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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 SKALA 
V Pismu se pojavljajo prispodobe, ki pogosto gredo mimo nas, ker ne zaznamo 
njihovega pomena. Ena takšnih besed je skala. V Besedi je Skala drugo ime za 
našega Gospoda Jezusa Kristusa. In če v Pismu to upoštevamo, dobi besedilo nov 
pomen, kot da bi ga dešifrirali. Tako skala, iz katere teče voda dobi drugačno 
razlago (2 Mz 17, 1-7). Ni le nekakšna kamnina, ampak je sam Jezus. Skala pomeni 
odrešenje, večno dobroto, Gospoda. Če ima hiša temelje na skali, na Gospodu, je 
ničesar ne zruši Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se 
zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali (Mt 7, 25). 
Dobro bi bilo, če bi mladi, ki stopajo na skupno pot, temelje svoje hiše postavili na 
skali. Tako jim preskušnje v njihovih življenjih nebi prišle do živega. Dotaknil bi se 
teksta, ki so ga predstavljali nekoliko drugače, kot mi je bil razložen Ko je Jezus 
prišel v pokrajino Cezareje Filipove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo 
ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, 
spet drugi, da Jeremija ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi 
pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovoril; rekel mu je: »Ti si Mesija, Sin 
živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti 
nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: ›Ti si 
Peter in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in vrata podzemlja je ne bodo 
premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; in kar koli boš zavezal na 
zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v 
nebesih.‹« (Mt 16, 13-19). Vem, da tekst mnogi dobro poznate. Sam sem ga 
pogosto razumel tako »Aha, Peter je skala in Jezus je na Petru postavil cerkev.« Pa 
odlomek govori o tem? Jezus se pogovarja z učenci in jim zastavi vprašanje, Kdo je 
Sin človekov? Med vsemi odgovori Simon Peter odgovori »Ti si Mesija, Sin živega 
Boga«. Jezus mu pove, da je prejel od Boga Očeta blagoslov, saj mu je Oče 
razodel, da je Jezus Božji Sin. In Jezus odgovori »Ti si Peter in na tej skali bom 
sezidal svojo Cerkev Za trenutek se ustavimo. Kaj je Jezus povedal, da bo postavil 
cerkev na Petru, ali da bo postavil Cerkev na Sebi, na resnici, da je Božji Sin? Ali 
lahko postavimo nekaj za večnost na človeškem temelju? Sam menim da ne. 
Komu lahko brezpogojno zaupate svoje življenje? Dobro premislite, najdete 
človeka okrog sebe? Sam vidim samo Boga, samo Jezusa, kateremu se lahko 
brezpogojno in v popolnosti izročim v varstvo. In temelj prave Božje Cerkve je 
lahko samo Bog, naš Gospod Jezus Kristus in nihče drug. Že v času obstoja 
Babilona je prerok Daniel izrekel prerokbo, ko je razlagal sanje kralju 
Nebukadnezarju. Na koncu mu je dejal Kamen pa, ki je zadel podobo, je postal 
velika gora in napolnil vso zemljo (Dan 2, 44). V dneh teh kraljev bo Bog nebes 
ustanovil kraljestvo, ki na veke ne bo razdejano. Njegovo kraljestvo ne bo 
prepuščeno drugemu ljudstvu. Razdrobilo in pokončalo bo vsa ta kraljestva, 
sámo pa bo ostalo na veke. Kajti videl si, da se je brez človeških rok utrgal z gore 
kamen in zdrobil železo, bron, il, srebro in zlato. Veliki Bog tako oznanja kralju, 
kaj se bo poslej zgodilo (Dan 2, 44-45). Jezusovo kraljestvo bo ob koncu časov 
zavladalo. O podzemlju in ključih iz Matejevega evangelija pa prihodnjič.   Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od  9.2. do 16.2..2020) 

NED 9.2. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + OBREZA Karolina, Pavle 

2. + MATKO Ivan;    

2.+ JUVAN Franc (obl), JUVANOVE 

2. + ARH Marko;   + HERLE Štefka 

Izlake Ob 10.00 + RAVNIKAR Marija, Albin 

PON  10.2. Čemšenik Ob 18.00 V ZAHVALO ZA ZDRAVJE 

TOR 11.2. 
Izlake Ob 18.00 + KOVAČ Ivi (obl), Žani; BERIČIČ Marija 

Čemšenik Ob 19.00 + ŠERAK Ivana (obl) 

SRE 12.2. Izlake ob 7.30 V ZAHVALO 

ČET 13.2. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 14.2. Čemšenik Ob 18.00 
+ PSARN Viktor (obl) 

2. + PUSTOTNIK Ivana;  2.+ BRIGELJ Ljudmila 

SOB 15.2. 

Izlake Ob 18.00 + OBREZA Anton (obl) 

Čemšenik Ob 19.00 + LAVRIH Janez (obl); VRAN Marija (obl) 

2. + BENKO Marija (obl), DOLINŠKOVE 

2. + STOJC Marija;  2.+ JELŠEVAR Alojzij  

NED 16.2. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + RAVNIKAR Stanka (30.dan) 

2. + VRAN Janez;  2.+ PUSTOTNIK Ivana 

Izlake Ob 10.00 + TURNŠEK Pavel (obl) 
 

OBVESTILA 

*ANIMATORJI ZOPET VABIJO NA  VESELE VEROUČNE URICE: Predšolski in šolski 
otroci še posebno birmanci se snidete tokrat  v soboto, 15. 2. 2020,  dopoldne ob 9. 
uri v Domu sv. Jurija. Po katehezi se bomo lotili likovnega ustvarjanja in oblikovanja 
preprostih daril za obiskovalce prireditve ob materinskem dnevu. Malo se bomo tudi 
poigrali. Na srečanje prinesite šolsko puščico s škarjicami. Obvezne so tudi copate. 
Razšli se bomo ob 12. uri. 
* VLJUDNO VAS VABIMO NA KONCERT V MESECU KULTURE, ki bo v SOBOTO, 22. 2. 
2020, ob 20. uri, v DVORANI SV. JURIJA NA IZLAKAH. Nastopali bodo: MoPZ ZARJA 
TRBOVLJE, ŽPZ KD Svoboda Dol pri Hrastniku in MePZ PROSAVUS. 
Prostovoljni prispevki bodo namenjeni za organizacijo prireditev za otroke 
 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v 
župnišču ali po dogovoru  

E- naslov: janez.mihelcic@rkc.si 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi. 

 


