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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KAMEN 
Preden nadaljujemo iz vsebine prejšnjega tedna, moram izpostaviti še nekaj. 
Jezus sploh ni govoril, da bo postavil božansko cerkev na skali ampak na kamnu. 
Namreč prvotni zapisi govorijo o kamnu. Spomnimo se, ko je Jezus rekel On pa se 
je ozrl vanje in rekel: »Kaj torej pomeni to, kar je pisano: Kamen, ki so ga zidarji 
zavrgli, je postal vogalni kamen. Vsak, kdor pade na ta kamen, se bo razbil, in 
na kogar ta kamen pade, ga bo zmečkal.« Pismouki in véliki duhovniki so hoteli 
še tisto uro nanj položiti roke, pa so se zbali ljudstva. Spoznali so namreč, da je s 
to priliko meril nanje (Lk 20, 17-19). Zakaj je ta kamen tako poguben? Kamen so 
Božje zapovedi (2 Mz 20!). Ob kamen se spotaknemo in pademo nanj zaradi 
greha. In ob koncu časov nas lahko kamen pokonča, če ne bomo prej izročili svojih 
grehov Jezusu. In kot lahko razberete na Božjih desetih zapovedih je Jezus 
postavil svojo božansko Cerkev. Preidimo k vratom podzemlja. Tisti, ki Pismo 
prebirate že dalj časa veste, da so bili prvotni zapisi prevedeni v vrata »pekla«. 
Vendar če pogledamo hebrejske spise, bomo našli na tem mestu besedo (pišem 
kot izgovarjamo) »šeol« in v grških spisih najdete besedo »had«. Prevod teh 
besed pomeni grob. Vrata groba Cerkve ne bodo premagala, smrt je ne bo 
premagala. Jezus je s Svojo smrtjo premagal smrt. V grobu je premagal smrt z 
vstajenjem. Zakaj omenjeno izpostavljam? Zaradi prepričanja, da pekel obstaja. 
Kot otroka so me strašili, da »če ne bom priden, da bo sam peklenšček prišel 
pome!« (mislim, da se da razbrati, da nisem bil med ravno pridnimi otroci ). In 
uporabo zastraševanja lahko srečamo kjer koli v življenju. V Pismu ne boste našli, 
da pekel obstaja. O obstoju pekla govori cerkveno učiteljstvo. A tudi sam papež 
Frančišek je za dnevnik La Repubblica 29.3.2018 izjavil, da pekel ne obstaja. Da ne 
boste mislili »da je trditev vzeta iz konteksta«, papež v več intervjujih izpostavlja 
neobstoj pekla. In zakaj omenjeno izpostavljam? Ker je trditev povezana s 
trditvijo o nesmrtnosti duše. Kako je bilo z Jezusom? Je umrl na Križu? In tudi 
Jezus sam je napovedal Rekel je: »Sin človekov mora veliko pretrpeti. Starešine 
ljudstva, véliki duhovniki in pismouki ga bodo zavrgli in umorili, in tretji dan bo 
obujen.« (Lk 9, 22). Torej, če je Jezus bil umorjen, pomeni, da je bil mrtev! Prevzel 
je grehe človeštva na svoje rame za nas in je pretrpel smrt. Ko se je Jezus utelesil, 
je prejel človeško telo. Kar pomeni, da je Sin človekov bil sestavljen iz zemeljskega 
prahu in božanskega diha. In po križanju je telo ostalo v grobu, Božji dih pa je šel k 
Bogu Očetu, začetniku življenja, Stvarniku. Torej Jezus takrat ni bil duša, ki bi 
nekje bila, ampak je bil mrtev v grobu. Ob Jezusovem vstajenju je Bog Oče 
poklical Jezusa in mu na ta način vrnil Božji dih in ga s tem obudil. Vse omenjeno 
sem izpostavil zato, da bi dojeli, da je tudi človek po smrti mrtev v grobu. Ne 
moremo govoriti o nesmrtnih dušah v peklu ali vicah, ker jih ni. Ker tudi pekla in 
vic ni! Ker če govorimo o obstoju nesmrtne duše govorimo o BOGU! Mi nismo 
bogovi! Samo eden je nesmrten! Ohrani zapoved brez madeža in brez graje do 
pojavitve našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki jo bo ob svojem času pokazal 
blaženi in edini vladar, kralj nad kraljujočimi in Gospod nad gospodujočimi, ki 
ima edini nesmrtnost, ki biva v nedostopni luči in ga noben človek ni videl in ga 
ne more videti. Njemu čast in večna oblast! Amen. (1 Tim 6, 14-16).  Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (16.2. do 23.2.2020)) 

NED 16.2. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + RAVNIKAR Stanka (30.dan) 

  2. + VRAN Janez;  2. + PUSTOTNIK Ivana 

Izlake Ob 10.00 + TURNŠEK Pavel (obl) 

PON 17.2. Podlipovica Ob 19.00 + MALI Angela (obl), Ivan, sorodniki 

TOR 18.2. Podlipovica Ob 19.00 + ARH Branko(obl), Ivan, sorodniki 

SRE 19.2. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 20.2. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

PET 21.2. Izlake Ob 18.00 
+ URBANČIČ AnaMarija 

2. + KLOPČIČ Milan (7.dan) 

SOB 22.2. 

Podlipovica Ob 18.00 + RAZPOTNIK Jože (Gladež 45) 

Čemšenik Ob 19.00 
+ ŠTEHARNIK Martin, star. TREBUŠAK 

2. + PUSTOTNIK Ivana;  2 + ARH Marko 

NED 23.2. 

Izlake Ob 7.00 + DRNOVŠEK Marija (obl), RAMŠLOVI 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

Izlake Ob 10.00 + JENKO Blaž 

OBVESTILA 
* TA teden so šolske počitnice, verouka ni.  
* 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. Kljub 
pozni uri ste na koncert treh zelo uspešnih pevskih zborov toplo vabljeni, čeravno je 
praznik kulture že daleč za nami.  
*KRSTNA NEDELJA bo 9.3. med mašo. Priprava na krst na Izlakah v torek 3.3. ob 19h, 
v Čemšeniku v soboto 7.3. po večerni maši.  
DOBRA DELA: +KLOPČIČ Milan: 1M- Minkovci; 1M- Tjaša in Jure; 1M- Alekševi; 1M- 
Kralj Roman (ml.) 
 
*Napredovati v svetosti pomeni, da tam , kjer živimo, neutrudno snujemo bratsko 
povezanost, mir in pravičnost (misijonar Pedro Opeka) 
*Po krstu smo bili poklicani, da živimo v ljubezni s svojimi brati in z Bogom: to je pot 
svetosti. Nehajmo se vrteti sami okoli sebe in odstranimo vse, kar nas ločuje od Boga 
in od ljudi (misijonar Pedro Opeka) 
 

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. 


