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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 PETROVI KLJUČI 
Iz Matejevega evangelija je gotovo vsakemu poznan del pogovora med Jezusom 
in Petrom 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). V besedišču mladih bi rekel »Hudo!« Jezus je predal 
nebesa človeku! Se vam ne zdi malce neverjetno, da bi bila nebesa V rokah 
grešnega človeka? Spomnimo se Ni namreč nobene razlike: saj so vsi grešili in so 
brez Božje slave opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti, prek odkupitve v 
Kristusu Jezusu (Rim 3, 22-24). In … ker so vsi grešili … (Rim 5,12), je torej tudi 
Peter grešnik. Če berete Besedo naprej od dela, ko Jezus obljubi Petru ključe 
nebeškega kraljestva, zasledimo naslednje On pa se je obrnil in rekel Petru: 
»Poberi se! Za menoj, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, 
ampak kar je človeško.« (Mt 16, 23). Vam je logično, da bi takšen človek dobil v 
lastnino nebesa? Če nekomu daste ključe svojega doma, mu daste možnost, da 
razpolaga z vašo lastnino. In če pomislim nekoliko naprej, bi človek s tem dobil 
božanskost, lastnosti, ki pripada zgolj in samo Bogu. Preprosto »Zadeva ne pije 
vode!« Mislim, da je najbolje da prav Jezusa vprašamo, kaj je mislil s ključi 
nebeškega kraljestva? Kaj je ključ, da pridemo v nebesa? Katerim grehe 
odpustite, so jim odpuščeni; katerim jih zadržite, so jim zadržani (Jn 20, 23). In 
smo zopet pri grehu. Vendar ko se je Jezus prvič prikazal učencem tega ni povedal 
samo Petru, ampak vsem učencem. Dragi brat in sestra v Kristusu, je podoba 
Petra podoba vsakega izmed nas? Mar nimamo vsi ključe nebeškega kraljestva? 
Mar nam Jezus ne govori, da nas od Nebes ločuje zgolj greh? In da lahko greh tudi 
nekomu zadržimo, če je grešil zoper nas. A ne, da se mogoče komu prikrade misel 
»Ha, če ne drugače,  bom že pokazal sosedu, ki mi pije kri zaradi spora. Grehov 
mu ne odpustim in ne pride v nebesa! Še po kolenih bo za menoj plazil!« . 
Menite, da Jezus ne pozna naših misli? Spomniti vas moram na molitev Očenaš. 
Apostol Matej je zapisal … in odpústi nam naše dolge, kakor smo tudi mi 
odpustili svojim dolžnikom … (Mt 6, 12), v Lukovem evangeliju beremo … in 
odpústi nam naše grehe, saj tudi sami odpuščamo vsakomur, ki nam je dolžan … 
(Lk 11, 4). Hm, z našo zlobno nakano zoper soseda zgleda, da ne bo nič. Če mu ne 
odpustim, tudi meni ne bo odpuščeno in adijo nebesa! . Vem, sem navihan, 
vendar vas želim spodbuditi k razmišljanju. Ne moremo biti preračunljivi in gledati 
samo na to, kakšne koristi bomo kje deležni. Sploh pa ne v veri. Predvsem imam v 
mislih izjave mnogih »Tega mu nikakor ne morem odpustiti!« Vojne grozote, 
nasilja vseh oblik in razsežnosti so gotovo primeri, ko nas navedejo na takšno 
razmišljanje. In v tem se pokaže naša vera. Ali zaupamo Jezusu, da je pravičen 
sodnik? Če zaupamo, izročimo, naj Jezus presodi o naših dolžnikih, mi pa jim 
odpustimo, ker bo tudi nam potem odpuščeno. Zagotovo poznate »Tudi jaz te ne 
obsojam. Pojdi in odslej ne gréši več!« (Jn 8, 11). Mnogokrat se postavljamo na 
mesto Boga in želimo izterjati pravičnost. Jezus je v priliki povedal, kaj bo s tistimi, 
ki ne bodo odpuščali (Mt 18, 23-35). Jezus pravi, da odpuščajmo do 
sedemdesetkrat sedemkrat (Mt 18, 22). Število sedem označuje popolnost in 
neskončnost. Če odpuščamo, sprejemamo Boga v svoje življenje.   Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (23.2. do 1.3..2020)) 

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 

PON 24.2. 
Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN 

2. + JELŠEVAR Alojzij;  2.+ BRIGELJ Ljudmila 

TOR 25.2. 
Izlake Ob 18.00 V DOBER NAMEN  

Podlipovica Ob 19.00 + starše BAJDETOVE (obl), sorodniki 

SRE 26.2. 

Čemšenik Ob 18.00 + JELŠEVAR, ZUPAN;   

2. + Ravnikar Leopold (7.dan) 

2. + STRMLJAN Vera  2. + VRAN Janez 

Izlake Ob 19.00 + ZUPANČIČ Pavel 

ČET 27.2. Šemnik Ob 19.00 + ARH Rozalija (obl) 

PET 28.2. 
Čemšenik Ob 18.00 + ZUPAN Branko (7.dan) 

Podlipovica Ob 19.00 + ARH Franc (obl), LAKANOVE 

SOB 29.2. 
Čemšenik Ob 19.00 + POLC Tilka, POLČEVE 

2. + RAVNIKAR Stanka 

NED 1.3. 

Izlake Ob 7.00 ZA ZDRAVJE (P.T.) 

Čemšenik Ob 8.30 
+ CESTNIK Franc, Jože (obl)(Vrhe) 

2. + JUVAN Franci, ata Franc (Brezje) 

Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Mari, Jože 

DOM Ob 15.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

OBVESTILA 
*V sredo (26.2.) je pepelnična sreda, pri obeh mašah pepeljenje, ki naj nas spodbudi k 
bolj poglobljenemu življenju v povezanosti z Jezusom. Na ta dan je strogi post, 
začetek postnega časa, ki naj nas pripravi na praznik Gospodovega Vstajenja – VELIKO 
NOČ 
*Ob petkih, kjer bo maša bo tudi križev pot 
* V soboto 29.2. bo v Čemšeniku ob 18.45 molitvenih 15 za župnijo, lepo povabljeni.  
*Nedelja (1.3.), prva postna nedelja, darovanje za cerkvene potrebe;  
*Križev pot v nedeljo 1.3. bo v Čemšeniku ob 14.00 h in na Izlakah ob 16 h. Lepo 
povabljeni.  
*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.  
 

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. 

 


