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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ČLOVEŠKA NEMOČ 
Pogosto gledamo na vero kot na nekaj, kar lahko naredimo s svojo voljo. 
Sprašujem se, kdaj vznikne vera? Kdaj lahko rečem, da imam vero? Je to izvajanje 
nekih opravil in praks, preko katerih pridobim vero? Moram opravit toliko in 
toliko molitev, dokazati pobožnost v javnem okolju, so merilo zakramenti? Po 
kateri poti moram stopiti? Če pogledamo v Sveto pismo, o Jezusu v mladosti ne 
vemo veliko. Jezus je živel kot človek, da bi nam pokazal kako duhovno živeti. 
Najprej bi se morali seznaniti z duhovnim naukom, ki ga želimo sprejeti za 
svojega. To ne naredimo z obredji, ampak z branjem Božje besede in 
spoznavanjem Njegovega veličastva in želeti Božjo prisotnost v svojem življenju. 
In verjetno takrat vzplamti hrepenenje po Božji milosti in vznikne vera, ko 
spoznamo, da smo brez Boga nemočni.  Brez vere namreč ne moremo biti Bogu 
všeč, kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga 
iščejo (Heb 11, 6). In če je naš namen čist, nas pritegne sam Bog Oče, sami ne 
moremo ničesar Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je 
poslal, in jaz ga bom obudil poslednji dan (Jn 6, 44). Pavel pravi Kajti meseno 
mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji postavi in se podrejati 
tudi ne more (Rim 8, 7). Torej če ne živim duhovno, kot Bog pričakuje, se ne 
morem podrejati Bogu Tisti, ki živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu (Rim 8, 
8) Jezus jim je odgovoril: »Resnično, resnično, povem vam: Vsak, kdor dela 
greh, je suženj greha (Jn 8, 34), saj so vsi grešili in so brez Božje slave (Rim 3, 
23). Nujno je, da živim duhovno, da imam Boga v svojem življenju Duševni človek 
ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega Duha. Zanj je to norost in tega ne more 
spoznati, ker se to presoja duhovno (1 Kor 2, 14). Zakaj ne razumete mojega 
govorjenja? Ker ne zmorete poslušati moje besede (Jn 8, 43). Za duhovno 
poslušanje in gledanje potrebujemo duhovne oči in ušesa … oslepil njihove oči in 
zakrknil njihovo srce, da ne bi z očmi videli, da ne bi v srcu razumeli in se 
spreobrnili in da bi jih jaz ne ozdravil (Jn 12, 39-40). Pavel je zelo neposreden Če 
pa je naš evangelij kljub temu zakrit, je zakrit za tiste, ki so na poti pogubljenja, 
za nevernike, ki jim je bog tega sveta zaslepil misli, tako da jim ne zasveti 
razsvetljenje evangelija o veličastvu Kristusa, ki je podoba Boga (2 Kor 4, 3-4). 
Kruta, a vendar neposredna je Pavlova beseda, ki kaže na dejansko stanje in je 
alarm, da nekaj naredimo, takoj zdaj Nihče nikakor ne more odkupiti brata, ne 
more dati Bogu odkupnine za svoje življenje (Ps 49, 8). Samo Jezus je naša 
duhovna možnost Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta 
rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar (Jn 15, 5). Vsakršno 
iskanje česa drugega, pomeni oddaljevanje od Jezusa, oddaljevanje od Boga 
Očeta. In duhovno smo nič brez Jezusa, ne razumemo Besede, ne zmoremo 
izpolnjevati Božjih zapovedi. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so 
ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor 
namreč dela húdo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi pokazala njegova 
dela (Jn 3, 19-20). Bežimo od Jezusa, ker smo raje v grehu. Zato je Jezus rekel 
Nikodemu »Resnično, resnično, povem ti: Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more 
videti Božjega kraljestva.« (Jn 3, 3).  Malo je časa ostalo!   Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 26.4. do 3.5.2020) 

NED 26.4. 
Čemšenik ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK     2.+ RAVNIKAR 

Leopold;  V ZAHVALO in KOVAČEVE 

Izlake  DROLC Frančiška, Slavko, Knez Franc 

PON 27.4. Čemšenik V ZAHVALO;   2.+ ZUPAN Branko 

TOR 28.4. Čemšenik + NIMAC Jože      2.+ BRODAR Edi 

SRE 29.4. Izlake V ČAST SV.ANI ZA ZDRAVJE;  2.+ JELŠEVAR Alojzij 

ČET 30.4. Čemšenik + ARH Mihaela     2.+ PUSTOTNIK Ivana 

PET 1.5. 
Čemšenik + KAJBIČ Ivan, sorodnike;   2.+ STRMLJAN Vera 

Izlake + Alojzij Uran, nadškof 

SOB 2.5. Čemšenik 
+ JAKETOVE, PIKELNOVE;     

2.+ MIZORI Stanislava (7.dan) 

NED 3.5 
Čemšenik 

ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

2. + BRIGELJ Ljudmila 

Izlake + SMRKOLJ Jože, Franci, sorodnike 

OBVESTILA 
*PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA: BO prestavljen na kasnejši čas, ko bo čas 
dopuščal. Starše vabim, da skupaj z otroki delajo naloge v zvezku, tako da bodo narejene 
do obhajila. Kdaj bo prvo sveto obhajilo – vse v dogovoru s starši.  
*Maše darujem v kraju kjer je napisano (običajno zvečer okoli 19 h), povabljeni domači, 
sorodniku, da ste v duhu povezani, ali pa mašo spremljajte preko radia OGNJIŠČE 

 

DOBRA DELA: +Knez Frančiška: 1M in dar za cerkev- Fakinovi iz Znojil; 2M- domači; 1M in 
dar za cerkev- Španovi; 1M- Bokal Francka; dar za cerkev- Bokal Stane z družino; dar za 
cerkev- Kajbič Milan; 1M- Kajbič Ivan; +Drnovšek Ferdinand (Nande): 2M- Martinčičevi;  

 

*Resnična odrešitev v Kristusu vodi preko odpuščanja, ki je najmočnejši izraz Božje 
ljubezni (Milan Bizant) 

*Spominjati se preteklosti pomeni živeti za prihodnost (sv.Janez Pavel II) 

*V načrtih PREVIDNOSTI ni naključij. (sv.Janez Pavel II) 

*Verujte s prenovljeno vero v Kristusa, odrešenika sveta (sv.Janez Pavel II) 

 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 
TRR-Izlake: DBS SI56-1913-0500-4551-691 

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

E- naslov: janez.mihelcic@rkc.si 
Spletna stran: zupnija-cemsenik.si 
TRR- Čemšenik KBM SI56-0430-2000-
2980-018 

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

 


