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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 
STE TUDI VI KRŠČANSKI FUNDAMENTALIST? 

Večkrat smo že rekli, da Bog Oče želi, da bi dal vsakemu izmed nas večno življenje. 
Boste rekli »Ja, kaj pa čaka, zakaj nas preprosto ne naredi nesmrtne in bi bila 
zadeva rešena!« A težava je zopet v grehu. Vemo, da nič grešnega ne obstane v 
božji prisotnosti. Božja ljubezen do človeka se kaže že od Adama in Eve. Po vzniku 
greha Bog ni preprosto uničil prastarša in vse začel znova? Zgodovina človeštva bi 
se lahko pisala popolnoma drugače. Menite, da Bog Stvarstva nebi zmogel še 
enkrat narediti? A Troedini Bog ni uničujoč Bog, čeprav mnogokrat slišim, da je 
»starozavezni bog« tako krut in brezsrčen. V Pismu lahko razberemo Božjo 
ljubezen do človeka in njegove rešitve. Bog je zato naredil popoln načrt. In njegov 
edinorojeni Sin se je žrtvoval za rešitev človeštva. Bog nam je dal večno življenje in 
to življenje je v njegovem Sinu (1 Jn 5, 11). Bog nam še vedno nudi možnost, naj 
sprejmemo Večno življenje. Kdor ima Sina, ima življenje; kdor nima Božjega Sina, 
nima življenja (1 Jn 5, 11). Jezus je za nas umrl na Križu, On nas je opral s svojo 
krvjo, On se je daroval kot brezgrešna daritev za odkup naših grehov, samo Jezus je 
lahko dal to daritev za spravo med človeštvom in Bogom Očetom. Jagnje je stopilo 
naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu (Raz 5, 7). In v svoji veri v 
Boga Očeta se lahko zanesem samo na Jezusa in molim Bogu Očetu v Jezusovem 
imenu Če boste kaj prosili Očeta v mojem imenu, vam bo dal (Jn 16, 23). Vendar 
morajo naši nameni biti v srcu čisti in naša ljubezen do Jezusa brezpogojna Niste vi 
mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad 
in da vaš sad ostane; tako vam bo Oče dal, kar koli ga boste prosili v mojem 
imenu (Jn 16, 16). Jezus se odloči, če nas sprejme in k temu moramo hrepeneti ves 
čas. Verjetno se sprašujemo »Koliko je potrebno, da zadostimo za večnost?« V 
zadnjem sporočilu angelov za človeštvo lahko slišimo Tu je stanovitnost svetih, ki 
se držijo Božjih zapovedi in vere v Jezusa (Raz 14, 12). To je temelj in brez tega 
temelja gradimo na pesku. V poročilih pogosto slišimo besedno zvezo »krščanski 
fundamentalist in ekstremist«. Mnogi si boste priklicali v misli teroristična dejanja, 
kot je primer poboja Breivika na Norveškem. Vendar nasilna dejanja posameznikov 
nimajo nikakršne povezave z versko pripadnostjo. Bog od nas pričakuje poslušnost 
Božjim zapovedim in vere v Jezusa in temu moramo biti popolnoma privrženi. V 
nasprotnem sledi odpad od Boga. In po definiciji nas bodo uvrstili med krščanske 
fundamentaliste (fundament – temelj), ker imamo temelj naše vere na Jezusu 
Kristusu. Pa smo zaradi tega nasilni? Ali koga zaradi naše osebne vere z Bogom 
ogrožamo? Zato v današnjem času ne morem sprejeti izjav, da se situacija 
kristjanov zaradi krščanskega fundamentalizma slabša. Rad bi verjel, da kdo nima 
razčiščenih pojmov, kaj je fundamentalizem in kaj so skrajna dejanja, a bojim se, da 
se nas želi na ta način peljati stran od vere, stran od Boga. Bojim se, da postajam z 
brezpogojno vero v Jezusa nesprejemljiv in »nevaren«, ker sem fundamentalist, 
ker sem za svoj temelj vere postavil vero v Jezusa in Božje zapovedi. Kdor ima 
moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi; kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj Oče, 
in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel (Jn 14, 21).         Štefan 



Glasilo župnije Izlake in Čemšenik št. 30 26.7.2020 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 19.7. do 26.7.2020) 

NED 26.7. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 

+ BRODAR Igor(obl), BRODARJEVI 

2. + KAJBIČ Ana, MARS Nuša;  

2. + DRNOVŠEK Ferdinand 

Šemnik Ob 10.00 V čast sv. Ani in Joahimu za sosesko 

PON 27.7. Podlipovica Ob 19.00 + ŠTENDLAR Ferdinand 

TOR 28.7. Izlake Ob 18.00 + BREČKO Drago (obl), Majda, sorodniki 

SRE 29.7. 
Šemnik Ob 18.00 + ARH Alojz (obl);   2.+ ZUPANČIČ Pavel 

Izlake Ob 19.00 V ZAHVALO MATERI BOŽJI;   2. + PIKELJ Jože 

ČET  30.7.   DRUGJE 

PET 31.7   DRUGJE  

SOB 1.8. 

Izlake Ob 18.00 + KLANČNIK Marjan (obl),starše FLERE 

Čemšenik Ob 19.00 

+ KREŽE, DRNOVŠEK 

2. + Ivana, Jože ŠERAK, sorodniki 

2. + RAZBORŠEK David (obl), KRLIKARJEVE  

NED 2.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + IZLAKAR Rudi (obl);   2.+ BRIGELJ Ljudmila 

Izlake Ob 10.00 + Starša, brata BOŽIČ 

Sv.Primož Ob 14.00 + GROBLJAR Franc Rafael 

OBVESTILA 
 *V nedeljo 26.7. bo Krištofova nedelja, nedelja MIVA, ko smo povabljeni, da 
prispevamo za vsak srečno prevožen kilometer za misijonarje. (svoj dar lahko daste 
do nedelje 2.8.) 
*Sestanek za hribe v ponedeljek 27.7. ob 20 h  na Izlakah v župnišču. 
*Srečanje obeh župnij – piknik bo v nedeljo 2.8. pri svetem Primožu. Maša ob 14h, po 
maši druženje. Prispevek za odraslega 10 E (oddaste pri sv. Primožu) Prijava pri 
župniku 
* V četrtek (30.7., petek (31.7.) in morda v soboto 1.8.) hoja po planinah – smer 
Kamniške planine. Odhod v četrtek okoli 6.00 h izpred župnišča na Izlakah. Prijave pri 
župniku, zaradi rezervacije prenočišča, lahko se uporabi »Vavčer« 
DOBRA DELA: +Benko Jožef: 1M in dar za cerkev- Tone in Marinka Izlakar; dar za 
cerkev- seseda Franc in Kati. 
 

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. 

 


