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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ČAŠČENJE NARAVE 

Bog Oče je Stvarnik in po našem Gospodu Jezusu Kristusu je vse ustvarjeno. Kot 
naše delo govori o nas, ali smo skrbni, natančni, iznajdljivi, malomarni, tako tudi 
Stvarjenje, ki ga je Jezus končal z Bogom Očetom v soboto, z zadnjim dnevom v 
tednu, z dnevom, ki ga je Bog namenil za poseben dan s človekom (2 Mz 20, 8), 
govori o božji naravi. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako 
preobražajte z obnovo svojega uma, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, 
kaj je dobro, njemu všečno in popolno (Rim 12, 2). Če bi imeli poseben pogled, s 
katerim bi lahko okrog sebe razpoznali kaj je greh in kaj ne (tega lahko pridobite, 
če na vse stvari gledate preko Svetega Pisma), bi lahko v vsem posvetnem okolju 
razpoznali prisotnost Božje osebnosti. In s pogledom preko Pisma bi preoblikovali 
svoj um, svoj karakter (če si seveda to dovolite, to je vaša svobodna volja), ki bi s 
tem postajal vse bolj podoben Jezusovi osebnosti. Saj veste Verujte mi, da sem jaz 
v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih (Jn 14, 11). 
In kje lahko vidimo Stvarjenje? Vprašaj vendar živali, da te poučijo, in ptice pod 
nebom, da ti oznanijo. Poprôsi zemljo, da te pouči, in ribe v morju ti bodo 
povedale. Katera izmed vseh teh ne ve, da je to naredila GOSPODOVA roka? (Job 
12, 7-9). Kako recimo vzklije pšenica? Ja, pripravite zemljo, ustrezno pognojite, 
obdelate in posejete seme, potrebuje še zadosti vlage. Kaj pa sedaj? Kaj prepriča 
seme, da vzklije? Menite, da se to zgodi kar samo od sebe? Kako seme »ve«, kdaj 
mora vzkliti? In ko bomo preučevali naravo bomo našli nešteto čudes ravnotežja in 
harmonije med živim in neživim svetom. Na primeru lokvanja lahko vidimo, da 
odžene iz mulja, ki mu ga lahko tudi pripravimo, v čudovit cvet. In mulj lokvanja ni 
zaustavil v njegovi rasti. Tako bi tudi mi morali rasti iz posvetne grešne 
povprečnosti v ves svoj sijaj, da bi kot čist, najlepši cvet odsevali Božjo slavo. In ko 
opazujemo naravo dejansko opazujemo Božje Stvarjenje. A tukaj preži past. Mnogi 
zavajajo s tem, da bi častili naravo. Se vam zdi prav, da ima Zemlja svoj praznik? Da 
ne bo pomote, sam se zavzemam za skrb in ohranjanje narave. Vendar ne moremo 
častiti Zemlje, vesolja, drevesa! S tem postavljamo sebi malik! S tem enačimo, da je 
narava in bog eno, govorimo o vseboštvu, PANTEIZMU! Vendar Bog Oče je po 
našem Gospodu Jezusu Kristusu vse ustvaril in časti se Stvarnika in ne rezultat 
stvarjenja! Če gledamo tako, lahko častimo drug drugega med seboj! Smo mar 
bogovi?! Se vam ne zdi, da kot ljudje zopet želimo stran od Boga? Vprašajmo se, 
kakšen pomen je želel dati Bog človeku ob Stvarjenju? Kaj je človek, da se ga 
spominjaš, sin človekov, da ga obiskuješ? Naredil si ga malo nižjega od angelov, s 
slavo in častjo si ga ovenčal, vse si položil pod njegove noge (Heb 2, 6-8). Očitno 
človek ni nekakšna naključna pojava evolucije ampak nekaj, kar Bog namenja 
posebno pozornost v slavi in časti. Če je količkaj »zdravega egoizma« v nas, ne bi 
smeli ostati ravnodušni ob prizadevanju Boga za nas. Si predstavljate, kam nas želi 
postaviti in kaj nam dati?! In kdor posluša, naj reče: »Pridi!« In kdor je žejen, naj 
pride. Kdor hoče, naj zastonj zajame vodo življenja (Raz 22, 17). Ta, ki pričuje za 
te reči, pravi: »Da, pridem kmalu.« (Raz 22, 20).                                        Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (23.8. do 30.8.2020) 

NED 23.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + VRAN Janez (obl), sorodnike 

Izlake Ob 10.00 + RAZPOTNIK Alojz (obl) 

PON 24.8 Čemšenik Ob 19.00 + KOLENC Jože;     2.+ ARH Marko  

TOR 25.8 Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SRE 26.8. 

Čemšenik Ob 18.00 V zahvalo in priprošnja MARIJI za zdravje 

2. + DRNOVŠEK Ferdinand 

Podlipovica Ob 19.00 + ZAJC Pepca, Franc 

ČET 27.8. 
Šemnik Ob 19.00 + RAZPOTNIK, Avgust, Pavla 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

PET 28.8. 
Šemnik Ob 18.00 + JENKO Franc Jožefa 

Čemšenik Ob 19.00 + ROBAVS Martin;   2.+ RAVNIKAR Stanka 

SOB 29.8. 
Izlake Ob 18.00  

+ JOGER Bernard, sorodniki;   

2. + PIKELJ Jože 

Čemšenik Ob 19.00 + BRIGELJ Ljudmila, Franc 

NED 30.8. 

Izlake Ob 7.00 + SMRKOLJ Alojzija, Franc, sorodniki 

Čemšenik Ob 8.30 

ZA FARNE IZLAK, ČEMŠENIKA 

2. + ZUPAN Viktor (obl);  

2. + OCVIRK Ivan, sorodniki 

Izlake Ob 10.00 + KLJUČEVŠEK Mari  (obl) 

OBVESTILA 
*Vpis veroučencev k verouku in nakup veroučnih knjig bo na Izlakah v nedeljo (30.8) 
po maši, V Čemšeniku (sobota 29.8. in nedelja  30.8) po maši. Prav tako bo možni vpis 
k verouku 5 in 6. septembra. 
* Z veroukom pričnemo po nedelji 6.9. Razpored ur bo objavljen ob vpisu.  
*Krstna nedelja bo v nedeljo 13.9. med mašo. Priprava na krst v Čemšeniku v 
ponedeljek 7.9. po sveti maši, na Izlakah v torek 8.9. ob 20 h.  
 
 

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. 
 


