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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 VERA V JEZUSA ALI JEZUSOVA VERA? 

O naši veri ne govorimo z drugimi. V zvezi z vero ničesar ne sprašujemo, nič 
ne odgovarjamo ali se izmikamo pogovoru o veri. Navzven opravljamo tisto, 
kar se od nas pričakuje in pazimo, da ne bomo pretiravali, da ne bomo 
čudni, ker lahko dobimo nalepko verskega fanatika. Raje se držimo malo 
bolj odzadaj, delali bomo kakor bodo naredili drugi. Nimamo svojega 
stališča do naše vere v Boga Očeta. A kaj pravi Jezus? Dejansko povzema 
Besedo iz Stare zaveze iz 5 Mz 6, 5 Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo (Mr 12, 30). Z vso močjo! 
Najbolje, kar zmoremo! V tem primeru smo po merilu okolice verski 
fanatiki. Vendar Bog ne zahteva od nas, da bomo razglašali na veliko, kako 
smo mi dobri in pomembni in ker imate radi prve sedeže v shodnicah in 
pozdrave na trgih! (Lk 11,43). Glejte, da svoje pravičnosti ne boste 
izkazovali pred ljudmi, da bi vas videli, sicer ne boste imeli plačila pri 
svojem Očetu, ki je v nebesih (Mt 6,1). Kadar pa ti moliš, pojdi v svojo 
sobo, zapri vrata in môli k svojemu Očetu, ki je na skrivnem. In tvoj Oče, ki 
vidi na skrivnem, ti bo povrnil (Mt 6,6). Tako bo tvoja miloščina na 
skrivnem, in tvoj Oče, ki vidi na skrivnem, ti bo povrnil (Mt 6,4). Bog od nas 
ne zahteva drdranje obrazcev, ampak pričakuje, da mu s svojimi besedami 
povemo svoje želje. Seveda vaš Oče ve, česa potrebujete, preden ga 
prosite (Mt 6,8). Vendar mi moramo zbrati misli in poklekniti v molitvi k 
Bogu Očetu, da bomo slišali sami sebe, kaj prosimo. Menim, da bi 
najmodrejša prošnja Bogu Očetu bila prošnja za Jezusovo vero. Preveč? Kaj 
sploh pomeni imeti Jezusovo vero? Jezus je pred utelesitvijo bil v Nebesih. 
In odrešenjski načrt za človeštvo je bil postavljen že od samega začetka. 
Tako Bog Oče kot tudi Bog Sin Jezus Kristus sta od samega začetka vedela 
ves potek dogodkov. A kljub temu je naš Gospod Jezus Kristus bil pripravljen 
odložiti svojo božansko naravo, se utelesiti in postati človek, se izpostaviti 
vsem grešnostim sveta v grešnem človeškem telesu, da bi odkupil naše 
grehe na Križu. Da bi nas Bog Oče skozi Kristusovo pravičnost videl 
brezgrešne. Jezus se je odrekel vsemu, da bi mi imeli vse, Večno življenje. 
Pavel se je odrekel vsemu, da bi mi imeli vse. In imeti Jezusovo vero pomeni 
se duhovno razdajati za druge, da bi ljudje po nas bili deležni Večnega 
življenja. Tu je stanovitnost svetih, ki se držijo Božjih zapovedi in Jezusove 
vere (Raz 14, 12). To je zadnje sporočilo Boga za človeštvo ob koncu časov. 
Svetujem ti, da kupiš od mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da 
obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje 
golote, ter mazila, da si natreš oči in spregledaš (Raz 3, 18). Smo pred 
koncem in naš Gospod Jezus Kristus nas kliče k Njegovi pravičnosti.  Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (6.9. do 13.9..2020) 

NED 6.9. 

Izlake Ob 7.00 + ARH Ivan (obl), Branko, sorodniki 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

Izlake Ob 10.00 
+ BRVAR Štefka (obl), Evgen;   

2. + PIKELJ Jože 

PON 7.9. 

Čemšenik Ob 18.00 + ARH Marko (obl), star. ARH, GRABNAR 

2. + OCVIRK Jože;   + ZUPAN Ivana 

Izlake Ob 19.00 + JUVAN Alojzija (obl), Alojz 

TOR 8.9. 
Izlake Ob 18.00 + ROZINA Janez, star. ROZINA, RUDMAN 

Čemšenik Ob 19.00 + GROBLJAR Franc Rafael 

SRE 9.9. 

Izlake Ob 18.00 + TURNŠEK Jernej (7.dan) 

Čemšenik Ob 19.00 + DRNOVŠEK Ana (obl), Jože 

Podlipovica Ob 20.00 + ARH Alojz, Angela, sin Lojze, soorodniki 

ČET 10.9. Izlake Ob 19.00 + KRALJ Nande 

PET 11.9. 
Čemšenik Ob 17.30 + BRIGELJ Ljudmila 

Izlake Ob 19.00 V DOBER NAMEN 

SOB 12.9. 

Čemšenik Ob 9.00 
ZA BIRMANCE;   + JUVAN Franci(obl), ata 
Franc 

Izlake Ob 11.00 ZA BIRMANCE,   Po namenu 

Izlake Ob 18.00 + BRVAR Milan 

Čemšenik Ob 19.00 + ARH Marko 

NED 13.9. 

Izlake Ob 7.00 + ZUPANČIČ Pavel 

Čemšenik Ob 8.30 ZA FARANE ČEMŠENIKA, IZLAK 

Izlake Ob 10.00 
+ Rado, Nande KRALJ, stari starši KRALJ, 
RAVNIKAR 

2. + PRAŠNIKAR Jakob, vnuk Matic 
 

OBVESTILA 
*Pater Karel Geržan, ima predavanje z naslovom: »Od vdiha do izdiha polnovredni 
v izvirnosti svoje osebnosti«  gost v VDC Zagorje v ponedeljek 7.9 ob 17 h (več 
informacij pri g. Hedi Kovač) 
*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. 
*Sprememba verouka: Izlake 6. razred – ob 14.30; 5. razred ob 15.15. Hvala za 
razumevanje 
*V četrtek: srečanje z birmovalcem g.Petrič Francijem : Čemšenik ob 17 h, Izlake 
ob 18 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 


