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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KRISTUSOVA POSTAVA 

Čeprav Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem 
naročju, On je razložil (Jn 1,18), vemo nekatere lastnosti Njegove osebnosti. 
Saj poznate Kdor je videl mene, je videl Očeta (Jn 14,9), če pa tega ne 
verujete, verujte zaradi del samih (Jn 14,11). Glede na dogodke v 
današnjem času in skozi vse človeštvo, sem se vprašal, kako se je vse 
začelo? Kar pesti človeštvo skozi zgodovino in danes zagotovo ni v skladu z 
našim Bogom! Kaj je bilo človeštvu v pogubo? Vemo, kaj je Satan v podobi 
kače rekel Nikakor ne bosta umrla! (1 Mz 3,4), … in bi postala kakor Bog, … 
(1 Mz, 3,5). Prastarša nista bila poslušna in sta se zoperstavila božanskim 
navodilom in s tem grešila. In zaradi tega sta zgubila nesmrtnost Zares, prah 
si in v prah se povrneš (1 Mz 3,19). Tako kot so zaščitne maske danes 
postale »novo normalno«, tako je tudi takrat greh do danes postal del 
vsakdanjika. Prepogosto slišim »Saj ne grešim!« in se ob tem sklicujemo na 
katehetske zapovedi Katoliške cerkve. Spodbijamo postavo in preroke, da to 
velja samo za Jude. Jezus sam nam je povedal Ne mislite, da sem prišel 
razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel 
(Mt 5,17). Torej Jezus ni ukinil postavo in preroke, ampak je vse nadgradil. 
Kako? Letvico za preskok v pravičnost je postavil mnogim nedosegljivo Ljubi 
Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem 
mišljenjem, in svojega bližnjega kakor samega sebe (Lk 10,27). To je 
KRISTUSOVA POSTAVA! Ljubiti svojega Boga in bližnjega pomeni mnogo več 
kot zgolj izpolnjevat Božje zapovedi iz 2 Mz 20. Zapovedi so samo okvir iz 
katerega mora izhajati naša ljubezen do našega Boga in bližnjega. 
Zmoremo? Mislim da ne! To nam lahko uspe zgolj skozi pravičnost in milost 
našega Gospoda Jezusa Kristusa. Kajti greh ne bo več gospodoval nad 
vami, saj niste pod postavo, ampak pod milostjo (Rim 6,14). Samo po Njem 
lahko uzremo Večno domovino, po Njegovi odkupitvi naših grehov za nas. 
Mi pa še vedno vztrajamo, da bomo to naredili sami! Kaj mi lahko naredimo 
za svoj odkup? Smo Jezusu kaj pomagali pri Njegovi odkupitvi na Križu za 
nas? NISMO! Zato nam preostane samo Jezusovo zagotovilo Jaz sem pot, 
resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni (Jn 14,6). 
Ne iščite stranpoti, ker ne vodijo k Jezusu! Jezus je EDINA POT! Toda če se 
daste voditi Duhu, niste pod postavo (Gal 5,18). Ker Sveti Duh izvira iz Boga 
Očeta in iz Jezusa Kristusa. Takrat bomo živeli, kot to pričakuje Bog Oče. 
Konec ni daleč! Ne razmišljajmo, da bo čez tisoč let! Za nekatere je lahko že 
jutri, za preostale kmalu, prej, ko si lahko mislite! Bodite torej budni, ker ne 
veste, katerega dne pride vaš Gospod! (Mt 24,42), ker ne veste ne dneva 
ne ure! (Mt 25,13) Budni bodite, stojte trdni v veri (1 Kor 16,13).   Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (6.9. do 13.9..2020) 

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 

PON 14.9 Čemšenik Ob 18.00 + RAVNIKAR Stanka 

TOR 15.9. Podlipovica Ob 18.00 
+ SEŠLAR Marija(r.Zupan), SEŠLAR 
Marija (r.Gorišek) 

SRE 16.9. Izlake Ob 19.00 + PREK Ljudmila 

ČET 17.9. Podlipovica Ob 19.00 + starše, sestra, brat GRABNAR 

PET 18.9. Izlake Ob 7.30  PO NAMENU 

SOB 19.9. Čemšenik Ob 19.00 + KAJBIČ Marta, +ROBAVS 

2. + RAVNIKAR Leopold 

NED 20.9. Izlake Ob 7.00 PO NAMENU 

  
Čemšenik Ob 8.30 + Ivanka, Miran SUŠA, Andreja 

GROBLJAR 

  Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 
 

OBVESTILA 
*Verouk se je začel, otroke se vsako leto ponovno vpiše. Prijavnico bodo 
dobili pri verouku.  
*Zahvala vsem ki ste kakorkoli pomagali pri izvedbi same birme, se lepo 
zahvaljujem. Bog povrni za vse dobro kar ste storili 
* V soboto je STIČNA mladih, bo izpeljana na drugačen način, po dekanijah. 
Mladi povabljeni da sledite po spletu….  
 
*Če nas zadene duhovna šibkost, stecimo k Jezusovim nogam v 
Najsvetejšem zakramentu in se postavimo sredi nebeških vonjav, pa se 
bomo zagotovo znova okrepili (sv.p.PIJ) 
 
*Potem ko ste bili marljivi in ste storili vse , kar ste zmogli, za Boga ne 
morete narediti ničesar več, razen da ga prosite za ljubezen, saj si od vas 
ničesar ne želi bolj. (sv.p.Pij) 
 

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. 

 
 


