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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 NOČNI POGOVOR 

Verjetno se spomnite nočnega pogovora med Jezusom in Nikodemom. Ko mu je 
Jezus rekel Če se kdo ne rodi od zgoraj, ne more videti Božjega kraljestva (Jn3,3), 
Nikodem ni razumel, kaj mu Jezus govori. Zato mu Jezus razloži drugače Če se kdo 
ne rodi iz vode in Duha, ne more priti v Božje kraljestvo. Kar je rojeno iz mesa, je 
meso, in kar je rojeno iz Duha, je duh (Jn 3,5-6). Rekli boste »Še vedno 
nerazumljivo!« Najprej izpostavimo duha in meso. Za meso vemo, da se v Pismu 
uporablja beseda telo. Torej duh in telo. GOSPOD Bog je iz zemeljskega prahu 
izoblikoval človeka, v njegove nosnice je dahnil življenjski dih in tako je človek 
postal živa duša (1 Mz 2,7). Bog je v človeško telo vpihnil Svojega duha in človek je 
postal živa duša. Tako Adam kot Eva sta bila v začetku nesmrtna do takrat, ko sta 
Bogu obrnila hrbet, ko sta zaradi neposlušnosti grešila. S tem sta postala smrtna in 
Bog je iz njunih teles odvzel Svojega duha. Ostal jima je človeški duh. Ali se 
spomnite, ko govorijo o prvinskem grehu, o grehu od prastaršev Adama in Eve? Kaj 
je to? To je odsotnost Božjega duha v nas. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, 
ker je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega Sina 
v podobi grešnega mesa; da bi premagal greh, je obsodil greh v mesu (Rim 8,3). 
Pavel izpostavlja nekaj zelo pomembnega. Človeško telo je grešno! In vemo, da se 
sami proti grehu ne moremo boriti. To lahko naredimo le z Božjo pomočjo! Kljub 
temu, da poznamo Božje zapovedi, jih vseh ne bomo izpolnili, če v nas ni Božjega 
duha. A saj poznate Kdor se namreč drži vse postave, krši pa eno zapoved, je kriv 
za kršitev vseh (Jak 2,10). Jezus je premagal greh v svojem grešnem telesu. Zato je 
Jezus moral umreti za nas na Križu! In Jezus je na Križu Svojega duha izročil Bogu 
Očetu Oče, v tvoje roke izročam svojega duha (Lk 23,46), in ga je od Boga očeta v 
prenovljenem telesu prejel ob vstajenju. Mi sami ne bomo greha nikoli nadvladali, 
lahko ga le z Božjim duhom v nas. Če pa je v vas Kristus, je telo sicer mrtvo zaradi 
greha, duh pa je življenje zaradi pravičnosti (Rim 8,10). In samo s Kristusovim 
duhom v nas, bomo imeli možnost priti v Večno domovino. V Jakobovem 
evangeliju lahko beremo Kakor je namreč telo brez duha mrtvo, tako je mrtva 
vera brez del (Jak 2,26). Da ne bo dvoma, dela iz vere! Vrnimo se na začetek 
vsebine in se spomnimo Jezusovega krsta. Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in 
glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega Duha, ki se je spuščal kakor golob 
in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta je moj ljubljeni Sin, nad 
katerim imam veselje.« (Mt 3,16-17). In krst iz vode ob prejetju Božjega duha 
pomeni pokop starega človeka in rojstvo novega s prejetim Božjim duhom. Tisti, ki 
živijo po mesu, ne morejo biti všeč Bogu (Rim 8,8). Če živimo po mesu smo Božji 
sovražniki, ker smo grešni in bi v Božji bližini bili uničeni. Vendar če smo v Jezusu 
Kristusu, bomo rešeni po Njegovi milosti Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki 
so v Kristusu Jezusu (Rim 8,1). Jaz sem pot, resnica in življenje (Jn 14,6).  Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK 20.9. do 27.9..2020) 

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 

PON 21.9. Čemšenik Ob 18.00 
V DOBER NAMEN 

2. + BRODAR Edi 

TOR 22.9. Izlake Ob 18.00 + PIKELJ Jože 

SRE 23.9. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 24.9. Podlipovica Ob 19.00 + ZAJC Ivan, pokojne LAZARJEVE 

PET 25.9. 

Izlake Ob 18.00 + star. HRIBAR, sorodnike (Izlake 60) 

2. + SEVLJAK Janez (Ivan) 

Čemšenik Ob 19.00 + PIRNAT Vida (obl), PIRNATOVE 

2. ZUPAN Branko 

SOB 26.9. 

Čemšenik  Ob 12.00 V ZAHVALO (Zlata Poroka 
DRNOVŠEK Janez in Ivana) 

Izlake Ob 18.00 + KOPOREC Štefan (30.dan) 

Čemšenik Ob 19.00 + star.Justi,Stanko Kajbič, brat Stane 

2. + GROBLJAR Franc Rafael 

NED 27.9. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ALEKŠEVE, MINKOVČEVE 

2. + MATKO Marija, Jože (obl) 

Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Pavla 
 

OBVESTILA 
*V torek 22.9. je srečanje ŽPS na Izlakah ob 20 h 
*Mladinski verouk- srečanje bo na Izlakah v petek ob 20 h, Povabljeni 
mladi, kateri ste končali devetletko. Dobrodošli na srečanje 
*V soboto (26.9.) po maši (okoli 20 h) ste povabljeni mladi v Čemšeniku, 
kateri ste bili letos pri birmi, da se srečamo pri mladinskem srečanju. To 
velja za sedanji 9 razred in prvi letnik, dobrodošli pa tudi ostali. 
*V soboto (26.9.) bo molitvenih 15 za župnijo v Čemšeniku ob 18.45 
*V nedeljo 27.9 bomo imeli kot katehetsko nedeljo, pri mašah blagoslov 
šolskih torb in šolarjev.  
 

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. 


