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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 UTELEŠENJE RESNICE 

Najprej se vam opravičujem, ker je pomotoma v prejšnji, 45. številki glasila ostal 
naslov iz 44. številke. Naslov bi moral biti »ČIŠČENJE TEMPLJA«. Prosim oprostite! 

 Sprašujem vas, zakaj je moral Jezus umreti na Križu? Zakaj sprašujem tako 
samoumevno dejstvo? Ker bi lahko Bog Oče preprosto spremenil Božje zakone ali 
pa jih ukinil in obsodbe greha nebi bilo več! Če ukinemo hitrostne omejitve, več ne 
delam prekrška zaradi prekomerne hitrosti. Pa posledice? Zakaj Bog Oče ni 
preprosto uničil deset Božjih zapovedi in Njegov Edinorojeni Sin nebi trpel in umrl 
na Križu. Prav smrt Našega Gospoda Jezusa Kristusa je dokaz, da je Božji zakon 
Njegovih deset zapovedi nespremenljiv (2Mz 20). Zakleni pričevanje, zapečati 
postavo v srca mojih učencev (Iz 8,16). In ko so bile postavljene jih ne bo niti sam 
Bog, niti jih ni dovoljeno človeku spreminjati! Sploh ne upam pomisliti, da bi kdo 
dovolil svojega otroka pribiti na križ za rešitev človeštva. Morali bi se zavedati 
neprecenljive žrtve za nas! Jezus sam je rekel Ne mislite, da sem prišel razvezat 
postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel (Mt 5,17). 
Pogosto slišim razlage, da je Jezus pribil zakon na Križ, da ga je razvrednotil. Vendar 
to ni logično. Za Jezusa veljajo Božji zakoni in tudi za nas. In Jezus osvobodi tistega 
človeka obsodbe zakona, ki se svojih grehov kesa. Jaz sem vstajenje in življenje: 
kdor vame veruje, bo živel, tudi če umre (Jn 11,25). Pri Bogu je greh, greh. Ni 
velikega ali majhnega greha! Vsi, ki so grešili brez postave, se bodo tudi pogubili 
brez postave; in vsi, ki so grešili pod postavo, bodo sojeni po postavi (Rim 2,12), 
saj prišla je ura njegove sodbe (Raz 14,7). Zato Jezus pravi Jaz sem pot, resnica in 
življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni (Jn 14,6). Če bomo Bogu v 
Zapovedih poslušni, bomo ogrnjeni v Jezusovo pravičnost in bomo pred Bogom 
brez greha. Samo po Božji milosti! Če je pričevanje in postava zaklenjena v naših 
značajih, GOSPODOVA postava je popolna, poživlja dušo (Ps 19,8) nas bo Bog 
preobrazil v novega človeka Tvoja pravičnost je pravičnost na veke, tvoja postava 
je resnica (Ps 119,142), v resnicoljubnega in pravičnega človeka. In Bog želi takšen 
značaj človeka zapečatiti. Ne škodujte ne zemlji ne morju ne drevesom, dokler s 
pečatom ne zaznamujemo služabnikov našega Boga na njihovih čelih (Raz 7,3). 
Od Boga poslan angel je tako zaklical štirim angelom, ki zadržujejo da ne pride zlo 
na Zemljo, da počakajo, dokler z Božjim pečatom ne bo zapečaten značaj 
Njegovega ljudstva. In pečat Boga prejmemo, ko rečemo Izpolnjevati tvojo voljo, 
moj Bog, me veseli, tvoja postava je v mojem srcu (Ps 40,8). Najdimo zadovoljstvo 
služiti in biti poslušni Bogu. Tako bomo vse bolj podobni značaju Jezusa Kristusa, 
ker bomo utelešenje same resnice. To pa je bil Jezus. Prehajamo v obdobje 
preskušenj. Če bomo v Jezusu, bomo imeli mir v sebi Slišali pa boste o vojnah in 
govorice o vojnah; glejte, da se ne vznemirite! Kajti to se mora zgoditi, vendar še 
ni konec (Mt 24,6). Vedeli bomo, da Jezus kmalu pride po Svoje ljudstvo.   Štefan                             



Glasilo župnije Izlake in Čemšenik št. 46 15.11.2020 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 15.11.2020 do 22.11.2020) 

NED 15.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ rodbina POLC, REMC 

2. + GROBLJAR Jože (obl) 

Izlake Ob 10.00 ZA ZDRAVJE (J) 

PON 16.11. 
Čemšenik Ob 18.00 

V ČAST SVETEMU DUHU 

2. + ŠTEHARNIK Martin, KOVAČEVE 

Podlipovica Ob 19.00 + LEBAR Tanja, Luka 

TOR 17.11. 

Izlake Ob 18.00 + BOŽIČ Jožef (7.dan) 

2. + PIKELJ Pavla;   

2. V čast Materi Božji v priprošnjo 

SRE 18.11. 

Izlake Ob 18.00 + STARKEŽ Tilen, Lenart 

2. V DOBER NAMEN (Z) 

Čemšenik Ob 19.00 ZA ZDRAVJE (S);   2.+ RAVNIKAR Stanka 

ČET 19.11. Čemšenik Ob 19.00 + BENKO, KLOPČIČ;  2.+ RAVNIKAR Leopold 

PET 20.11. 

Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN (M) 

2. + BENKO Alojzija (7.dan) 

Šemnik Ob 19.00 + RAZPOTNIK Pavla (obl), Avgust 

SOB 21.11. 

Izlake Ob 18.00 + ARH Otmar (30.dan) 

Čemšenik Ob 19.00 

+ KLOPČIČ Franc, sorodniki 

2. + Ludvik (obl)Tilka, Ančka POLC 

2. + Frančiška KUDER 

NED 22.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + PUSTOTNIK Alojz(obl), Ivanka, sorodniki 

Izlake Ob 10.00 
+ DOBRAVEC Albina, predniki, sorodniki 

2. + Rado KRALJ, stare starše KRALJ, RAVNIKAR 

OBVESTILA 
*Verouk bo na daljavo, veroukarji naj naredijo nalogo ene lekcije naprej.  
*Maše bodo opravljene na dan in uro v kraju kjer je napisana. Maševal bom brez 
prisotnosti ljudi, dokler ne bo drugače določeno iz strani Države oz. Slovenske škofovske 
konference.  
*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog 
Vam povrni. 
 
DOBRA DELA: +Strnišnik Valentin:  1M- Grčar Stane in Mimi; 1M- Grčar Maja z družino; 
1M- nečakinja Tina z družino; 1M- Danijela in Sašo; 1M- brat Janko z družino; 1M- brat 
Gustelj z družino; 1M in dar za cerkev – Rado in Dani Drnovšek; 2M- Mikeljnovi (Razbor); 
1M- Zupan Slavko z družino; 1M- družina Nimac; 2M- Drnovškovi iz Zaplanine 
 

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 

 


