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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 POSLEDICA GREHA 

Človek greha ne opusti, dokler ne uvidi njegove grešnosti. Običajno se ne 
zavedamo, da smo že po naravi grešni. Mnogokrat sem slišal »Jaz nisem grešen, jaz 
nimam nobenega greha!« Vendar nas sama Božja beseda opozarja … saj so vsi 
grešili in so brez Božje slave (Rim 3,23). In ko Pismo govori o mesenosti, govori o 
grešnosti! Kajti meseno mišljenje je sovraštvo do Boga, ker se ne podreja Božji 
postavi in se podrejati tudi ne more (Rim 8,7). In naše meseno mišljenje nas 
zasužnjuje v grehu. Vemo namreč, da je postava duhovna, medtem ko sem jaz 
mesen, prodan grehu (Rim 7,14). Dokler se mu v srcu ne odpovemo, ne bo prave 
spremembe v našem življenju. Jezus nam je pokazal, da lahko živimo brezgrešno 
življenje. Pa ne le On, tudi Enoh in Elija. Beseda nam govori, da je rešitev v Božjem 
Duhu našega Živega Boga! Vi pa niste v mesu, ampak v Duhu, če le prebiva v vas 
Božji Duh. In če kdo nima Kristusovega Duha, ni njegov (Rim 8,10). Zavedajmo se, 
da je Eden in Edini! GOSPOD pa je resnični Bog, živi Bog in večni Kralj. Od 
njegovega gneva se strese zemlja, narodi ne vzdržijo njegovega srda. Tako jim 
recite: »Bogovi, ki niso naredili neba in zemlje, naj izginejo z zemlje in izpod 
neba.« On je naredil zemljo s svojo močjo, utemeljil svet s svojo modrostjo in s 
svojo razumnostjo razpel nebo (Iz 10,10-12). On je Stvarnik! V začetku je bila 
Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri 
Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo 
življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temi, a tema je ni sprejela (Jn 
1,1-6). In popolnoma jasno je, Kdo je to?! In Beseda je postala meso in se naselila 
med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot 
edinorojeni Sin, polna milosti in resnice (Jn 1,14). Naš Gospod Jezus Kristus! 
Vidimo, da je Gospod Jezus Kristus Resnični Bog, Živi Bog, Večni Kralj, in v Nebesih 
Vrhovni Duhovnik, naš Zastopnik (advokat), Odrešenik, Tolažnik in še nekaj, kar 
»pozabljamo« Gospodar Sobote. Zato je Sin človekov gospodar tudi sobote (Mr 
2,28). In kako se v srcu odpovemo greha? Pavel pravi Izpokorite se torej in 
izpreobrnite, da se izbrišejo grehi vaši (Apd 3,19 CHR). Namenoma sem uporabil 
navedbo Chraskove Biblije. Spremembo moramo narediti iz sebe. Običajno 
naredimo kakšno zunanje dejanje. Se je Juda spokoril, ko je uvidel in rekel Grešil 
sem, ker sem izdal nedolžno kri (Mt 27,4)? Juda je bil žalosten, ker se je zavedali 
žalosti zaradi trpljenja ne pa zaradi greha. Posledice, ki jih je uvideli, so ga navdale 
z grozo. V svoji duši ni žaloval s strtim srcem. Mogoče v Judi vidimo sebe? Ne 
mislim v fizičnem ampak v duhovnem dejanju. Mislim, da sami ne začutimo, kaj 
pomeni, da smo naredili greh. Tudi faraon je priznal svoj greh nad izvoljenim 
ljudstvom, da bi se izognil trpljenju. Ko so nadloge prenehale, se je zopet postavil 
proti Bogu. Verjetno lahko zaključimo, da se ni spokoril, kaj šele spreobrnil. Ko 
bomo podredili svoje srce Božjemu Duhu, se bo prebudila naša vest.   Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 22.11.2020 do 29.11.2020) 

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 

PON 23.11. Čemšenik Ob 18.00 

+ KOVAČEVE (Gamberk), TOMLJANOVE 
(dobrljevo) 

2. ZA ZDRAVJE (S); + GROBLJAR Franc 
Rafael 

TOR 24.11. 

Izlake Ob 18.00 V DOBER NAMEN (Razpotnik) 

2. + GRABNAR Ema (obl), Ivan 

2. + ZUPANČIČ Pavel 

SRE 25.11. 
Čemšenik Ob 18.00 + družina SUŠA, NIMAC, PSARN, BOKAN 

2. + ZUPAN Ivana 

ČET 26.11. 

Izlake Ob 18.00 DA DOBRO PREMAGA SLABO, ZLO 

2. + BURJA Rajko (7.dan);  2.+ PIKELJ Jože 

Čemšenik Ob 19.00 + MINKOVČEVE, KUDROVE 

2. + STRNIŠNIK Valentin 

PET 27.11. 
Šemnik Ob 18.00 ZA ZDRAVJE V ČAST SV. JURIJU  

2. + KOPOREC Štefan 

SOB 28.11. Čemšenik Ob 19.00 + PRIMANOVE;    2. + BRIGELJ Ljudmila 

NED 29.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + Francka, Franc POLC 

Izlake Ob 10.00 + ZUPANČIČ Andrej, starše  

OBVESTILA 
*Naslednjo nedeljo je 1. adventna nedelja. Prav je da se doma naredi adventni 
venček, in da ob njem vsak večer zmolimo, da tako odpremo svoja srca 
prihajajočemu DETETU JEZUSU. Da bo naš BOŽIČ sprejetje NJEGA, ki daje življenje, 
odrešenje, zveličanje.  
*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. 
 

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 

 


