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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 ODŠTEVANJE 
Konec časov ne bo rožnat za tiste, ki bodo ob drugem Jezusovem prihodu še živi. In 
ta čas je tik pred vrati. Mnogo boste rekli » Ja kdo pa ve, kdaj bo to, lahko bo minilo 
še tisoče let! Saj piše, da to ve samo Bog Oče!« Res je, da je v Matejevem in 
Markovem evangeliju napisano, da tega ne ve niti Jezus. A starejši prevodi tega ne 
govorijo. Nelogično je, da Jezus nebi vedel za svoj Drugi prihod. Če upoštevamo Mar 
ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne 
govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela (Jn 14, 10). 
In tudi v Veroizpovedi pritrjujemo da je Jezus »enega bistva z Očetom«, nebi bilo 
logično, da Jezus tega nebi vedel. A vrnimo se na čas, ki je pred vrati. Jezusu je bila 
dana Knjiga Življenja Jagnje je stopilo naprej in vzelo knjigo iz desnice sedečega na 
prestolu (Raz 5, 7). Le On, kot Jagnje je lahko začel odstranjevati Pečate na Knjigi. 
Šest jih je že odstranil. Preden je šel v Nebo, nam je še posebej poudaril Če vam 
tedaj kdo poreče: ›Glejte, tukaj je Kristus‹ ali ›Tam je,‹ ne verjemite. Vstali bodo 
namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako 
da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal (Mt 
24, 23-25). Ljudi prevzamejo nadnaravni čudeži. Jezus nas opozarja, da bodo 
narejena znamenja in čudeži, ki jih še človeško oko ni videlo. Opozarja nas, naj se na 
svoja čutila ne zanašamo, ker nas bo to zavedlo in lahko zavede tudi duhovne 
pastirje. Nato sem videl, kako so iz ust zmaja, iz ust zveri in iz ust lažnega preroka 
prišli trije nečisti duhovi, podobni žabam. To so namreč duhovi demonov, ki delajo 
znamenja in ki hodijo zbirat kralje vesoljne zemlje na vojsko, za véliki dan Boga, 
vladarja vsega (Raz 16, 13-14). Razodetje nas opozarja, da Satanov duhovni sistem 
dela na tem, da bi z znamenji in čudeži pritegnil ves svet, da bi se zoperstavil 
Troedinemu Bogu. Zame so posebej zaskrbljujoče naslednje Jezusove besede »Ne 
pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor 
uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: 
›Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu 
izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?‹ In takrat jim 
bom naznanil: ›Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate 
nepostavno!‹« (Mt 7, 21-23). Ko Jezus pravi »Gospod, gospod«, govori o kristjanih, 
o tistih, ki naj bi oznanjali Jezusa. Torej ni govora o drugih verstvih, drugih religijah. 
Jezus posebej poudarja, da se bo spomnil zgolj tistih, ki uresničujejo voljo Boga 
Očeta, kateri ravnajo postavno. Torej tisti, ki se držijo Božje besede in Desetih 
Božjih Zapovedi, ki jih živijo. Satan bo tik pred Drugim Jezusovim prihodom naredil 
lažni Jezusov prihod v »slavi«, ki je še nihče ni videl. Prevzel bo tudi podobo Jezusa 
in besede, ki jih bo spretno prevračal. A kako bomo vedeli, da gre za prevaro? Če 
vam torej porečejo: ›V puščavi je,‹ ne hodíte tja; ali ›V hiši je,‹ ne verjemite. Kakor 
namreč pride blisk od vzhoda in posveti do zahoda, tako bo tudi s prihodom Sina 
človekovega. Kjer je truplo, tam se bodo zbrali jastrebi.« (Mr 24, 26-28). Jezus ob 
Drugem prihodu ne bo stopil na Zemljo. Zato nam bo prvi znak, če nam rečejo, da je 
Jezus na Zemlji, znamenje, da gre za prevaro. Jezus bo poslal angele z Neba, ki bodo 
opravili dela Zanj. Drugo znamenje bo, … videlo ga bo vsako oko … (Raz 1, 7). 
Jezusov prihod bomo videli vsi hkrati. In le Pismo je naš vodič v teh časih.   Štefan 



2Glasilo župnije Izlake in Čemšenik št. 32 25. 8. 2019 

SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (11.8. do 18.8.2019) 

NED 25.8. 

Izlake Ob 7.00 ZA ZDRAVJE, Za srečno vožnjo v čast sv. 
Krištofu 

Čemšenik Ob 8.30 + GROBLJAR Ana, Jože 

2. + VRAN Milan;     + ZUPAN Janez 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

PON 26.8. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

TOR 27.8. Podlipovica Ob 19.00 + DROBNE Anton 

SRE 28.8. 
Šemnik Ob  19.00 + RAZPOTNIK Avgust, Pavla 

2. + KOPOREC Ivan 

ČET 29.8. 
Šemnik Ob 18.00 + JENKO Antonija, Janez, Alojz  

Izlake Ob 19.00 + ROZINA Janez 

PET 30.8. Izlake Ob 18.00 + PROSENC Marija (obl) 

SOB 31.8. 

Čemšenik Ob 19.00 + Jože NIMAC, družina NIMAC 

2. + TRINKAUS Zali 

2. + BRVAR Angela;   + PUSTOTNIK Ivana 

NED 1.9. 

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

Čemšenik Ob 8.30 
ZA FARANE ČEMŠENIKA; IZLAK 

2. + KLOPČIČ Franci, sorodnike (Sp.Ržiše) 

Izlake Ob 10.00 + BRVAR Štefka (obl), Evgen 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

OBVESTILA 
*Krstna nedelja bo 1.9. med mašo na Izlakah in v Čemšeniku. Priprava na krst na 
Izlakah v četrtek 29.8. ob 20 h in v Čemšeniku v soboto 31.8. po večerni maši (ob 20 
h) 
*V soboto 31.8. je v Čemšeniku molitvenih 15 za župnijo (ob 18.45) 
*pri mašah 31.8. V Čemšeniku in v nedeljo 1.9 pri vseh mašah blagoslov vseh šolarjev, 
dijakov… ob začetku novega šolskega leta.  
*V nedeljo je ofer- darovanje za cerkvene potrebe. BOG povrni za Vaš dar. 
*V torek 3.9. bo ob 20 h srečanje ŽPS na Izlakah, člani lepo povabljeni 
*V soboto 7.9. bodo vesele veroučne urice v popoldanskem času.  
*v nedeljo 8.9. bo vpis veroučencev. Vsako leto se ponovno vpiše otrok k verouku. Z 
veroukom bomo pričeli v tednu po nedelji 8.9. 
 
 

ŽUPNIJSKI URAD IZLAKE IN ČEMŠENIK 
Župnik: Janez Mihelčič 
Naslov: Zgornje Izlake 2; 1411 Izlake 
Telefon: 03/5673535;  041-749540 

Uradne ure: vsak delavnik po sveti maši v 
župnišču ali po dogovoru  

E- naslov: janez.mihelcic@rkc.si 
Spletna stran: zupnija-izlake.rkc.si 

Glasilo župnije Izlake in Čemšenik.. Naklada 300 izvodov v samozaložbi. 

 


