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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 VSTAJENJE 
Danes smo priča izjemnemu napredku človeštva. Povsod nas obkroža sodobna 
tehnologija, ki nam odpira nove možnosti na vseh področjih našega življenja. 
Obstaja pa nekaj vprašanj, na katere človeštvo do danes ni podalo odgovora: »Kaj je 
življenje?, Kaj je smrt?«. Če vprašate fizike »Kaj je čas?, Kaj je prostor?, Kaj je snov?, 
Kaj je energija?« vam ne bodo popolnoma odgovorili. Z vprašanji so se že ukvarjali 
starogrški filozofi, vendar do danes zadovoljivih odgovorov nimamo. V krščanstvu se 
pojavlja še eno temeljno vprašanje, ki vznemirja mnoge »Kaj je večnost?« Neločljivo 
je z večnostjo povezano vstajenje. Mnogi kristjani ne sprejemajo vstajenja, s čemer 
se izpostavlja smiselnost krščanske vere. Prav Božja obljuba vstajenja in večnega 
življenja nas razlikuje od drugih verstev. In vstajenje Lazarja je bil prelomni trenutek 
tudi za Jezusa Od tega dne je bilo torej sklenjeno, da ga usmrtijo (Jn 11, 53). Prav 
tako je bila pogubna izjava diakona Štefana, ki je videl Božjo slavo in Jezusa, ki je 
stal na Božji desnici, in rekel: »Glejte, nebesa vidim odprta in Sina človekovega, ki 
stoji na Božji desnici!« (Apd 7, 55-56). Bog je v svoji vsemogočnosti uvidel človeško 
nevero. Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da 
bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje (Jn 3, 16). V 
Božji Besedi je predstavljenih kar nekaj vstajenj. In Bog je poskrbel, da se prav v 
sedanjem času, ko najbolj tajimo Boga, ko tajimo Jezusa Kristusa, da nam je podal 
stvaren in materialen dokaz o Kristusovem vstajenju – Torinski prt. Mnogi ste 
verjetno brali o tem prtu. Mnogo je nasprotnikov, ki na neutemeljen način 
poskušajo zatajiti resnico o vstajenju. Vendar sam prt pričuje o svoji starosti, 
prisotnost peloda cvetja, ki je značilno za področje Jeruzalema in sledi energije, ki je 
spremenila samo sestavo prta ob vstajenju. To so neizpodbitni dokazi vstalega 
Jezusa Kristusa. Smo kot nejeverni Tomaži. Jezus mu je rekel: »Ker si me videl, 
veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!« (Jn 20, 29). Vendar Bog 
v svoji milosti poskrbi tudi za materialne dokaze, če jih le želimo opaziti. Za vstajenje 
je potrebno: obstoj Boga, naš dedni zapis (DNK), da ostanemo zapisani v Knjig 
Življenja, ker Bog Oče ustvarja vse po Jezusu Kristusu, je potrebno še, da je Jezus 
Kristus živ. To so pogoji vstajenja. Kajti to, kar je propadljivo, si mora obleči 
nepropadljivost, in kar je umrljivo, obleči neumrljivost. 54 Ko pa si bo to, kar je 
propadljivo, obleklo nepropadljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost (1 
Kor 15, 53-54). Trenutno živimo samo in zgolj po Božji milosti. Zakaj v njem živimo, 
se gibljemo in smo. Ali kakor so povedali nekateri od vaših pesnikov: ›... saj smo 
po rodu iz njega.‹ (Apd 17, 28). Bog mora biti središče našega življenja, ne mi sami! 
Bog je naše življenje. Zato Bog reče Mojzesu »JAZ SEM, KI SEM.« (2 Mz 3, 14). Bog 
je bistvo vsega! Apostol Pavel pravi Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, 
da je božanstvo nekaj, kar je podobno zlatu ali srebru ali kamnu, ki sta ga 
izoblikovali človeška umetnost in domiselnost. Bog je zatisnil oči nad časi, ko so 
ljudje tavali v nevednosti; zdaj pa naroča, naj se vsepovsod vsi spreobrnejo. Zakaj 
določil je dan, ko bo vesoljnemu svetu pravično sodil po možu, ki ga je za to izbral 
in pred vsemi potrdil tako, da ga je obudil od mrtvih.« (Apd 17, 29-31). Na nas je, 
da se potrudimo ostati zapisani v Knjigi Življenja, živimo po Božjih zapovedih in 
prejmemo Božji Pečat.        Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od6.10. do 13.10.2019) 

NED 6.10. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + KAJBIČ Ana (obl), MARS Nuša 

2. + JUVAN Franc, Marija (obl) 

Val.kapela Ob 10.00 + BREGARJEVE, sorodnike 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

PON 7.10. 
Čemšenik Ob 18.00 + KUDER (Jesenovo) 

2. + VRAN Janez;  +PUSTOTNIK Ivana 

TOR 8.10. Izlake Ob 19.00 + Starše, Janez PREBIL, Tanja BEBAR 

SRE 9.10. Izlake Ob 8.30 PO NAMENU 

ČET 10.10. Izlake Ob 18.00 + KRALJ Štefan, + LEVIČNIK, sorodnike 

PET 11.10. Izlake Ob 7.30  PO NAMENU 

SOB 12.10. 

Sv.Lenart Ob 16.00 Poročna Virant- Razboršek 

Čemšenik Ob 19.00 
+ OCVIRK Jože 

2. + PSARN Vladimir (obl); +ZUPAN Janez 

NED 13.10. 

Izlake Ob 7.00 + Ana LEBAR HAJM 

Čemšenik Ob 8.30 

+JUVAN Franc, sin Franci (obl) 

2. V ZAHVALO 

2. ZA ZAKONCE 

Izlake Ob 10.00 + TURNŠEK Leopolda (obl) 

Izlake Ob 14.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

OBVESTILA 
* Krstna nedelja na Izlakah v nedeljo 13.10. med 10 mašo, priprava na krst na Izlakah 
v torek 8.10 ob 20 h 
*Župnijska Karitas Izlake vabi 13.oktobra 2019 ob 14.0 uri  na srečanje bolnih 
invalidnih in osamljenih na družabno srečanje v Dom sv. Jurija. Pred sv. mašo bo  
možnost sv. spovedi. Med sv. maso bo tudi bolniško maziljenje. Sodelavci Karitas se 
veselimo srečanja z vami. Če kdo rabi prevoz kličite na Župnijsko Karitas 040 338 850. 
*Obletnice porok – v Čemšeniku v nedeljo 13.10. med mašo (8.30); Vsi lepo 
povabljeni. 
*V soboto 12.10 ob 9h, veroučne urice v Jurijevem domu. Otroci lepo povabljeni. 
*Peš Romanje na Višarje – 31.10. odhod avtobusa ob 6h izpred šole na Izlakah. 
Prijavite se pri župniku.  
DOBRA DELA:  +Kralj Štefan: 1M- Zajc Slavko in Mira z družino; 1M- Kajbičevi iz 
Lučice; 1M- Majda in Janez Skrinjar (Zagorje); Dar za cerkev- Slavka in Jože Arh; 1M- 
Razpotnik Roman z družino; 1M- Bernardka Rebolj z družino; 1M- Glčnikovi;  

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. 


