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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 OBUJENI BOMO! 
Ko se spominjamo tistih, ki jih več ni med nami, nam misli zaidejo k vprašanju »Kaj 
je življenje? Zakaj umremo? Je Bog kaj naredil narobe? Vemo, da je najprej ustvaril 
zemljo, materijo, snov in postavil je čas, 24 ur (1 Mz 1, 1-5). Bog je rekel Naredimo 
človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost! (1 Mz 1, 26) … in glej, bilo je zelo 
dobro (1 Mz 1, 31). Če Bog karkoli naredi je to popolno, brez napake. In ugotovitev 
še enkrat potrdi, ni dileme. Iz zemeljskega prahu je ustvaril človeka popolnega, 
neumrljivega s telesom, ki ni podvrženo staranju za večnost. Mnogi se temu 
posmehujejo, vendar so v sestavi človeškega telesa vsi elementi, ki jih najdemo na 
planetu Zemlja. Tudi npr. zlato, ki je v sledovih ima svojo funkcijo v organizmu. In 
zakaj umiramo? Biblija podaja jasen odgovor zaradi neposlušnosti, zaradi greha! 
Plačilo za greh je namreč smrt; Božji milostni dar pa je večno življenje v Kristusu 
Jezusu, našem Gospodu (Rim 6, 23). Jezus nam govori Volja mojega Očeta je 
namreč, da ima vsak, kdor gleda Sina in veruje vanj, večno življenje, in jaz ga bom 
obudil poslednji dan (Jn 6, 40). Torej samo zaradi tega, ker Bog tako hoče, lahko 
dobimo večno življenje, če Jezusa priznavamo in če živimo po Božjih zapovedih. In 
če bomo temu poslušni, nas Jezus ob svojem Drugem prihodu obudi. Nihče ne more 
priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obudil poslednji 
dan (Jn 6, 44). In k Jezusu lahko pridemo zgolj in samo po volji Boga Očeta, samo po 
Božji milosti. Sami nimamo nikakršnih zaslug, samo Božja milost je tista, ki nas 
pritegne k Jezusu. In če bomo deležni Božje milosti bomo obujeni. Kaj pomeni biti 
obujen? Besedo sem poiskal v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 1. povzročiti, da 
postane kdo spet buden, živ, 2. povzročiti, da postane kaj spet navzoče v zavesti,  3. 
povzročiti, da kaj nastane. Torej oseba, ki je končala tozemsko življenje je mrtva in 
ni zavestna. Živi namreč vedo, da bodo umrli, mrtvi pa ne vedo ničesar več, zanje 
ni več plačila, saj je pozabljen spomin nanje (Prd 9, 5). Kako nevarno je, ko ljudje 
vzpostavljajo stike z onostranstvom, z »umrlimi svojci«. Jezus, ki je Beseda nas 
opozarja, da če umremo, preden bo Drugič prišel na Zemljo, preden bomo obujeni, 
bomo mrtvi, brez zavesti, ničesar se ne bomo zavedali in ničesar ne bomo vedeli! S 
kom so se pogovarjali? Zagotovo ne s svojci, tako pravi sam Jezus! V Izaiji beremo 
Kajti pravili vam bodo: »Vprašajte rotilce duhov in vedeže, ki grulijo in mrmrajo. 
Mar ljudstvo ne sprašuje svojih bogov, mrtvih za žive?« (opomba: ali sprašujemo 
mrtve bogove namesto živih?) Proti postavi in pričevanju bodo govorili, kakor je ta 
beseda, ki ne oznanja jutranje zarje (Iz 6, 19-20). Na prvi pogled so nenavadne 
Jezusove besede, ki jih vsi poznamo Moj Oče, če je mogoče, naj gre ta kelih mimo 
mene, vendar ne, kakor jaz hočem, ampak kakor ti (Mt 26, 39). Če na hitro 
pomislimo, saj je Božji Sin. Zakaj se je bal sprejeti odgovornost, če ni takšna Božja 
volja? Tudi Jezus je imel grešno telo ob utelesitvi na Zemlji. Spomnimo se, ko je 
nazadnje na Križu zaklical Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil? (Mr 15, 34). V 
vsem je bil grešen človek le v svoji duši ne! Ko so ga položili v grob je v soboto 
počival, ker je to dan, ki ga je Bog blagoslovil in posvetil (2 Mz 20, 8-11). Jezus je 
spal, kot spijo mrtvi. Jezus je takrat bil mrtev! Po volji Boga Očeta je bil obujen, kot 
bo Jezus obudil nas, če bomo na strani pravičnih. Po Jezusu bomo dobili novo 
življenje, zavest in prenovljeno telo. Tako, kot že preminuli.   Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 227.10.2019  do 3.11.2019) 

NED 27.10. 

Izlake Ob 7.00 + Ana LEBAR HEIN 

Čemšenik Ob 8.30 + REMŠKAR Ivan, Rozalija (obl) 

2. + ZUPAN Franc, Španovi 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

PON 28.10. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

TOR 29.10 

Čemšenik Ob 19.00 + BOKAL Edi (obl) 

2. + ZUPAN Janez;    + LAVRIN Rafaela 

2. + VRAN Janez;   + HERLE Štefka 

SRE 30.10. Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 31.10. Višarje  PO NAMENU 

PET 1.11. 

Izlake Ob 7.00 + PREK Ljudmila 

Čemšenik Ob 8.30 + ŽLANDROVE, ŠTEFKOVE 

Podlipovica Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 13.30  + ŠPANOVE (Brezje) 

Izlake Ob 15.00 ZA VSE VERNE RAJNE 

SOB 2.11. 

Podlipovica Ob 10.00  + PRAŠNIKAR Leopold, Marija (obl), sorodniki 

Izlake Ob 17.00 PO NAMENU SV. OČETA 

Čemšenik Ob 19.00 + ŠETINA 

NED 3.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 

+ ROBAVS, KREŽE, BREGAR 

2. + Karel ZUPAN, starše, sin Janez 

2. + RAZBORŠEK Alojzija(obl), David; KLIKARJEVE 

2. + MIKLAVŽEVČEVE 

Izlake Ob 10.00 + ZUPANČIČ Andrej, starše 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

OBVESTILA 
*Dekanijsko srečanje pevskih zborov (nedelja 27.10.) ob 15 h v Podkumu. 

*Namesto sveče »dar za cerkev v Čemšeniku«- zastavica; Boglonaj.  
*Peš Romanje na Višarje – 31.10. odhod avtobusa ob 6h izpred šole na Izlakah.  
*Na praznik vseh svetih bodo maše: Izlake ob 7 h, Čemšenik 8.30; Podlipovica 10  h in po maši 
blagoslov pokopališča; Čemšenik 13.30 – po maši blagoslov pokopališča; Izlake – 15h po maši 
blagoslov pokopališča: ob 17h v Čemšeniku molitev za rajne 
*Spomin vseh vernih rajnih (2.11.). Maša v Podlipovici ob 10 h; molitev »OČENAŠEV » Izlake 
ob 17 h; nato maša; molitev »OČENAŠEV« Čemšenik ob 19h in nato maša.  
*Za molitev »OČENAŠEV« lahko oddaste v župnišču.  
*V nedeljo 3.11. je prva v mesecu, darovanje za cerkvene potrebe; BOG povrni za vaš dar. 
*Obhajanje za »1.petek« bo 8.11.  
 

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. 


