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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KO BO PRIŠEL! 
Pismo pričuje, da so Jezusov prihod napovedovali 1.400 let po štiridesetih prerokih. 
Približno 750 let pred Jezusovim prihodom se je vedelo, kdaj natančno bo prišel. In 
prišel je! Bog je, kot zmeraj, izpolnil obljubo. Dobili smo Odrešenika! Je s tem vse 
narejeno? Nikakor, tukaj nastopimo mi sami. Kaj je potrebno? Jezusu izročiti grehe, 
ki smo jih naredili. Naštejemo jih že, vendar ali jih odpustimo svojim dolžnikom? 
Tega običajno nismo sposobni. In kakšen je smisel Jezusovega prihoda na Zemljo? In 
ko nam bo Bog ponudil zadnjo priložnost, Drugi Jezusov prihod, bomo nanj 
pripravljeni?  Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot 
po meni (Jn 14, 6).  Jezus je Nikodemu povedal: »Če se kdo ne rodi iz vode in Duha, 
ne more priti v Božje kraljestvo« (Jn 3, 6). Novo rojstvo pomeni preobrazba Duha, 
ko sprejmemo božansko naravo Svetega Duha … in se niso rodili iz krvi ne iz volje 
mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga (Jn 1, 13). In to je pot, o kateri govori Jezus. 
Pavel pravi Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev 
vsakomur, ki veruje (Rim 1, 16). Verovati ne pomeni le reči »Jaz priznavam ali 
verujem v Jezusa!« To ne bo zadostovalo. Verjeti moramo z vsem srcem in ga 
sprejeti v svoje življenje. Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in 
odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z menoj (Raz 3, 20). Naša 
vrata so srce in Svetemu duhu moramo odpreti, da vstopi v naša srca. Dam vam 
novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz 
vašega telesa in vam dam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in 
storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih 
izpolnjevali (Ez 36, 26-27). Se želimo odzvati božanskemu pozivu? Kdor hoče, naj 
zastonj zajame vodo življenja (Raz 22, 17). Vendar nam Jezus pravi 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). Naše osebne molitve morajo priti do Boga Očeta, če želimo, da nas 
Bog pritegne k sebi. Zato pa moramo odpreti svoja kamnita srca. Naša preobrazba 
ne bo takšna, kot je to bilo na Binkošti. Ne bomo vedeli niti dan niti kdaj smo se 
preobrazili. A kljub temu bomo postali novo bitje, Božji sin, Božja hči. Jezus 
zagotavlja Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas (Jn 
14, 20). Kot je rekel Pavel ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni (Gal 2, 20). In 
k temu bi si kristjan moral prizadevati. In navdal te bo GOSPODOV duh, z njimi boš 
prerokoval in se spremenil v drugega človeka (1 Sam 10, 6). Potem ima vera 
smisel, ker bomo živeli z Bogom, že sedaj in v večnosti. In Drugi Jezusov prihod bo 
imel smisel, pravični bodo šli v Nebo z Jezusom Če namreč verujemo, da je Jezus 
umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali prek Jezusa, privedel skupaj z njim (1 Tes 4, 
14). Spomnimo se, da je Gospod ljudstvo najprej rešil iz egiptovske dežele, potem 
pa pokončal tiste, ki niso verovali (Jud 1, 5). Vse je povedano v Stari zavezi in je 
preko 2.500 krat napovedano, kaj se bo zgodilo v Novi zavezi. Gospod pozna svoje 
(2 Tim 2, 19). Konec časov je blizu, živimo na poslednjih straneh, ki jih Pismo 
opisuje. Zato nas Bog opozarja, da se nebi ponavljala zgodovina Izraelov greh, trnje 
in robidovje se bo vzpenjalo po njihovih oltarjih. Rekli bodo goram: »Pokrijte 
nas!« in hribom: »Padite na nas!« (Oz 10, 8) ob koncu časov (Raz 6, 16)  Štefan  
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 22.12.2019  do 29.12.2019) 

NED 22.12. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ PIKELJ Jože, sorodniki 

2. + GRIVČEVE (Ržiše) 

Izlake Ob 10.00 + starše SKRINJAR, Marinka 

PON  23.12. 
Čemšenik Ob 18.00 + Frančiška, Karel LUDOVIKO, Robi TROHA 

Izlake Ob 19.00 + Pavla, Marinka, Martin SKRINJAR 

TOR 24.12. 

Izlake Ob 8.00 PO NAMENU 

Čemšenik Ob 22.00 + PIRNAT Stanislav (obl) 

Izlake Ob 24.00 PO NAMENU 

SRE 25.12. 

Čemšenik  8.30 V ZAHVALO 

2. + KOLENC 

Izlake Ob 10.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

DOM Ob 15.00 ZA DUHOVNE POKLICE 

ČET 26.12. 

Čemšenik  Ob 8.30 ZA DOMOVINO 

Izlake Ob 10.00 PO NAMENU 

Sv.Primož Ob 15.00 ZA DOMOVINO 

PET 27.12. Čemšenik Ob 18.00 + STELE Štefan (župnik) 

SOB 28.12. 
Čemšenik Ob 19.00 + Ivanka SUŠA, Miran, Andreja GROBLJAR 

2. + OCVIRK Jože 

NED 29.12. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 V ZAHVALO 

2. + GOLČNIK Jože, PLAZNIKOVI 

2. + ŽNIDARJEVE (Ržiše); 2.+ PLANINČEVE 

Izlake Ob 10.00 PO NAMENU 

OBVESTILA 
*Polnočnica v Čemšeniku v torek 24.12. ob 22h;  
*Na Izlakah pred polnočnico (ob 23.45) priprava z krajšo igro, lepo povabljeni.  Po 
maši lepo povabljeni v Jurijev dom na druženje, dobrodošlo kaj za pod zob, (za čaj in 
kuhano vino bo poskrbljeno) 
*Na BOŽIČ, sveta maša ob 10 h na Izlakah in ob 8.30 v Čemšeniku; na ta dan je maša 
tudi v Domu starejših na Izlakah ob 15 h.  
*V četrtek (26.12.) je praznik sv. Štefana, in tudi dan samostojnosti. Pokažimo svojo 
zavednost Slovenstvu, in izobesimo državno zastavo. K Maši za domovino vabljeni k 
sv. Primožu ob 15h.  

*V nedeljo 29.12.2019 se zberemo vsi prijavljeni na avtobusni postaji pred osnovno 

šolo Izlake,  in se ob 14.30 odpeljemo na ogled živih jaslic v Mojstrano. Vmes bomo 

naredili še kašen postanek. Ne pozabite na topla oblačila in obutev.  

 
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 


