
   

letnik IV,   št. 24;     14.6.2020 

FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 VERA LEVEGA RAZBOJNIKA (Lk 23, 26-43) 
Božjih opozoril ne jemljemo resno, kot tudi ne obstoja in pomena greha. 
Obnašamo se, kot da smo brezgrešni, oziroma da greh sploh ne obstaja in da 
živimo v večnosti. Kakor je torej po enem človeku prišel na svet greh in po grehu 
smrt in je tako smrt prišla na vse ljudi, ker so vsi grešili ... (Rim 5, 12). Jezus 
neprenehoma opozarja »Pridem kmalu« (Raz 3, 11). Ampak kdaj? Vem, da boste 
vsi odgovorili Za tisti dan in uro pa ne ve nihče, … (Mt 24, 36). Govorili smo o 
tem, da ni tako, da Jezus nebi vedel za svoj prihod, saj sta enega bistva z Očetom 
Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? (Jn 14, 10), Jaz in Oče sva eno 
(Jn 10, 30). V starejših prevodih najdete, da za čas ve Oče in nič ne piše, da Sin 
tega ne ve. A pustimo. Kdaj pride Jezus? V Pismu se čas meri na tri načine. Po 
prvem načinu ima dan 24 ur, kot ga je Bog Oče postavil In bil je večer in bilo je 
jutro … (1 Mz 1, 5). Preroško merjenje časa znaša po en dan za vsako leto (Ezk 4, 
6). Poznamo še božje merjenje časa, kjer znaša en dan tisoč let v tvojih očeh je 
tisoč let kakor včerajšnji dan (Ps 90, 4). Pa bodimo nejeverni, je to res? V Raju je 
Bog Adamu rekel, naj ne je iz drevesa Spoznanja, Kajti na dan, ko bi jedel z 
njega, boš gotovo umrl (1 Mz 2, 17). Ampak Adam je živel 930 let (1 Mz 5, 5). Ker 
Bog Oče ne laže lahko zaključimo, da ima dan v Božjih očeh tisoč let. Sedaj pa se 
»malo« poigrajmo s številkami. V evangeliju po Janezu in Luku je Jezus začel z 
delovanjem v tridesetem letu. Vemo, da ni bil rojen leta nič, ampak prej. 
Najverjetneje je Jezus začel s svojim delovanjem v letu 27 našega štetja. Cerkveni 
oče Irenej (pribl. 130-202), pa tudi drugi viri navajajo, da je Jezus začel z 
delovanjem štiri tisoč let po padcu Adama v greh. Irenej je zagovarjal, da je prvih 
šest dni Stvarjenja šest tisoč let človeške zgodovine, sedmi sobotni dan pa 
ponazarja Drugi Kristusov prihod Oživeli so in kraljevali s Kristusom tisoč let (Raz 
20, 4). Z drugimi besedami, Bog Oče naj bi trpel obstoj greha sedem tisoč let. 
Sedaj pa »malo« špekulacije. Če je Jezus začel z delovanjem na Zemlji, ko je 
minilo od padca Adama štiri tisoč let in bo Bog Oče vse naredil na novo, ko se 
dopolni sedem tisoč let Tisti, ki je sedèl na prestolu, pa je rekel: »Glej, vse delam 
novo!« Rekel je tudi: »Zapiši, kajti te besede so zanesljive in resnične!« (Raz 21, 
5), imamo »majhno« težavo. Ko je Jezus bil krščen in je začel delovati, se je pisalo 
leto 27 n.š. Ker mora Jezus s pravičnimi v Nebesih kraljevati tisoč let, Bog Oče pa 
bo vse naredil na novo po končanem sedem tisoč letnem obdobju, je pričakovati 
Jezusov prihod po dva tisoč letih od Njegovega krsta, ko se bo dopolnilo šest tisoč 
letno obdobje, torej računsko leta 2027. Vem, da boste mnogi rekli, da sem 
čuden, da se mi je ali nekaj premaknilo, ali pa sem pregloboko pogledal v 
steklenico (ne kozarec ). Vem, da bo Bog Oče odredil, kdaj bo Jezus prišel. Vem, 
da Bog Oče lahko čas podaljša, ampak ga lahko tudi skrajša. Namen pisanja ni 
določiti natančen čas, ampak vas spodbuditi k razmišljanju »Kaj pa če bo res 
tako? Kako me bo videl Jezus? Sem pripravljen na Njegov drugi prihod? Ali imam 
vero, kot jo je imel levi razbojnik na križu?« Potrebno bi bilo upoštevati še neko 
podrobnost, ki jo bomo omenili prihodnjič. Sam menim, da je čas Jezusovega 
prihoda še bližji, kot je povedano. Tam bo jok in škripanje z zobmi (Mt 22, 14).       
Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 14.6. do 21.6.2020) 

NED 14.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + DROBEŽ Damjan (obl), sorodniki, LAVRIN 
Fani 

Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože, Johanca 

PON 15.6. 

Izlake Ob 19.00 + LAZAR Ivan (obl);   

2. + GRABNAR Ivan(obl), Ema 

Čemšenik Ob 20.00 + PIRNAT Vida, PIRNATOVE 

2. PUSTOTNIK Ivana 

TOR 16.6. Izlake Ob 19.30 + SMRKOLJ Silvestra (obl) 

SRE 17.6. Izlake Ob 20.00 ZA ZDRAVJE 

ČET 18.6. 

Izlake Ob 19.00 + BRVAR Franc in za zdravje 

2. + SEVLJAK Janez (30.dan) 

2. + Vincencija, Bernard RAZPOTNIK 

PET 19.6. 
Šemnik  Ob 18.00 HRIBAR Janez (obl);  2.+ZUPANČIČ Pavel 

Čemšenik Ob 19.00 + DRNOVŠEK Jože, Ana;  2.+ZUPAN Branko 

SOB 20.6 

Izlake Ob 10.00 PO NAMENU (Prvo sveto obhajilo) 

Vrhe Ob 17.00 Poročna PSARN – MATKO 

Čemšenik Ob 19.00 
+ KALOVŠEK;    2.+RAVNIKAR Leopold 

2. + JELŠEVAR Frančiška (obl), Štefan 

NED 21.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + ZUPAN Franc, Alojzija;   

Izlake Ob 10.00 + MIKLAVČIČ Lojze 

Čemšenik Ob 11.30 PO NAMENU (Prvo sveto obhajilo) 

OBVESTILA 
*V torek (16.6.) sestanek za starše birmancev obeh župnij , Izlak in Čemšenika na 
Izlakah ob 20 h v Jurijevem domu. 
*V sredo 17.6. je ob 9 h v Ljubljanski stolnici krizmena maša 
*V sredo (17.6.) ob 18 h je spoved prvoobhajancev na Izlakah, … 
*V četrtek (17.6.) ob 17 h spoved prvoobhajancev v Čemšeniku ,… 
*V soboto (20.6.) je ob 10h prvo sveto obhajilo na Izlakah (11 prvoobhajancev) 
*V nedeljo 21.6 je ob 11.30h  praznik prvega svetega obhajila v Čemšeniku (8 
prvoobhajancev) 
 

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 

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


