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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 DRUGO VSTAJENJE  
Verjetno bi težko našel koga, ki bi verjel v temo, ki sem jo načel prejšnji teden. 
Težko razumemo, da je Bog Oče po Jezusu Kristusu vse ustvaril. Ne verjamemo, 
da je vse, kar je okrog nas z nami samimi, bilo ustvarjeno v šestih dneh, v 144 
urah … bil je večer in bilo je jutro … (1 Mz 1, 5-31). Bog nam je dal Jezusa 
Ogrnjen je v plašč, ki je bil namočen v krvi. Ime mu je Božja Beseda (Raz 19, 23). 
In Beseda, ki je Jezus nam ni dana  kot pravljica, ampak kot Resnica, po kateri se, 
kdor se je oprime, lahko odreši sužnosti greha v Jezusovi pravičnosti. In Pismo 
nam je dano v branje, v razumevanje kdor bere, naj razume (Mt 24, 15), da 
bomo ravnali tako, kot Bog Oče od nas pričakuje. Da bomo poslušni nebeškemu 
Očetu, ker Bog Oče dela vse za nas, da bi bili po Jezusu Kristusu odrešeni. Ker ve, 
kakšna je naša človeška narava, nam je po prerokih dal vedeti vse, kar 
potrebujemo za odrešenje. In to je zapisano v Pismu. Časa prihoda Odrešenika 
sem se namenoma dotaknil, ker v prihod ali ne verjamemo, ali smo mnenja, da 
bo lahko čez tisoče let. A Pismo nas opozarja, saj sami natančno veste, da bo 
Gospodov dan prišel, kakor pride tat ponoči (1 Tes 5, 2). Izpostavil sem leto 
2027 in omenil, da moramo upoštevati še nekaj. Videl sem vse tiste, ki niso molili 
zveri in njene podobe in si niso vtisnili na čelo in na roko njenega žiga. Oživeli so 
in kraljevali s Kristusom tisoč let (Raz 20, 4). Torej pravični gredo v Nebesa z 
Jezusom za tisoč let. Drugi mrtvi pa niso oživeli, dokler se ni dopolnilo tisoč let. 
To je prvo vstajenje (Raz 20, 5). Krivični pa bodo vstali tisoč let po Jezusovem 
prihodu. Ko pa se dopolni tisoč let, bo satan izpuščen iz svoje ječe. Stopil bo na 
plan, da bi zapeljal narode, ki so na štirih vogalih zemlje, Goga in Magóga, ter 
jih zbral na vojsko. Njih število bo, kakor je peska ob morju. Šli so v napad po 
zemeljski širjavi ter obkolili tabor svetih in ljubljeno mesto (Raz 20, 7-9). Satan 
bo zbral krivične v zadnji spopad, ko bodo vstali po tisoč letih z vse zemlje. To bo 
nepregledna množica (kot peska v morju), ki bo obkolila pravične in sveto mesto, 
ki bo spuščeno na Zemljo. Seveda mora to množico pripraviti za zadnji boj in jo 
opremiti z orožjem, za kar bo potreboval nekaj časa. Izid spopada vemo. Da pa bi 
se vse to izpolnilo, bi moral Jezusov prihod priti prej kot leta 2027, saj moramo 
upoštevati Satanove priprave. Nato mi je rekel: »Te besede so zanesljive in 
resnične. Gospod, Bog preroških duhov, je poslal svojega angela, da bi pokazal 
svojim služabnikom, kar se mora vsak čas zgoditi. Glej, pridem kmalu. Blagor 
mu, kdor ohrani preroške besede, ki so v tej knjigi!« (Raz 22, 6-7). Konec sveta 
so in še napovedujejo mnogi. A redko so se opirali na Božjo besedo. V zgodovini 
človeštva so na osnovi Pisma v Danijelovi prerokbi leta 1844 pričakovali konec 
sveta, saj se je takrat dopolnilo 2.300 let »Še dva tisoč tristo večerov in juter in 
potem pride svetišče do svoje pravice.« (Neh 7, 17). Vendar je v tej prerokbi bilo 
mišljeno nebesno svetišče. Takrat se je vzpostavila nebesna sodba za vsakega 
izmed nas, ki se bo kmalu končala. In Jezus bo s svojim prihodom izvršil sodbo. 
Zato bo za mnoge to čas joka in škripanja z zobmi (Mt 22, 14). Vem, da 
zamahujete z roko. A spomnil bi vas na Noeta, ki je 120 let oznanjal potop in 
klical k spreobrnjenju. Vemo kaj se je zgodilo in koliko jih je preživelo. Jezus nas 
opozarja, da bo prišel kakor tat ponoči, ko ga ne pričakujemo.       Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 21.6. do 28.6.2020) 

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) 

PON  22.6. 

Čemšenik Ob 18.00 
+ SOTENŠEK Daniel;     2.+ BRODAR Edi 

2. + NOVAK Franc (7.dan) 

Izlake Ob 19.00 
+ ROZINA Janez (obl); starši ROZINA, 
RUDMAN 

2. + KLOPČIČ Milan 

TOR 23.6 Izlake Ob 7.30 PO NAMENU 

SRE 24.4. 
Izlake Ob 20.00 +Zdravko, sin Dejan GRDEN, Slavka, Minka, 

Andrej KOVAČ 

ČET 25.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA DOMOVINO 

Čemšenik Ob 8.30 + GAJSER Ivan (obl), JELŠEVAR Stanko, Jožefa 

2. + RAVNIKAR Stanka 

Izlake Ob 10.00 + PIKELJ Jože (7.dan) 

PET 26.6. 
Čemšenik Ob 18.00 

+ KOVAČ Marjetka, Marija 

2. + GROBLJAR Franc Rafael  (7.dan) 

Izlake Ob 19.00 + družina BEČAJ 

SOB 27.6. 

Podlipovica Ob 18.00 + KOS Frančiška (obl), Žani 

Čemšenik Ob 19.00 

+ KLOPČIČ Vincencij (obl), Marija 

2. + ZUPAN Ivana (30.dan) 

2. + ZUPAN Janez (obl), (Brezje 14) 

NED 28.6. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK IN ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + POLC Franc, Francka 

Izlake Ob 10.00 
+ RAVNIKAR Marta(obl), starše RAVNIKAR, 
KRALJ 

OBVESTILA 
*Maša za domovino bo na praznik 25.6. ob 7 h na Izlakah 
*KRSTNA Nedelja bo v nedeljo 28.6. med mašo. Priprava na krst na Izlakah – petek 
26.6. ob 20 h v župnišču. Priprava na krst v Čemšeniku – sobota 27.6. po večerni maši 
*V soboto 27.6. bo v Čemšeniku ob 18.45 molitvenih 15 za župnijo 
 

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. 
 


