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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 KRUH, MESO IN KRI 
Kljub svetu, ki je poln vsega, nam kruh predstavlja osnovno dobrino, brez katere 
ne moremo. Preprosto jo potrebujemo vsak dan. Tudi v Pismu lahko beremo, da 
se je ljudi nasitilo s kruhom Posedlo je torej kakih pet tisoč mož (Jn 6, 10). In na 
koncu Pobrali so jih torej in napolnili dvanajst košar s koščki, ki so od petih 
ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli (Jn 6, 13). Zagotovo čudež, vendar je 
to sporočilo za nas? V šestem poglavju Janezovega evangelija je veliko govora o 
kruhu. Jezus nas opozarja Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za 
večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; nanj je namreč vtisnil pečat Oče, 
Bog (Jn 6, 27). Jezus izpostavlja pečat, ki ga je dobil od Očeta in s katerim bomo 
označeni od Boga tudi mi, če bomo na strani pravičnih Nato sem videl drugega 
angela, ki se je vzpenjal od sončnega vzhoda in je imel pečat živega Boga (Raz 7, 
2). Pečat bo Božje znamenje na nas, da pripadamo Troedinemu Bogu in bomo 
popeljani v Nebo. Jezus pravi Jaz sem kruh življenja (Jn 6, 35). Vprašal bi vas, ko 
molite molitev Očenaš, na kateri kruh pomislite? Vendar ko beremo poglavje 
naprej, se začne zapletati. Jezus izpostavi, Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje 
meso za življenje sveta (Jn 6, 51) in Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v 
meni in jaz v njem (Jn 6, 56). A ne zveni čudno? Jezus nas navaja na ljudožerstvo 
in nas spodbuja v satanizem! V Bibliji natančno piše, da ne smemo piti krvi! O čem 
govori? Predstavljam si, da so takšne misli imeli učenci, ki so takrat odšli od Jezusa 
in kako so ga gledali Judje? Verjetno kot čudaka. Mar Jezus govori sam proti sebi? 
In potem še reče To vam je v spotiko? In če boste videli Sina človekovega iti gor, 
kjer je bil prej? Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih 
govoril, so duh in življenje (Jn 6, 61-63). Najprej nekaj govori, malo kasneje pa to 
zanika. In pri zadnji večerji reče To je moje telo, ki se daje za vas. To delajte v moj 
spomin (Lk 22, 19). Smo dobro zapletli ? Jezus je tudi rekel Jaz sem vrata (Jn 10, 
9) in Jaz sem trta, vi mladike (Jn 15, 5). In vemo, da Jezus ne predstavlja  
dobesedno vrat v naši sobi ali trto v vinogradu. Tudi ob zadnji večerji učencem ni 
mogel dati svojega telesa, ker je bil še med njimi, ker še njegovo telo ni bilo 
zlomljeno na Križu. In Jezus bi lahko po svojem vstajenju v tistih štiridesetih dneh 
spomin na zadnjo večerjo ponovil, a tega ni storil. Torej ne moremo govoriti o 
dobesednem Jezusovem telesu! Odgovor nas čaka nekaj vrstic višje Besede, ki 
sem vam jih govoril, so duh in življenje (Jn 6, 63). BESEDE! In ko je vprašal 
dvanajstere, ali tudi oni hočejo oditi Simon Peter odgovori Gospod, h komu naj 
gremo? Besede večnega življenja imaš (Jn 6, 68). Jesti Jezusov kruh, meso in piti 
Njegovo kri pomeni živeti od Božje besede, od samega Jezusa, od Svetega Pisma, 
vsak dan. Spomnite se Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake 
besede, ki prihaja iz Božjih ust (Mt 4, 4). In tako, kot potrebujemo kruh za 
prehrano vsak dan, bi morali vsak dan tudi Živeti iz Božje besede, drugače 
duhovno ne živimo. Jezus je lomil kruh, da bi se po tem razpoznavali, da smo 
kristjani, da smo Jezusovi. S tem bi se vsakič spomnili na Jezusa. In še košare s 
koščki? Košare so Božji narodi (ni jih samo dvanajst, številke so simbolne, da smo 
ljudstva Boga), koščki smo mi, Božji otroci, ki bi morali širiti Božjo besedo in jo 
vsakodnevno živeti v poslušnosti, kot od nas pričakuje Bog.    Štefan 
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od  26..1. do 2.2..2020) 

NED 2.2. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + MACERL (Ržiše13)    2.+ STRMLJAN Vera 

2. + POGLAJEN Mari, TRAMPUŠ Bine 

Izlake Ob 10.00 + SKRINJAR Marinka, SMRKOLJ Silva 

2. ZA ZDRAVJE 

DOM Ob 15.00 + RAZPOTNIK Ivan 

PON  3.2. 
Čemšenik Ob 18.00 + družina SAJOVIC 

Izlake Ob 19.00 + starše GOLČNIK 

TOR 4.2. Izlake Ob 18.00 + ZUPANČIČ Pavel 

SRE 5.2. Izlake ob 7.30 PO NAMENU 

ČET 6.2. Izlake Ob 18.00 + HRIBAR Fani, Stane 

PET 7.2. 
Čemšenik Ob 18.00 + JUG Marija (obl);    

Izlake Ob 19.00 + JELŠEVAR Alojzij 

SOB 8.2. 

Izlake Ob 18.00 + KUSTER Franc(obl) 

Čemšenik Ob 19.00 + ROBAVS, KREGAR, KREŽE 

2. + RAZBORŠEK Janez(obl), David, KRHLIKARJEVE 

2. + PUSTOTNIK IVANA;  + VRAN Janez 

NED 9.2. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK; ČEMŠENIKA 

Čemšenik  Ob 8.30 + OBREZA Karolina, Pavle 

2. + MATKO Ivan;    

2.+ JUVAN Franc (obl), JUVANOVE 

2. + ARH Marko;   + HERLE Štefka 

Izlake Ob 10.00 + RAVNIKAR Marija, Albin 
 

OBVESTILA 

*V ponedeljek je god svetega Blaža, pri obeh mašah bo blagoslov sv. Blaža za zdravje 
in proti bolezni v grlu. 
*V ponedeljek 3.2. bo ob 20 h na Izlakah sestanek, srečanje za starše birmancev 
(Izlake) 
*V torek 4.2. bo ob 20 h srečanje ŽPS na Izlakah.  
*V torek 4.2. bo ob 19h priprava na krst na Izlakah; 
*V soboto 8.2. po večerni maši v Čemšeniku, priprava na krst. Krstna nedelja bo 9.2. 
med mašo. 
*V petek 7.2. je prvi petek v mesecu, obhajanje bolnikov in starejših na domu, če želi 
še kdo, da mu prinesem Jezusa, Najsvetejše naj to sporoči. 
 

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. 

 


