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FARNO GLASILO ŽUPNIJE  
IZLAKE IN ČEMŠENIK 

 GRADITI NA PESKU 

Bližala se je judovska pasha in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju je našel 
prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli tam. In iz vrvi 
je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli vred. Menjalcem je raztresel 
denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov pa rekel: »Spravite proč vse to in iz 
hiše mojega Očeta ne delajte tržnice!« Njegovi učenci so se spomnili, da je 
pisano: Gorečnost za tvojo hišo me použiva. Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje 
nam pokažeš, ker takó delaš?« Jezus jim je odgovoril in rekel: »Podrite ta tempelj 
in v treh dneh ga bom postavil.« Judje so tedaj rekli: »Šestinštirideset let so zidali 
ta tempelj, ti pa ga boš postavil v treh dneh?« On pa je govoril o templju svojega 
telesa. Ko je bil obujen od mrtvih, so se njegovi učenci spomnili, da je govoril o 
tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus (Jn 2,13-22). Jezus običajno 
nastopa umirjeno in ljubeče. A izbrani prizor na tempeljskem dvorišču je vse prej 
kot to. Za boljšo predstavo je potrebno nekaj dodati. Saduceji so bili duhovniška 
veja, ki je imela nadzor nad dogajanjem v templju in na dvorišču templja. 
Menjavali so denar za duhovniški sekel. Vsak jud je moral letno plačati pol sekla 
kot odkupnino za svoje življenje. Poleg tega so darovali daritev, drugače »blagoslov 
ne bo počival na njihovih otrocih in njihovi zemlji«. Cena živali za daritev je bila 
visoka in revežem nedostopna. Jezus se je zjezil, ker bi daritev krvi žrtvovanih živali 
morala pomeniti ponazoritev odkupitve grehov judov in ne nekakšne tradicionalne 
tržnice. In takratni tempelj bi moral spominjati na Božjo navzočnost. A je bil vse 
prej kot to. Bog si od padca človeštva v greh ves čas prizadeva bivati s človekom. 
Prizadeva si, da bi bilo človeško telo Božji tempelj. Ker je bilo človeško telo grešno, 
je Mojzesu ukazal, kako naj postavijo premično svetišče, da je Bog lahko bival s 
svojim ljudstvom. In po Jezusovi daritvi na Križu lahko ponovno Božji Duh prebiva v 
nas. Mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji Duh prebiva v vas? Če pa kdo 
Božji tempelj uničuje, bo Bog uničil njega. Božji tempelj je namreč svet, in to ste 
vi (1 Kor 3,16-17). Da bo Božji Duh prebival v nas moramo spustiti Kristusa v svoje 
srce, da nas očisti greha. Glej, stojim pred vrati in trkam (Raz 3,20). Jezus tokrat ne 
vstopa nasilno. Vstopil bo, če mu odpremo vrata in želimo bivati z Njim. To pa 
bomo pokazali s tem, ko bomo živeli Božjo voljo. Prebival bom med njimi in med 
njimi bom hodil (2 Kor 6,16). In mi bomo sveti tempelj v Gospodu … Božje 
bivališče v Duhu (Ef 2, 21-22). Čas Jezusovega prihoda je blizu. Sem že siten s tem? 
Toda kdo bo mogel prenesti dan njegovega prihoda, kdo bo obstal, ko se 
prikaže? (Mal 3,2). Vprašajmo se danes, kakšen bo rezultat naše sodbe, ko se 
Knjige odprejo? Bo naše ime še zapisano v Knjigi? Bomo med pravičnimi? Jezus je 
še v Nebeškem svetišču! Samo v Jezusu imamo zagotovilo Dokončno lahko odreši 
tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje (Heb 7,25). 
Jezus pravi In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta (Mt 28,20). Štefan                             
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SVETE MAŠE V ŽUPNIJI IZLAKE IN ČEMŠENIK (od 8.11.2020 do 15.11.2020) 

NED 8.11. 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 + POVŠE Leopold (obl) 

Izlake Ob 10.00 + DROLC Francka (obl), KNEZ Slavko 

PON 9.11. Čemšenik Ob 18.00 V DOBER NAMEN (S);     2.+ ZUPAN Ivana 

TOR 10.11. 
Izlake Ob 19.00 + DOBRAVEC Franc, predniki, sorodniki 

2. + PIKELJ Jože 

SRE 11.11. 
Izlake Ob 19.00 + starše GALJOT, bratje, sestre 

2. + KOPOREC Štefan 

ČET 12.11. 
Izlake Ob 18.00 ZA VERO NAŠIH OTROK;  2.+ TURNŠEK Jernej 

Čemšenik Ob 19.00 + GROBLJAR Albina (Majda)(7.dan) 

PET 13.11. 

Čemšenik Ob 18.00 
+ PIRNATOVE, ŠTRNIŠNIKOVE 

2. + BRIGELJ Ljudmila 

Izlake Ob 19.00 

+ družina GORIŠEK,  

2. + RAZPOTNIK Bernard (obl) 

2. + ČEPIN Terezija (7.dan) 

SOB 14.11. Čemšenik Ob 19.00 
+ ZUPAN Ana (obl), Štefan 

2. + STRNIŠNIK Valentin 

NED 15.11 

Izlake Ob 7.00 ZA FARANE IZLAK, ČEMŠENIKA 

Čemšenik Ob 8.30 
+ rodbina POLC, REMC 

2. + GROBLJAR Jože (obl) 

Izlake Ob 10.00 ZA ZDRAVJE (J) 

OBVESTILA 
*OB ZAHVALNI NEDELJI BI RAD VSEM SKUPAJ IZREKEL ENO VELIKO ZAHVALO, ZA 
VAŠO MOLITEV, VAŠE SODELOVANJE, VAŠO POMOČ, VAŠO SKRB ZA ŽUPNIJO, 
KAKOR TUDI SKRB IN POZORNOST DO MENE. BOGLONAJ. HVALA IN BOG VAS 
BLAGOSLOVI. župnik Janez 
*Verouk bo na daljavo, veroukarji naj naredijo nalogo ene lekcije naprej.  
*Maše bodo opravljene na dan in uro v kraju kjer je napisana. Maševal bom brez 
prisotnosti ljudi, dokler ne bo drugače določeno iz strani Države oz. Slovenske škofovske 
konference.  
*Obhajilo je mogoče prejeti po vsaki sveti maši, v kraju kjer mašujem. Sveta maša med 
tednom je dolga približno 20 do 25 min. Prejem obhajila je možno prejeti do 30 minut 
kasneje. Ob nedeljah je sveto obhajilo možno prejeti: zjutraj na Izlakah od 7:30 do 8:00, v 
Čemšeniku od 9:00 do 9:30 in na Izlakah po 10 maši od 10:45 do 11:30.  Hvala, vaš župnik. 
*Svoj dar za župnijo lahko nakažete na spodnji račun. Hvala za Vašo skrb za župnijo. Bog 
Vam povrni.  
 

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. 


