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LETO VII, št.11
Evangelij: Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil Jn 2,13 25
13
Bližala se je judovska velika noč in
Jezus je šel v Jeruzalem. 14V templju je
našel prodajalce volov, ovc in golobov
ter menjalce denarja, ki so sedeli tam.
15
In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz
templja z ovcami in voli vred.
Menjalcem je raztresel denar in prevrnil
mize, 16prodajalcem golobov pa rekel:
»Spravite proč vse to in iz hiše mojega
Očeta ne delajte tržnice!« 17Njegovi
učenci so se spomnili, da je pisano:
›Gorečnost za tvojo hišo me použiva.‹
18
Judje so mu rekli: »Kakšno znamenje
nam pokažeš, da smeš takó delati?«
19
Jezus jim je odgovóril in rekel:
»Podrite ta tempelj in v treh dneh ga
bom postavil.« 20Judje so tedaj rekli:
»Šestinštirideset let so zidali ta tempelj,
ti pa ga boš postavil v treh dneh?« 21On
pa je govóril o templju svojega telesa.
22
Ko je vstal od mrtvih, so se njegovi
učenci spomnili, da je govóril o tem, in verovali so Pismu in besedi, ki jo je
rekel Jezus. 23Ko je bil med praznikom pashe v Jeruzalemu, so mnogi začeli
verovati v njegovo ime, ker so videli znamenja, ki jih je delal. 24Jezus pa se
jim ni zaupal, ker je vse poznal in ker ni bilo treba, da bi mu kdo pričeval o
človeku; sam je namreč vedel, kaj je v človeku.
VSE NAPRODAJ
Ker je ves svet in vsaka posamezna stvar od Boga, smemo na nek način
vse stvari imeti za svete. Niso pa vse enako svete. Večina je namenjena
vsakdanji rabi in jih zato imenujemo svetne ali posvetne. Med te spada
tržnica ter vse, kar se na njej kupuje in prodaja. Nekatere pa so izvzete iz
vsakdanje rabe ter določene za bogoslužje. Imamo jih za svete ali
posvečene. Ena od takih je bil tempelj v Jeruzalemu. Jezus ga imenuje hišo
svojega Očeta.

Današnji evangelij nam hoče povedati, da svetih in posvetnih reči ne
smemo mešati. Tržnica je tržnica, potrebna je, ljudem služi, zato je sama
po sebi dobra. Ko sta Jožef in Marija darovala Jezusa, sta prinesla dva
goloba, ki sta ju spotoma kupila na tržnici. Ko so ostali še lovili ribe, so jih
prodajali na kafarnaumski tržnici. Ni zapisano, da bi se bil Jezus kdaj ob
tem spotikal. Toda tržnica naj ostane na trgu in naj ne sili v svetišče. Če
vanj sili, jo je treba pognati ven, če ne zlepa pa zgrda.
Jezusov srd nad menjalci in prodajalci v templju je resen opomin vsem
čuvarjem svetišč, naj gledajo, kaj se v teh prostorih dogaja. Opomin
svetnih namenov. Vsem glasbenikom in drugim umetnikom, filmarjem in
fotografom – da ne omenjamo vlomilcev v cerkve in prekupčevalcev s
cerkvenimi dragocenostmi.
V nadaljevanju evangeljskega dogajanja da Jezus svojim sogovornikom
vedeti, da je On sam božji tempelj. Ko smo bili krščeni, smo božji tempelj
postali tudi mi. Ne smemo iz njega delati tržnice. V naše srce ne sme imeti
dostopa kdorkoli in kadarkoli. Stvarem ne smemo odvzeti njihovo
notranjo vrednost ter ne narediti naprodaj vsega, vključno z nami samimi.
Bodimo tudi mi tempelj. Toda očiščen!
po p. Franc Cerar
KAKOR PROMETNI ZNAKI NA NAŠI POTI
Sodobni človek je še bolj kot ljudje v prejšnjih časih nagnjen k temu, da
mu vse v življenju teče brez napora. Toda bolje kot se mu godi, manj je
miren in srečen. Življenja ne gradi na pravem temelju. Hoče si graditi srečo
brez Boga, hoditi hoče po široki cesti, ki po Jezusovih besedah in izkušnjah
zgodovine vodi v pogubo. Če prebiramo Staro zavezo, vidimo: če so bili
Judje zvesti sinajski zavezi, če so se držali Božjih zapovedi, je bilo življenje
naroda srečno, Bog je bil z njimi, kot jim je bil obljubil. Če pa so se od
zapovedi odvrnili, se je tudi Bog obrnil proč. Ta zgodba se ponavlja skozi
vso zgodovino, toda žal se ljudje od zgodovine tako malo naučimo.
Sinajske zapovedi so kakor prometni znaki, ki opozarjajo na nevarnosti
ob poti življenja. Seveda so to omejitve, toda koristne in rešilne. Vsebina
teh zapovedi je zapisana v podzavest vsakega človek, če Boga pozna ali ne.
Deset zapovedi, to priznavajo tudi brezverni, je temelj vsake zdrave
človeške morale, ki ureja medsebojne odnose na različnih ravneh.
Ob življenjski poti Kristusovih učencev pa je poleg dveh tabel Božjih
zapovedi še drug, zelo zgovoren in pomemben »prometni znak«. To je
Kristusov križ, znamenje naše vere, naše povezanosti z Jezusom od krsta
dalje, znamenje našega odrešenja. V vsakdanji govorici pomeni »križ«
nekaj težkega, napornega, preizkušnjo. Po nauku evangelija pomeni
umiranje, darovanje samega sebe do konca po Jezusovem zgledu, ki je na
križu za nas prelili zadnjo kapljo krvi. Zato je križ znamenje naše poti v
srečno življenje – srečno tukaj v vsakdanjih težavah, srečno v poveličani
večnosti. Križ s svojo obliko kaže dve smeri: navpično – ljubiti Boga – in
vodoravno – ljubiti ljudi okoli sebe. Povzema torej bistvo krščanstva. Naj
nas vselej spremlja pravi kažipot, da bomo stopali po poti za Kristusom. Po:

S. Čuk

Če želimo med seboj živeti lepoto zvestobe, radodarnosti in pristnosti,
potrebujemo novo srce. Do presaditve srca pa pridemo z darom
duhovnega mišljenja, ki ga v nas zaseje Božja milost, zlasti prek desetih
zapovedi. Te so rentgenski posnetek Kristusa. Niso vrsta prepovedi
oziroma omejitev, ampak so novo življenje. Negativni izraz zapovedi – ne
kradi, ne žali, ne ubijaj ... ta NE se spremeni v pozitivno držo: ljubiti, dati
prostor drugim v svojem srcu, v mišljenje, ki seje pozitivnost.
Uporabljajmo deset Božjih zapovedi v našem vsakdanu in življenje bo za
vse lepše. Po: papež Frančišek
TEMPELJ V JEZUSOVEM ČASU:
Na severu Jeruzalema je stal tempelj, ki je obvladoval mesto. Ni bil
podoben našim cerkvam. Najprej je bil tu velik tempeljski prostor, ki je bil
obdan z vrati in stebrišči. Sredi prostora se je dvigalo svetišče. Za vsakega
Juda v Jezusovem času je to bila Božja hiša.
Toda že dalj časa je bil ta posvečeni prostor veliko, hrupno tržišče, kjer
ni vedno vse potekalo pošteno. Tu so se namestili trgovci z živino.
Romarjem so ponujali živali za daritve: govedo, ovce, koze, golobe… Poleg
njih so imeli svoje mize menjavci denarja. Ljudje so namreč prihajali iz
mnogih dežel. Niso imeli judovskega denarja, ki jim je bil potreben za
nakupe in za plačilo tempeljskega davka.
Veliki duhovniki so s tem položajem soglašali. Od tega so namreč imeli
celo dobiček. Sicer pa je ta veliki prostor postal bližnjica iz enega dela
mesta v drugi. Počeli so vse mogoče. Mnogi pobožni Judje o se tako
spomnili na besede preroka Jeremija: »Moja hiša je postala razbojniška
jama« (Jer 7,11) ali preroka Zaharija: »In ne bo več kramarjev v hiši
Gospoda nad vojskami, tisti dan« (Zah 14,21).
Jezus je vse to videl in je bil zaradi tega zelo nejevoljen. Prav zato je
naredil velik bič ter zahteval od trgovcev, da odidejo. A. Hari,
POSTNI ČAS
Postni čas nas vabi k osebni in skupni družinski molitvi, dobrim delom,
sveti maši in sveti spovedi.
VEROUK
Že od sredine oktobra je verouk na daljavo, zato spodbujam in vabim
starše in veroučence, da skupaj predelujete veroučna gradiva, ki jih
najdete na spletni strani(zupnija.smarje.com, pod zavihkom VEROUK),
nekaterim pa je poslano v njihov e-naslov. Povabljeni tudi k sveti maši.
VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 8. RAZREDA
V petek ob 18. uri bodo veroučenci 8. razreda povabljeni na veroučno
srečanje preko spleta. Prosimo za odzivnost in sodelovanje.

VEROUČNO SREČANJE NA SPLETU ZA VEROUČENCE 9. RAZREDA
V petek ob 19. uri bodo veroučenci 9. razreda zopet povabljeni na
veroučno srečanje preko spleta.
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA OB SOBOTAH
Vsako soboto se bo sveta maša pričela z molitvijo križevega pota.
SVETA SPOVED: Zakrament svete spovedi je zakrament božjega usmiljenja
in ljubezni Boga do vsakega človeka. Prav je, da vsaj v času pred veliko
nočjo in božičem gremo k sveti spovedi. Tega pa za lansko veliko noč in
tudi božič ni bilo mogoče, zaradi epidemije. Da bi lažje omogočili za
letošnji postni čas bo pred vsako sveto mašo priložnost za sveto spoved.
Res lepo povabljeni k sveti spovedi.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V tem tedni skrbijo za župnijsko cerkev verniki iz Laš.
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Ponedeljek
8.3.2021

sv. Janez od
Boga,redovnik

Torek
9.3.2021

sv. Frančiška
Rimska
redovnica

Sreda
10.3.2021
Četrtek
11.3.2021
Petek
12.3.2021

40 mučencev
iz Arimateje
sv. Benedikt
škof
sv. Inocenc I.
papež

Sobota
13.3.2021

Nedelja
14.3.2021

16.30
17.00

molitev rožnega venca
za † Janeza, Lojzko in Vilija
Straška, Edvarda Jagodiča,
starše Mikola
molitev za duhovne poklice

sv. Evfrazija
mučenka

7.45
8.00

molitev Križevega pota
za † Francija Mahajnca
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NEDELJA PAPEŠKA
sv. Matilda
kraljica

9.00

za † Ivana Herčeka, 30. dan
za † Janeza Gajška
za † Amando, Ano, Jožefa, Silvo
in Florjana Nunčiča, Frančiško
Strnad
za † Viktorja Rupnika

10.30

Glasilo je namenjeno za interno uporabo. Odgovarja župnik Tadej Linasi (041 265 740).
Župnija Sv. Peter na Kristan Vrhu, Kristan Vrh 49, 3241 Podplat, www.zupnija.kristanvrh.si

