
SVOJE VERE NE ZDRUŽUJTE S PRISTRANSKOSTJO
Ko te ogovori neznanec, na široko odpreš oči, se ozreš v njegov 

obraz in si takoj skušaš narediti prvo oceno: kakšen je? Kje je približno 
na socialni lestvici? Prihaja iz premožne ali revne družine? Na podlagi 
prve ocene sledi naša prijaznost ali odrezavost, sprejetje ali zavračanje, 
približevanje osebi ali oddaljevanje od nje. Vsako srečanje je povezano s 
koristnostjo: ali mu bom pustil, da vstopi v moj svet, ali pa mu bom dal 
takoj vedeti, da je nezaželen. Kaj razodeva takšno ocenjevanje? Da smo 
zelo preračunljivi, da vedno iščemo korist in zato drugega postavimo 
visoko ali pa nizko v skladu s svojimi pričakovanji. S tem pa že na začetku marsikomu delamo 
krivico, ker ga ocenjujemo le po zunanjosti in ne po njegovi vsebini, po tem, kakšen je kot človek.

Apostol Jakob je v takratni družbi hitro zaznal enak način obnašanja. Naslovljencem svojega 
pisma je zato jasno nakazal, kar ni v skladu z vero. Takole jim je pisal: »Svoje vere v našega Gospoda 
Jezusa Kristusa, Gospoda veličastva, ne združujte s pristranskostjo. Če pride k vašemu shodu mož 
z zlatim prstanom in v sijajni obleki, pride pa tudi revež v umazani obleki, in se ozrete na tistega, ki 
nosi sijajo obleko ter rečete: 'Sedi semkaj na udoben sedež,' revežu pa rečete: 'Ti stopi tja,' ali: 'Sedi 
k moji nogam' -; mar niste delali razlike med seboj in sodili po hudobnih nagibih?« Apostol je v 
svojem nasvetu zelo jasen: rezalike niso sprejemljive, ker je pristranskost pogostokrat povezana s 
hudobnimi nagibi. S tem pa delamo drugemu veliko krivico oziroma postajamo sodniki.

Jezus je prišel k nam kot odrešenik vseh. Oče ga je poslal z enim samim namenom, da bi 
konkretno pokazal, kako nas ima Oče rad, nas sprejema za svoje otroke in med nami ne dela 
nobenih razlik. Vsi smo bratje in sestre med seboj, nihče ni odveč na tem svetu. Zato je vsaka 
pristranskost greh, ker ponižuje, ker s postavljanjem socialne lestvice ruši enakost, ker s slabimi 
nagibi jemlje dostojanstvo. Jezusov je bil drugačen: bil je blizu prostitutkam, javnim grešnikom in 
vsem, ki jih je družba odrinila na rob. S spodbudnimi življenjskimi zgodbami je postavljal temelje 
Božjemu kraljestvu, kjer bodo prvi zadnji in zadnji prvi. Prvo mesto ne bo odvisno od tega, koliko 
smo vrgli v tempeljsko zakladnico, ampak od iskrenosti naše ljubezni: ali smo imeli drugega radi 
zato, ker je človek in božji otrok, ali zaradi konkretne koristi. »Kdor hoče biti prvi, naj bo vsem 
služabnik!« je Jezus govoril svojim apostolom in množici, ki ga je poslušala. Apostol Jakob pa tej 
razlagi dodaja novo vprašanje, ki je ispraševanje vesti: »Ali ni Bog izbral tistih, ki so revni na svetu, 
da so bogati v veri in dediči kraljestva, ki ga je obljubil vsem, ki ga ljubijo?«
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Nedelja 23. nedelja med letom 6. september
 y 23. nedelja med letom. Godujeta Zaharija, prerok in Bertrand, redovnik.
 y Vsem se zahvaljujem za ofer prejšnje nedelje. Upam, da bomo v štirinajstih dneh zbrali dovolj, da bomo lahko 

plačali en delni račun. Naj Bog bogato povrne vašo solidarnost s svojim blagoslovom.
 y Danes bo ob 11.00 na Mali Poljani maša ob zaključku pašne sezone. Vabljeni.
 y Ta teden začnemo z rednim veroukom. Na policah za tisk si lahko vzamete urnik verouka. Vpis 1. razreda bo 

v ponedeljek ob 15.00. Veroukarji od 4. do 9. razreda bodo imeli prvo veroučno uro v petek ob 14.00, ko bo za 
vse spoved ob začetku veroučnega leta.

 y Naslednjo nedeljo bo ob 10.00 med glavno župnijsko mašo pela skupina Sanctus. Skupino sestavljajo zbor iz 
Besnice, skupina Pot in še kakšen posameznik iz druge župnije. Pred dvema letoma so v Besnici praznovali 
100-letnico rojstva svojega organista Janeza Kozjeka. Skupina je naštudirala Misso brevis nizozemskega skla-
datelja Jacoba De Hana in imela precej odmevnih nastopov po Sloveniji. Peli so ob dnevu samostojnosti v 
ljubljanski stolnici, dvakrat na Brezjah, na Bledu, na lanskoletnem jesenskem shodu romarjev na Rakovniku 
in še marsikje. Večkrat sem poslušal njihovo petje in vam zato zelo priporočam, da ne zamudite te enkratne 
priložnosti. Naša navzočnost bo najlepša zahvala za prostovoljno delo in trud, ki ga je skupina v teh dveh letih 
vložila v to obliko pričevanja svojega krščanstva.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Dobro si zapomnite: nič ne velja naglica, nič ne veljajo trenutne odločitve. 
Nenehno je treba biti potrpežljiv, to je stanovitna in vztrajna priprava na napor.

 y V septembru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
Nedelja
800 Tenetiše

1000

1100 M. Poljana

23. nedelja med letom, angelska nedelja
1. za + Štefana Požonca (obl.) in njegove starše
2. za + mamo Marijo (obl.) in očeta Miha Grašiča
za + duhovnika Antona Maroša
v zahvalo ob koncu pašne sezone

6. september

Ponedeljek
1900

Marko Križevčan, mučenec; Regina, devica in mučenka
za + duhovnika Antona Maroša

7. september

Torek
1900

Marijino rojstvo – mali šmaren; Serafina, redovnica
za + Jožeta Štefeta (obl.) in vse ++ Mlinarjeve

8. september

Sreda
1900

Peter Klaver, misijonar; Gorgonij, mučenec
za ++ Brvarjeve

9. september

Četrtek
1900

Nikolaj Tolentinski, spokornik; Pulherija, cesarica
za zdravje

10. september

Petek
1900

Bernard in Bonaventura, redovnika
za + Manco Dobrin, dar hčerke Mimi, Roblek in Moškrič

11. september

Sobota
2000

Marijino ime; Gvido, cerkovnik; Tacijan, mučenec
za + Anico Celar, dar sosedov

12. september

Nedelja
800 Tenetiše

1000

24. nedelja med letom
1. za + Terezijo Gregorc (obl.)
2. za + očeta Franca (obl.) in mamo Nado Benedičič
za vse ++ Žitkove

13. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Mrak Dragica
Tenetiše – Kepic Mojca

12. september


