
VERA BREZ DEL JE MRTVA
Opazovanje obnašanja ljudi je zelo mikavno in v oči najprej padeta 

dva ekstrema: na eni strani so veliki aktivneži, ki se ne znajo ustaviti, 
stalno morajo kaj prekladati sem in tja, ker jim je brez dela dolgčas. 
Na drugi strani so razumniki: ko jih kaj prosiš, morajo na dolgo in 
široko razmišljati in presojati, da se naveličaš čakati in moledovati ter 
raje opraviš delo sam. Dva skrajnosti, ki nista vredni posnemanja in 
vendar sta vsakodnevna praksa, ki jo najdemo v vseh segmentih našega 
življenja, tudi v načinu izpovedovanja svoje vere.

Apostol Jakob je v svojem pismu to prakso opisal takole: »Kaj pomaga, moji bratje, če kdo 
pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če brat ali sestra nimata kaj obleči in jima 
manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a 
jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase 
je mrtva.« Apostol Jakob je kratek in se ne izgublja v dolgih razpravah. Vernika opredeli po tem, 
kakšen je do ljudi: kdor ne vidi potrebe in noče po svojih močeh pomagati, naj se ne hvali s svojo 
vero! Kako boš imel rad Boga, ki ga ne vidiš, ne moreš pa imeti rad brata, ki ga vidi? »Kako so 
tiste ženske v cerkvi pobožne: kar topijo se od čustev, ko pa pridejo domov ne nehajo opravljati 
in v nič devati ljudi, ki jih niso videle v Cerkvi!« pogostokrat slišimo in se zdrznemo. 

Ali je to res pravi način življenja po evangeliju? Na ulici, v šoli, na delovnem mestu in drugih 
javnih krajih srečaš veliko prostovoljcev, ki nič ne govorijo o sebi in ne pokažejo, če so verni ali 
ne, vendar jih njihova dela zapišejo v zgodovino kot velike dobrotnike. Vera brez del in dela, ki 
kažejo na vero: kaj te bolj prepriča? Odločitev ni težka: vera je konkretna, ali pa je ni! Apostol 
Jakob je sicer naletel na ugovor: »Če nas rešujejo naša dela, potem ne potrebujemo Kristusa ki je 
prišel kot naš odrešenik!« Temu ugovoru se ni mogoče izogniti, ker si s svojimi deli ne moremo 
odpreti vrat v nebesa. Naša dela so namreč vedno nepopolna. Bila bi tudi velika krivica, če bi nam 
dobra dela odpirala vrata, ker bi si bogataši lahko brez velikega truda kupili vstopnico, revežem 
pa bi bil vstop onemogočen. Jezus je prišel na svet z razlogom, ker odrešenika potrebujemo, zato 
je vera vanj tako pomembna. Vsekakor pa druži, da ne moremo vstopiti v nebesa križem rok, 
brez lastnega prizadevanja in trdega dela. Zato je Jakobova zaključna misel zelo pomembna: »Ti 
imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom iz svojih del pokazal 
vero.«

župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 24. nedelja med letom 13. september
 y 24. nedelja med letom. Godujeta Janez Zlatousti, škof in cerkveni učitelj in Notburga, devica.
 y Skupini Sanctus, ki je pevsko oblikovala nedeljsko mašo na Trsteniku, se iskreno zahvaljujem za lepo bogoslužje 

in za ves trud, ki so ga vložili v svoj dvoletni projekt. Naj dobrotni Bog še naprej blagoslavlja njihove družine 
in medžupnijsko sodelovanje, da bo podobnih srečanj in skupnih projektov še več.

 y Naslednjo nedeljo bomo praznovali zakonske jubileje. Slovesnost bomo združili z jubileji naših sobratov. Franc 
Levstek in Stane Okorn imata diamantno mašo (65 let), Andrej Baligač pa je srebrnomašnik. Srebrnomašnik 
je tudi salezijanski škof Peter Štumpf. Povabil sem ga, da bo on vodil slovesnost. Jubilanti ste že prejeli pismo 
z vabilom na slovesnost. Kdor je bil poročen drugje in ga nimamo zapisanega v naši poročni knjigi, naj mi 
sporoči, da mu pošljem vabilo. Jubilante prosim, da svojo navzočnost na slovesnosti potrdite do srede, da bomo 
lažje pripravili slovesnost. Po maši bomo z jubilanti nazdravili pred cerkvijo. Zato naprošam naše gospodinje 
za sladke dobrote. Za pijačo bo poskrbel župnik.

 y V petek, 18. septembra bo srečanje članov ŽPS-ja. V sejni sobi se dobimo ob 20.15. Pogovoriti se moramo o 
pastoralne programu in drugih zadevah, ki nas čakajo do konca tega civilnega leta.

 y Romarji, ki ste letos obiskali Lurd ste že dobili v roke program za drugo leto: Po Baragovih stopinjah v ZDA 
in Kanado. Sedaj je tudi določen termin: 12 dni od 4. – 15. junija. Vsi, ki vas to romanje zanima, si lahko na 
policah za tisk vzamete program. Prijaviti se bo treba v desetih dneh, ker moramo potrditi ugodno ponudbo, 
ki smo jo dobili od letalske družbe Air France. Ob prijavi bo treba plačati tudi avans v višini 100 € na osebo. Na 
programu si dobro preberite o popustih, kako je mogoče potovanje poceniti za 150 € na osebo.

 y 200-letnica rojstva Janeza Boska: Izkušnja nam potrjuje, da je hvaležnost pri otrocih napoved srečne 
prihodnosti. Ni mogoče, da bi tisti, ki je hvaležen, ne imel tudi drugih kreposti.

 y V oktobru je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi in na podružnici.
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

Ponedeljek
1900

Povišanje sv. Križa; Albert Jeruzalemski, škof
1. za + Marto in Cvetota Kogovšek
2. za + sestro Anko Mubi

14. september

Torek
1900

Žalostna Mati božja; Valerijan, mučenec
za + Zdravka Sirca, dar sosedov

15. september

Sreda
1900

Kornelij in Ciprijan, mučenca; Ljudmila (Milka), kneginja
za vse ++ Blažirjeve

16. september

Četrtek
1900

Robert Bellarmino, škof in c. uč.; Hildegarda, redovnica
za + brata Janka (obl.), ++ starše in brata Stare

17. september

Petek
1900

Jožef Kupertinski, redovnik; Riharda, cesarica
za + Franca in Angelo Rogelj (obl.)

18. september

Sobota
2000

Januarij, škof in mučenec; Teodor Angleški, škof
za + Marijo Urbanc (obl.)

19. september

Nedelja
800 Tenetiše

1000

25. nedelja med letom – nedelja svetniških kandidatov
1. za + Slavka Grašiča
2. za + Frančiško Bizjak
za + Andreja Koširja (obl.)

20. september

čiščenje in krašenje Trstenik – Zupan Minka
Tenetiše – Košir Brigita

19. september


