
KDOR BO PIL OD VODE, KI MU JO BOM JAZ DAL, NE BO NIKOLI ŽEJEN
Jezusov počitek ob Jakobovem vodnjaku in pogovor s Samarijanko, 

ki jo je prosil, naj mu da malo vode, je vreden daljšega in poglobljenega 
razmišljanja, ker nam razkriva naše medsebojne odnose. Jezus in 
Samarijanka sta vsak na svojem bregu: Jezus govori o končnem cilju našega 
življenja, Samarijanka pa o svojih vsakodnevnih skrbeh. Oba govorita o 
vodi. Jezus ji pravi: »Če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti 
pravi: ‚Daj mi piti‘, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode.« Ona mu je odgovorila: »Gospod, 
nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Od kod imaš torej živo vodo? Si mar ti večji kakor naš 
oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina?« 
Očitno je, da Jezus in Samarijanka nista na isti valovni dolžini, vsak od njiju živi v svojem 
svetu in gleda na življenje iz svojega zornega kota. Ali nismo sami skoraj vsak dan v podobni 
situaciji: govorimo o isti stvari, a ne najdemo skupne točke, ker se vsakdo oklepa neke svoje 
vizije in se noče niti malo potruditi, da bi spoznal stališče drugega in se mu približal. Vsakdo 
se oboroži z različnimi sredstvi, da bo branil svojo trdnjavo in mu na kraj pameti ne pride, da 
bi iskal možnost kompromisa, ki bi bil ugoden za vse vpletene.

Pri Samarijanki je bilo drugače: začutila je, da je Jezus drugačen sogovornik, da ne brani 
svojega stališča, zato je hitro poskušala izkoristiti priložnost. Jezusu je rekla: »Gospod, daj mi 
te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat.« Bila sta še vedno na dveh bregovih, 
a sta se začela približevati. Tudi Jezus je izkoristil ugodno priložnost in ji je rekel: »Pojdi in 
pokliči svojega moža in pridi sem!« Žena je odgovorila: »Nimam moža.« Jezus ji je odvrnil: 
»Dobro si rekla, kajti pet mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala.« 
»Gospod, vidim, da si prerok!« je odgovorila.

Jezus in Samarijanka sta se približala drug drugemu, vedno bolj sta bila na isti valovni 
dolžini in sedaj je pogovor lahko potekal v drugi smeri, v korist obeh. Samarijanka bo razkrila 
svoje življenje do potankosti, tekla bo v vas in vsem pripovedovala, da se je srečala s tistim, ki 
gleda v globino in pozna njeno življenje. Jezus pa bo lahko svojim učencem razkril, da ima za 
jed hrano, ki je oni ne poznajo. Bili so namreč zelo presenečeni, ker se je pogovarjal z žensko. 
Tudi oni so bili še na drugem bregu in so se spraševali, če mu je kdo dal jesti. Jezus jim je 
odgovoril: »Moja hrana je, da uresničim voljo tistega, ki me je poslal, in dokončam njegovo 
delo.« Ponudil jim je Božje kraljestvo, ki je odprto za vse, ki želijo vanj vstopiti.

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja 3. postna nedelja 15. marec
yy Danes je 3. postna nedelja – papeška nedelja. Godujeta Ludovika de Marillac, redovnica in Klemen Maria 
Dvoržak, redovnik.
yy Pred nami so volitve novih članov ŽPS. Na policah za tisk imate glasovne liste. Župnik mora imeti ob sebi 
nekaj sodelavcev iz posameznih vasi, ki mu pomagajo kot svetovalci pri pomembnih odločitvah. Zavedamo 
se, da je župnija skupni dom, zato je treba prisluhniti vsem župljanov. Vaša mnenja najlažje posredujete po 
svojih predstavnikih, ki vas na skupnih srečanjih zastopajo. Da bi bilo odločanje lažje, smo že vnaprej pripravili 
kandidatne liste. Vzemite en list za posamezno gospodinjstvo in se skupaj odločite o kandidatih. Kandidate 
izbirate iz vseh vasi, v skladu z navodili. Naslednjo soboto in nedeljo boste svoje glasovne liste oddali v glaso-
valno skrinjico.
yy V četrtek je slovesni praznik sv. Jožefa. »Jožef je tisti modri in zvesti služabnik, ki ga je Gospod postavil nad 
sveto družino, da bo Jezusovi materi podpora in tolažba, Zveličarju rednik in vreden pomočnik pri izvrševanju 
njegovih namenov na zemlji,« je zapisal sv. Bernard. »Ne spominjam se, da bi bila kaj prosila sv. Jožefa, pa bi 
mi ne bi dal. Iz kolikih telesnih in dušnih nevarnosti me je rešil!« je govorila sv. Terezija Velika. Ta dan bo sveta 
maša kot ob sobotah, ob 19.00. Vabljeni.
yy Od praznika sv. Jožefa do praznika Gospodovega oznanjenja je teden družine. Letošnja tema je: Kdor se uči je 
mlad. Na policah za tisk je nekaj zgibank, ki jih je pripravil Urad za družino SŠK. Na pastoralnem portalu Pridi 
in poglej (portal.pridi.com) si lahko vsak dan preberete resnično zgodbo.
yy Posinodalna apostolska spodbuda Kristus živi: Biti mlad pomeni bolj stanje srca kot starost. Zato se lahko tako 
starodavna ustanova, kot je Cerkev, obnavlja in pomlajuje v različnih obdobjih svoje zelo dolge zgodovine. V 
resnici sliši v najbolj tragičnih trenutkih klic, naj se vrne k bistvenemu, k jedru prve ljubezni. 2. vatikanski zbor 
je v spominjanju te resnice zapisal o Cerkvi, da »je resnična mladost sveta, ker je bogata v dolgi zgodovini, 
vedno živi v njej, in da je vedno v hoji proti človeški popolnosti v času in proti zadnjim ciljem zgodovine in 
življenja«. V njej je vedno mogoče najti Kristusa, sopotnika in prijatelja mladih. (34)
yy V mesecu marcu je še nekaj prostih mest za mašne namene v župnijski cerkvi.

Nedelja
730 Tenetiše

830

3. postna nedelja – papeška nedelja
1. za + Aleša in Francija Grašiča
2. za + Braneta in Jano Sitar
za + Franca Koširja (obl.)

15. marec

Ponedeljek
1800

Herbert, škof; Hilarij in Tacijan, oglejska mučenca
za ++ starša Marijo in Petra Zaplotnika (obl.)

16. marec

Torek
1800

Patrik (Patricij), škof in misijonar; Jedrt (Jerca), opatinja
za + Frančiško Markun, dar Jožice z družino

17.  marec

Sreda
1800

Ciril Jeruzalemski, škof in c. uč.; Marta Le Bouteiller, red.
za + Janeza Dobrina, dar Birtovih

18.  marec

Četrtek
1900

Jožef, Jezusov rednik; Adeltruda, devica
za ++ starše, brata in svakinjo Toporš

19.  marec

Petek + Martin iz Brage, škof; Marija Jožefa, redovna ustan.
ni svete maše

20.  marec

Sobota
1900

Serapion, škof in mučenec; Hugolin, eremit
1. za + Miha Celarja (obl.)
2. za + Pepo (obl.) in Jožeta Porenta

21.  marec

Nedelja
730 Tenetiše
830

4. postna nedelja
za + Mici Pušavec, dar sosedov
za + Tomaža Lombarja (obl.)

22. marec

čiščenje in krašenje Trstenik – postni čas
Tenetiše – 
Opozorilo: Če kdo ne more krasiti za tisto nedeljo, naj se zmeni  
za zamenjavo. Če so rože še v redu, se cerkev samo počisti.

21.  marec


