
VSI, KI STE ŽEJNI, PRIDITE K VODI
Krščevanje je vedno povezano z vodo. Brez vode ni krsta. Janez je 

krščeval v reki Jordan in tudi Jezus je tam prejel svoj krst. Vendar je 
Janez jasno povedal, da je njegovo krščevanje nepopolno: »Jaz sem vas 
krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« Mislim, da je imel 
prerok Izaija to v mislih, ko nas je danes vabil: »O vsi, ki ste žejni, pridite 
k vodi, in vi, ki nimate denarja, pridite, kupite in jejte!« Ta stavek ni 
običajen, zato je postal neke vrste simbolični izrek, ker vabi tiste, ki nimajo denarja, naj 
začnejo kupovati. Mar ni to skregano s pametjo? Kako boš kupoval brez denarja? Morda 
pa naredi spremembo voda, h kateri nas prerok vabi. V številnih pokrajinah na vzhodu 
pogosto primanjkuje vode, tako da so jo prodajali in kupovali, prerok pa govori kot 
trgovec, ki jo daje zastonj, prav tako vse druge pijače in jedi. Njegova hrana in pijača je 
njegovo oznanilo, kajti človek ne živi samo od običajnega kruha in vode, temveč od vsake 
Božje besede. Pisatelj nas zato vabi, da se približamo tej vodi, ki je živa in je pri tistih, ki jo 
sprejmejo, nosilka obljub. Izaija govori o njej takole: »Kakor pride dež in sneg izpod neba 
in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme 
in uživalcu kruh, tako bo z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez 
uspeha, temveč bo storila, kar sem hotel, in uspela v tem, za kar sem jo poslal.« Poznavalci 
suhe in deževne dobe vedo, kaj pomeni zgodnji dež, ki naredi iz puščave zelenico: takšna 
je Božja beseda. Bog nam razodeva, da je njegova Beseda popolnoma učinkovita, kajti 
pošlje jo vedno z določenim namenom, da obrodi sad v skladu z namenom.

Kako je z našo rodovitnostjo? Vsakdo, ki se trudi, da bi bila njegova vera živa in 
učinkovita, je podoben žejnemu, ki stalno prihaja k izviru žive vode. To vodo smo kot 
večni izvir odkrili z zakramentom svetega krsta. Takrat smo se vključili v Cerkev in dobili 
dostop do te žive vode, ki nas odžeja za večno življenje. Sčasoma potem pozabimo na ta 
izvir in zato moramo vedno znova opominjati drug drugega, da se vrnemo in se okrepimo 
ob tej vodi, ki je Jezus. Kot spodbuda, da je treba živeti v skladu s krstno milostjo, nam 
je lahko tudi angleška mladinska pesem Vsi, ki ste žejni: »Vsi, ki ste žejni, vsi utrujeni, 
pridite k vodi, potopite srce v Mé. Bolečina in žalost se izpereta, v valovih neskončnih, 
Božjega usmiljenja. Pridi, Jezus, Bog! Pridi k nam, odžejaj nas z ljubeznijo, greh izperi z 
milostjo. Pridi k nam, žejni smo, utrujeni, vse po Tebi hrepeni. Pridi, Sveti Duh!«

Župnik Branko Balažic, SDB
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Nedelja Nedelja Jezusovega krsta 10. januar
yy Danes je Nedelja Jezusovega krsta. Godujeta Gregor Niški, škof in cerkveni učitelj ter Agaton, 
papež.

yy Župnik in skupnost na Trsteniku je do 16. januarja v izolaciji, ker so testi potrdili, da smo okuženi 
s kovidom 19. Vsi se počutimo dobro, vendar je treba upoštevati priporočila vlade. Zato do 16. 
januarja ne bo maše z ljudstvom. Jaz bom vsak dan maševal privat. Računam, da bo prvič sveta maša 
z ljudstvom v soboto, 16. januarja. Bodimo povezani drug z drugim v molitvi.

yy Danes je nedelja Jezusovega krsta. Krst je bil pomembna prelomnica v njegovem življenju. Prej je živel 
precej neopazno kot obrtnik v domačem Nazaretu, po krstu pa je začel z javnim delovanjem: izbral 
je skupino učencev in začel oznanjati evangelij. Krst je že od nekdaj simbol očiščenja: voda na zunaj 
simbolično izbriše človekove grehe, prerojenje pa se zgodi po delovanju Svetega Duha. Zato naše 
krščevanje ni le oblivanje z vodo, kot je to delal Janez Krstnik, ampak gre za krst v Svetem Duhu. Tak 
krst je prejel Jezus, ko se je nad njim pojavil Sveti Duh v podobi goloba in se je slišal Očetov glas: »Ta 
je moj ljubljeni Sin, njega poslušajte!« Hrepenenje po čistosti je hrepenenje po novem začetku, po 
svobodi, po pristnem življenju. V to življenje vstopa, ko izpušča, kar mu je vsiljeno in se odpira temu, 
kar mu je darovano. To obnovljeno življenja je dar Jezusovega krsta - njegovega učlovečenja, trpljenja 
in vstajenja – njegovega sestopa v vode Jordana, ki so bile kalne od človeških zablod in greha. Po tem 
sestopu se je v človeške vode naselil Duh, ki daje vsakemu, ki ga sprejme, moč, da kliče »Aba, Oče« 
(Rim 8,15). Duh, ki nas preustvarja v brate in sestre – v Njegove otroke.

yy V četrtek je umrla Jožica Bizjak. Pogrebna slovesnost, v ožjem družinskem krogu, bo 20. januarja 
ob 14.00. Mašo zadušnico bomo imeli, ko bodo cerkve odprte za bolj množično zbiranje vernikov. 
Pokojno Jožico spremljajmo v svojih molitvah.

yy 17. januarja je nedelja verskega tiska in god velikega svetnika Antona Puščavnika. Zaradi izrednih 
razmer letos ne bo svete maše v Zalogu.

yy V mesecu februarju je še precej prostih dni za mašne namene v župnijski cerkvi.
Nedelja
730 Tenetiše
830

Jezusov krst
za + Nado Lukanec (obl.)
za + Janeza Dobrina (obl.) in njegove starše

10. januar

Ponedeljek
1800

Pavlin Oglejski, škof; Teodozij Koinobit, menih
za + Petra Hribarja, 7. dan po pogrebu

11. januar

Torek
1800

Tatjana (Tanja), mučenka; Benedikt Biscop, škof
za + Janeza Pibernika (obl.) in njegove starše

12. januar

Sreda
1800

Hilarij (Radovan), škof in c. uč.; Veronika Milanska, devica
za + Marjana Zaplotnika (obl.)

13. januar

Četrtek Odon (Oton), prior v Jurkloštru; Sava, škof 14. januar
Petek Pavel iz Teb, puščavnik; Mihej, Habakuk, preroka 15. januar
Sobota
1900

Honorat, škof; Berard in drugi maroški mučenci
za + Janeza Perčiča in vse ++ Cudermanove

16.  januar

Nedelja
730 Tenetiše
830

2. nedelja med letom – nedelja verskega tiska
za + Anico Jamnik (obl.), Angelo in Petra Rezàrja in vse Blejčeve
1. za + Blaža Urbanca (obl.)
2. za + Toneta Perčiča

17.  januar


