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Jn 4,5–42 
JEZUS – STUDENEC ŽIVE VODE ZA VSE 

Vsakdo izmed nas je ob prebiranju današnjega evangelijskega odlomka, ki 
predstavlja srečanje med Jezusom in Samarijanko, povabljen k meditaciji in k 
vživljanju v položaj žene, ki v opoldanski vročini najde Jezusa utrujenega, 
sedečega ob vodnjaku. Od prvega presenečenja, da jo on, ki je Jud, prosi za 
vodo, njeno začudenje raste ob Jezusovi napovedi „žive vode večnega življenja“ in 
ob spoznanju, da je temu tujcu znano vse njeno življenje in da je nastopil čas 
čaščenja Boga v duhu in resnici. Misel na žejo se pojavlja vzdolž vsega 
Janezovega evangelija: od srečanja s Samarijanko do velikega vabila, naj se 
odžejamo pri Jezusu, izrečenega ob šotorskem prazniku, pa vse do Jezusove žeje 
na križu, ko je dejal: „Žejen sem!“ (Jn 19,28). Jezusova žeja predstavlja vrata, ki 
omogočijo vstop v Božjo skrivnost. Bog je trpel žejo, da bi nas odžejal, podobno 
kot je postal ubog, da bi mi obogateli (2 Kor 8,9). Boga žeja po naši veri in po naši 
ljubezni. Kot dobri in usmiljeni oče nam želi največje dobro, in to je v bistvu on 
sam. Samarijanka pa predstavlja človekovo bivanjsko nezadovoljstvo osebe, ki ne 
najde tega, kar išče. Imela je pet mož in zdaj živi skupaj z enim, ki z njim ni 
poročena. Njeno prihajanje k vodnjaku, da bi zajela vodo, in odhajanje domov, 
izraža ponavljajoči in skoraj malodušni življenjski slog. Zanjo pa se je vse 
spremenilo tisti dan, ko se je pogovarjala z Jezusom. Srečanje jo je tako pretreslo, 
da je pustila vrč vode tam pri vodnjaku in ljudem tekla v mesto povedat, naj pridejo 
pogledat človeka, ki ji je povedal vse, kar je storila, in hkrati izrazila svojo slutnjo, 
da je on Odrešenik.  Vsakomur izmed nas velja povabilo, naj svoja srce odpre 
Bogu v zaupnem poslušanju njegove Besede, da bi – podobno kot Samarijanka – 
srečali Jezusa in v njem prepoznali resničnega Odrešenika ter o njem vsak dan 
znova pripovedovali ljudem. 

Jezus ji odgovori:  
»Vsak, kdor pije od te 

vode,  
bo spet žejen;  

kdor koli pa bo pil od 
vode,  

ki mu jo bom dal jaz,  
ne bo nikdar žejen, 

marveč  
bo voda, ki mu jo bom 

dal,  
v njem postala  
studenec vode,  
tekoče v večno 
življenje.« 

Žena mu reče: 
 »Gospod, daj mi te 

vode,  
da ne bom žejna  
in ne bom hodila  
semkaj zajemat.«  

 
(Jn 4,13–15) 

Prihodnjo	nedeljo,	26.3.	ob	18h,	vas	v	dvorano	Vaškega	doma		vabimo	na	
VEČER	MONSIGNORJA	ALBINA	KJUDRA.		
Z	zanimivo	besedo	nas	bo	v	njegovo	življenje	popeljal	njegov	pranečak	g.	
Ivan	Tavčar,	tržaški	pesnik.	Prisrčno	vabljeni.	
	
Zahvala	sorodnikom	+	Marije	Colja	za	dar	za	cerkev	v	Pliskovici	(100€).	

OBVESTILA 



 

20.03.2017 
PONEDELJEK 
 

 
 
KAPELA 
 

          
   800 

 
V zahvalo, Križ 268 

21.03.2017 
TOREK 
 

 
KAPELA 

 

 1800  
VV Miro in Roza Žvab, Tomaj 94b 

22.03.2017 
SREDA 
 

 
KRIŽ 

    
 1800 

 
Po namenu Križ 244 

23.03.2017 
ČETRTEK 
 

 
KRIŽ 

 

 1800 
 
VV starši Bordon, Križ 107 

24.03.2017 
PETEK 
 

 
KAPELA 

   1800 

 
 
VV Miklavec, Dane 14 

25.03.2017 
SOBOTA 
 

 
KAPELA 
 

 
  800 

 
Po namenu od drugod 

26.03.2017 
4. POSTNA 
NEDELJA 
 

 
PLISKOVICA 
 
TOMAJ 

         
   830 
 
 1000 

 
VV Vida Luin, Kosovelje 20, 30.dan 
 
ZA ŽIVE IN POKOJNE ŽUPLJANE  

RAZPORED SV. MAŠ  DUHOVNA MISEL 

 
Mnogi med nami danes godujejo, saj je sv. Jožef pogost zavetnik na 
naših tleh.  
Sv. Jožef, ki se ga danes še posebej spominjamo, je bil od Boga 
izbrani rednik učlovečenega Božjega sina in mož Kristusove matere 
device Marije. Bil je sicer tih in ponižen mož, ki rad ostaja v 
senčnem ozadju. Vendar ga je Božja previdnost postavila v 
družinsko bližino samega Kristusa in njegove Matere in stoji zato v 
občestvu svetnikov izredno visoko. Morda se tega premalo 
zavedamo in tega velikega svetnika ne cenimo in častimo, kot bi to 
bilo potrebno.  
Je pa današnja nedelja posebna priložnost, da se mu priporočimo, 
da bi zmogli po njegovem zgledu sprejemati in vzgajati svoje 
otroke ter (kakor on) v slehernem trenutku sprejemati Božjo voljo. 
 __________________________________________ 
 
Na današnjo tretjo postno nedeljo beremo evangelij, ki je prežet 
z ljubeznijo in mirom. On, ki je naš Odrešenik–Mesija in živa 
voda, se pogovarja in celo pije iz vrča Samarijanke. S tem nam 
želi pokazati, da smo prav vsi njegovi ljubljeni otroci. 
Zato, dragi bratje in sestre, Gospodov dan naj ne bo le dan 
počitka, ampak tudi veselo srečanje s Kristusom. Praznovanje 
nedelje naj nas vedno bolj osvobaja, da ne bomo sužnji dela. 
Tesneje naj nas povezuje z Bogom in ljudmi ter prinaša Božji 
blagoslov tudi na naše vsakdanje delo in skrbi.  
Z velikim veseljem torej zajemajmo iz studenca žive vode, ki se 
nam še posebej vsako nedeljo odpira v polnosti, da bi nas 
napojil in prerodil za teden, ki je pred nami. 
 

 
Gospod, deležni smo obilo 
milosti,  
zato je beseda »hvala« zate 
premalo.  
Zahvaliti se ti želimo  
z življenjem samim,  
ki je prav tako tvoj dar.  
Daj nam zajemati  
v brezmejnem studencu  
tvoje žive vode.  
Nauči nas,  
da bomo znali ljubiti in služiti 
tebi  
ter vsem bratom in sestram. 
Amen 
 


