
                      34. MODLITBOVÉ STRETNUTIE – 26. sept. 2014 v Bz.L.  

                                       

Téma :  Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom / Jn 4, 5 –  42/   

 

PIESEŇ : HYMNA : Ó Mária Bolestivá  JKS 394 – 2 slohy 
 

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 

ÚMYSEL: 1. Za nás všetkým, aby sme počúvali Boží hlas a nebáli sa plniť Božiu vôľu  

                    2. Za duše v očistci 

                    3. Za dary DS a otvorenie ľudských sŕdc pre Božie veci - pre celú Farnosť Sása  

                    4. Za mier a zmierenie medzi národmi 

Nebeská Matka, sme vďační Bohu, že sme znovu tu, v kaplnke, kde môžeme spočinúť 

v tvojom materinskom náručí.  Odovzdávame ti naše prosby, túžby, úmysly modlit. stretnutia 

a aj všetko, čo s nami súvisí. Snažíme sa prijímať svoj kríž a tak kráčať spolu s Tebou za 

Ježišom. S vierou prijímame Evanjelium, lebo vieme, že je to kniha života. Veríme, že 

obsahuje slová, ktoré majú byť svetlom na našej životnej ceste. Nebeská Matka, s úprimným 

srdcom prosíme, zhliadni na nás a vypros nám nekonečnú Ježišovu lásku po ktorej tak 

úpenlivo túžime – porozumieť jeho slovám cez ktoré sa nám vo Sv. Písme prihovára.  

Túžime cítiť jeho teplé ruky na našom tele ; istotu, že je stále s nami, že sa nemusíme ničoho 

báť a nech sa deje čokoľvek v našom živote, nech mu stále dôverujeme. Nič sa v našom 

živote nedeje náhodou – všetko má svoj význam a dôvod. Vieme že Ježiš je s nami po všetky 

dni, ale i napriek  tomu sa bojíme tomu skutočne uveriť a veľa krát váhame a chceme riešiť 

svoje problémy po svojom. Vypros nám otvorené srdce pre dary, ktorými nás chce sám Boh 

obdariť, aby sme ho mohli svojim život nekonečne chváliť a zvelebovať. Sme slabí, ale i 

napriek tomu Ježiš s nami počíta, aby mohol cez nás byť oslávený. Nauč nás Mária plniť 

Božiu vôľu a ísť tam, kde nás chce mať skutočne Boh . Amen.  

PIESEŇ:  JKS 

     

ČÍTANIE ZO SV.PÍSMA:  

Spasiteľ sveta sa zjavil Samaritánom / Jn 4, 5 –  42/   

A tak prišiel do samarijského mesta menom Sychar neďaleko pozemku, ktorý dal Jakub 

svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa, Ježiš unavený z cesty sadol si k studni. 

Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: „Daj sa mi 

napiť!“ Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: „Ako si 

môžeš ty, Žid, pýtať vodu ono mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. 

Ježiš jej odpovedal: „Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí: „Daj sa mi 

napiť“, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu.“ Žena mu povedala: „Pane, ani vedro 

nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si azda väčší ako náš otec Jakub, ktorý 

nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda?“   

Ježiš jej odvetil: „Každý, kto pije túto vodu, bude znova smädný. Ale kto sa napije z vody, 

ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom 

vody prúdiacej do večného života.“  Žena mu vravela: „Pane, daj mi takej vody, aby som už 

nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať!“  Povedal jej: „Choď, zavolaj svojho muža a 

príď sem!“ Žena mu odpovedala: „Nemám muža.“ Ježiš jej vravel: „Správne si povedala: 

„Nemám muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si 

povedala pravdu.“  Žena mu vravela: „Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu 

na tomto vrchu, a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať.“ Ježiš jej 

povedal: „Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať Otcovi ani na tomto 

vrchu ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte; my sa klaniame tomu, čo 

poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú 



klaňať Otcovi v Duchu a pravde. Lebo sám Otec hľadá takých ctiteľov.  Boh je duch a tí, čo 

sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde.“  Žena mu vravela: „Viem, že príde 

Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko.“ Ježiš jej povedal: „To som ja, čo sa 

rozprávam s tebou.“ 

Vtom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal: „Čo sa jej 

pýtaš?“ Alebo: „Prečo sa s ňou rozprávaš?“ Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a 

vravela ľuďom: „Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila! 

Nebude to Mesiáš?“ Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzitým ho učeníci prosili: „Rabbi, 

jedz!“ On im povedal: „Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte.“ Učeníci si hovorili medzi 

sebou: „Vari mu niekto priniesol jesť?“ Ježiš im povedal: „Mojím pokrmom je plniť vôľu 

toho, ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: „Ešte štyri mesiace a bude 

žatva?’ Hľa, hovorím vám: Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu! Žnec 

už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač aj žnec. 

Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žne. Ja som vás, poslal žať to, na čom ste 

nepracovali. Pracovali iní a vy, ste vstúpili do ich práce.“ Mnoho Samaritánov z toho mesta 

uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: „Povedal mi všetko, čo som porobila.“ Keď 

Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam dva dni. A ešte oveľa viac 

ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme 

počuli a vieme, že toto je naozaj Spasiteľ sveta.“ 

 

ROZJÍMANIE:    

Tento dlhý biblický text môžeme rozdeliť na sedem častí. 

Prvú časť textu – môžeme označiť ako úvod – predstavujú nám Ježiša, ako si unavený sadá 

k studni. 

Druhú časť – opisuje nám prvý dialóg Ježiša so Samaritánkou, ktorý sa týka „vody, prúdiacej 

do večného života“. 

Tretia časť – Ježiš odhaľuje súkromný život Samaritánky a ktoré vrcholia jej vyznaním: 

„Pane, vidím, že si prorok“. 

V štvrtej časti – sa témou rozhovoru stáva pravé uctievanie Otca a na konci tohto rozhovoru 

Ježiš sám seba označuje za Mesiáša. 

V piatej časti – Ježišov rozhovor so Samaritánkou prerušuje príchod učeníkov, čo sa stáva aj 

dôvodom, že Samaritánka odchádza do svojho mesta a rozpráva o svojej skúsenosti s Ježišom. 

Šiesta časť  – približuje rozhovor Ježiša so svojimi učeníkmi, v ktorom Ježiš vysvetľuje, že 

jeho pokrmom je plniť Otcovu vôľu. 

A v siedmej časti – sa opisuje, ako vďaka svedectvu Samaritánky mnohí zo Samárie uverili 

v Ježiša 

Vráťme sa však k prvej časti 

V úvode sme si všimli detail evanjelia, že toto stretnutie so Samaritánkou bolo pre Ježiša 

veľmi dôležité, ba nevyhnutné. Ježiš neobišiel Samáriu, tak ako to bolo medzi Židmi tej doby 

bežné, pretože vôľou nebeského Otca bolo, aby ho i títo ľudia spoznali a správnym spôsobom 

uctievali. Ježiš si po úmornej ceste vyprahnutou krajinou sadá v cudzom kraji k studni. Ježiš 

si po rozhovore pri studni získal vieru ženy a obyvateľov celého mesta v neho samého, akoby 

našiel v nich svoju nevestu. Týmto stretnutím sa rozvíja kľúčový obraz túžby Pána Boha po 

svojom národe, ktorý sa usiloval už v Starom zákone cez prorokov získať svoju nevernú 

nevestu, izraelský ľud. Ale aj Ježiš sa v evanjeliách predstavuje ako ženích, ktorý túži po 

hlbokom zväzku so svojím ľudom. Z tohto pohľadu možno úplne iným spôsobom chápať 

slová, ktorými Ježiš začal svoj rozhovor so Samaritánkou – slová: „Daj sa mi napiť! „ Hoci sa 

Ježiš nachádzal pri studni, ktorá bola odpradávna známa svojou hojnou osviežujúcou vodou, 

a hoci bol Ježiš „unavený z cesty“, nechcel zahasiť svoj fyzický smäd, ale túžil skôr uhasiť 

svoj duchovný smäd po viere a oddanosti Samaritánky a celého jej ľudu. Aj tu vyšiel 



s aktivitou Ježiš a žena zareaguje viackrát otázkami, ktoré odrážajú jej nepochopenie, no 

napokon sa dopracuje k pravde o Ježišovi. Reakcia Samaritánky bola spočiatku dosť 

rezervovaná a v podstate odmietavá. Nebola príliš ochotná uhasiť ani ten Ježišov fyzický 

smäd a už vôbec sa od nej nedal očakávať nejaký postoj, ktorý by aspoň sčasti uhasil Ježiš 

duchovný smäd. Bola príliš spútaná spôsobom svojho dovtedajšieho života a na duchovnej 

rovine bola až príliš obmedzená tradičným vnímaním skutočnosti, ktoré bolo však v jej 

prípade bezduché a neosobné. Ježiš sa však nevzdával, skúšal ju presvedčiť rozličnými 

spôsobmi. Keď zistil, že nie je zatiaľ schopná prijať jeho duchovné posolstvo, sám sa 

prispôsoboval spôsobu jej chápania. A napokon sa mu predsa len podarilo vzbudiť v nej 

aspoň určitý záujem – záujem o jeho identitu – na ktorom sa dalo stavať ďalej. Vďaka 

rozhovoru s Ježišom však žena sama dospela k poznaniu, že Ježiš nie je obyčajným 

človekom, nie je jedným z mnohých, ale že je v ňom čosi, čo ho robí podobným slávnym 

izraelským prorokom. Samaritánka začala teda Ježiša vnímať ako kohosi, kto má osobitné 

schopnosti, ktoré môžu mať pôvod iba v Bohu. Touto cestou postupného odhaľovania 

Ježišovej identity prešla najprv Samaritánka pri hlbokej studni a vďaka Ježišovi si 

prehlbovala postupne na neho svoj pohľad a vďaka jej svedectvu k viere v Ježiša dospeli aj jej 

krajania. Keď však prenikli do tajomstva Ježišovej identity, pochopili to, o čom hovoril Ježiš 

so Samaritánkou na začiatku, že on dáva živú vodu, prúdiacu do večného života, a po tejto 

živej vode veľmi zatúžili. Samaritánka prišla s džbánom k studni po obyčajnú vodu. Keď však 

naozaj objavila prameň živej vody, o ktorej hovoril Ježiš, svoj džbán už nepotrebovala, 

pretože Ježiš jej uhasil jej smäd v prehojnej miere. A tak môžeme povedať, že evanjelium 

rozpráva o tom, ako bol uhasený Ježišov smäd cez uhasenie duchovného smädu Samaritánky 

i jej krajanov. 

Táto cesta viery sa ponúka každému z nás. Ježiš adresuje svoje slová: „Daj sa mi napiť!“  

A jeho smäd sa uhasí vtedy, ak aj my práve v ňom objavíme zdroj živej vody. Je smädný 

z utrpenia, ktoré mu pripravil človek, ale má smäd aj po splnení Otcovej vôle, ktorý sa chce 

dať ľuďom poznať a sám si hľadá pravých ctiteľov. Možno aj v našom prípade, tak ako sme 

tu videli u Samaritánky, bude potrebné, aby sme najprv uznali chyby svojho života, ďalej aby 

sme sa oslobodili od príliš materiálneho pohľadu na svoj život, vymanili sa z príliš tradičného, 

neosobného prežívania svojej viery, a tak otvorili sa Ježišovmu posolstvu, daru jeho Ducha 

a aby sme spolu s jeho učeníkmi zatúžili spolupracovať na Ježišovom poslaní plniť Otcovu 

vôľu, ktorý chce dať svojho Ducha tým, ktorí o neho stoja a tým dokoná aj cez nás ľudí svoje 

dielo vo svete. 

 

MODLIME  SA: 

VŠETCI: Pane, bol si unavený a posadil si sa k studni. Prečo sa nám ukazuješ ako unavený? 

Ty, ktorého prítomnosť nás posilňuje a bez ktorého slabneme. Čo nám chceš povedať svojou 

vyčerpanosťou? Unavil si sa kvôli nám. Vidíme Ťa aj plného sily a aj vyčerpaného, aj silného 

a aj slabého. Pane, Tvoja sila nás stvorila a Tvoja slabosť znamená Tvoju nesmiernu lásku, že 

si sa stal človekom, že si prišiel medzi nás. Tvoja slabosť nás znovuzrodzuje. Tvoja sila 

pôsobí, že jestvuje to, čo predtým nejestvovalo a Tvoja slabosť spôsobuje, že to, čo jestvuje, 

nemusí zahynúť. Pane, Ty nás svojou slabosťou živíš, obnovuješ, v Tvojej slabosti je naša 

spása. Pane, Ty, ktorý si prameň života a sily, posadil si sa unavený pri pozemskom prameni. 

A vtedy Samaritánka vyšla zo svojho mesta Sychar, vzala na ramená nádobu. Vyšla a nabrala 

do seba život ako špongia; vyšla a niesla nádobu, vrátila sa a priniesla Boha. Kto by nenazval 

túto ženu blaženou? Ježišu, naplň naše srdcia nekonečne živou vodou, aby sme aj mi mohli 

svedčiť o tebe. Amen 

 

PIESEŇ:  JKS 

 



                          RUŽENEC SEDEMBOLETNEJ PANNE MÁRIE  
                              Verím v Boha...  Sláva Otcu... Otče náš... 

3x Zdravas Mária...   

a) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke... 

b) ...Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke... 

c) ... Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke... 

1.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého utrpenie bolo od Simeona zvestované... 

   Otče náš 
7x Zdravas Mária .... Ježiš, ktorého utrpenie bolo od Simeona zvestované... 

Sláva Otcu... 

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

2. Tajomstvo: ...Ježiš, s ktorým si do Egypta utekala...    

3.Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala... 

4. Tajomstvo: ....Ježiš, ktorý sa s tebou stretol na krížovej ceste... 

5. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si videla na kríži umierať... 

6. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí...  

7. Tajomstvo: ...Ježiš, ktorého si s bolesťou do hrobu položila... 

 

3x Zdravas Mária ...Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni oplakávala... 

Oroduj za nás Matka Sedembolestná. 

Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

Modlime sa:  

Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastníkmi zásluh Tvojho utrpenia, 

keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, 

ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.  

PIESEŇ: JKS 

 

                     LITÁNIE K SEDEMB. PANNE MARIE 

Pane , zmiluj sa                                Pane, zmiluj sa 

Kriste, zmiluj sa                               Kriste, zmiluj sa 

Pane, zmiluj sa                                 Pane, zmiluj sa 

Svätá Mária                                         Oroduj za nás 

Matka zarmútená                                Oroduj za nás 

Matka plná úzkosti                             Oroduj za nás 

Matka naplnená bolesťami                 Oroduj za nás 

Matka prebodnutá mečmi                  Oroduj za nás 

Matka bolesti, znášajúca kríže           Oroduj za nás 

Matka zbavená svojho Syna              Oroduj za nás 

Matka znášajúca utrpenie všetkých   Oroduj za nás 

Posila slabých                                    Oroduj za nás 

Pomocnica opustených                      Oroduj za nás 

Štít nešťastných                                 Oroduj za nás 

Vyslobodenie utláčaných                  Oroduj za nás 

Kotva dôvery                                     Oroduj za nás 

Utíšenie búrok                                   Oroduj za nás 

Prístav topiacich sa                           Oroduj za nás 

Hrôza prenasledovateľov                  Oroduj za nás 

Bohatstvo veriacich                          Oroduj za nás 

Svetlo prorokov                                Oroduj za nás 



Podpora apoštolov                            Oroduj za nás 

Koruna mučeníkov                           Oroduj za nás 

Útecha vyznávačov                           Oroduj za nás 

Perla panien                                      Oroduj za nás 

Ochrana vdov                                   Oroduj za nás 

Liek chorých                                    Oroduj za nás 

Nádej umierajúcich                          Oroduj za nás 

Občerstvenie duší v očistci              Oroduj za nás 

Radosť všetkých svätých                 Oroduj za nás 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      zľutuj sa nad nami, Pane  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      vyslyš nás, Pane  

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta      zmiluj sa nad nami 

 

V:  Oroduj za nás, Matka Sedembolestná 

R:  Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení 

 

Modlime sa: 

Sedembolestná Panna Mária, pre tajomstvo tvojich bolestí vypros nám milosrdenstvo u Boha 

Otca. Postav mu prebodnuté svoje i Ježišove Srdce a všetky utrpenia, ktoré si s Ježišom na 

zemi za nás pretrpela. Amen 

 

NA ÚMYSEL SV.OTCA:  Otče náš..., Zdravas Mária..., Sláva Otcu... 

Modlime sa: Pane Ježišu Kriste, vypočuj Sv. Otca pápeža Františka, svojho námestníka, aby 

dosiahol všetko o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty žiješ a kraľuješ na 

veky vekov. Amen 

 
VŠETCI:  POD TVOJU OCHRANU... 
                  Rozpamätaj sa, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, že by bol niekto 

opustení, kto sa utiekal pod tvoju ochranu a teba o pomoc alebo príhovor žiadal. Aj ja, touto 

dôverou povzbudený, k tebe, Matka, Panna panien, sa ponáhľam, k tebe prichádzam, k tebe sa 

uchyľujem, ja úbohý hriešnik. Matka večného Slova, nezavrhni moje slová, ale ma milostivo 

vypočuj a vyslyš. Amen               

                    V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 


