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Ježiš 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 
odo mňa, Samaritánky?“ Židia sa totiž so Sa-
maritánmi 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 ži-
vú 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 syno-
via 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 vo-
da, 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: ‚Ne-
mám muža,‘ lebo si mala päť mužov a ten, kto-
rého 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.“

„DAJ SA MI NAPIŤ!“ 
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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 pri-
chádza 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, zva-
ný 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 rozprá-
vaš?“
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 nie-
kto 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 bu-
de 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 roz-
sieva 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 ove-
ľa viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene pove-
dali: „Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sa-

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

Jn 4, 5-42

Niet divu, že sa Samaritánka z dnešného 
evanjelia na Ježiša trochu oborila. Za bež-
ných okolností Židia Samaritánmi pohŕdajú. 
Zrazu je jeden smädný, a už mu „nevadí“ 
prosiť o vodu Samaritánku, dokonca ženu. 
Tak to vnímala ona. No to, čo jej odpovedal, 
jej muselo znieť ešte zvláštnejšie: „Keby si 
poznala Boží dar, ty by si poprosila, a dostala 
by si živú vodu.“ Živá voda vo vtedajších ča-
soch znamenala prameň, zatiaľ čo studňa 
bola iba cisternou na dažďovú vodu. Takže 
máme na jednej strane Žida, ktorý vraví, že 
má prístup ku prameňu, ale zároveň si pýta 
vodu od Samaritánky, ktorá načiera z nejakej 
vykopanej diery. Čuduje sa potom niekto jej 
odpovedi? „Prepáč, Pane, ale ani vedro ne-
máš.. a ak by si fakt mal svoju vodu, načo by 
ti asi bola moja?“ 
Samaritánka určite nemala potuchy, koľko-
krát sa v živote každého človeka opakuje tá 
istá situácia: Boh, Pán živej vody, túži po 
mútnej vode obyčajného človeka. On, kto-
rého v nebi oslavujú zástupy anjelov, túžob-
ne čaká na obyčajné „Chválim ťa, Pane!“ od 
svojho dieťaťa. On, ktorý si číta v našich srd-
ciach aj to, čo sami nevieme, sa zaujíma o pár 
vyrieknutých slov modlitby. On, bez ktoré-
ho ani nemôžeme žiť, uchádza sa všemožne 
o kúsok našej pozornosti. On, čo býva v pre-
nádhernom zlatom bohostánku, ponáhľa sa 
v Eucharistii do nie celkom uprataného prí-
bytku našich sŕdc. On, ktorý by si mohol po-
radiť vo všetkom dobre – ba lepšie – bez nás, 
je radšej, ak s ním na veciach spolupracuje-
me, aj za cenu, že ich trochu pokazíme. On, 
ktorému patrilo všetko, túžil prebývať v koži 
človeka a smädiť.
Pane, dnes si chcem viac uvedomiť, že 
odo mňa nič nepotrebuješ – a predsa po 
všetkom túžiš.

Zamyslenia
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Konferencia biskupov Slovenska prijala rozhodnutie Vlády SR, že na území Slovenska sa 
nesmú sláviť verejné bohoslužby v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom. Tento zákaz bu-
deme rešpektovať aj v našej farnosti. 
Úmysly svätých omší, ktoré sú zapísané na nasledujúci týždeň odslúžime pri súkrom-
ných svätých omšiach.
 

Zoznam úmyslov súkromných svätých omší na nasledujúci týždeň:
Pondelok 16.03. 
Spišská Belá: + Viera Molitorisová (výročná) a Jozef
Krížová Ves: + Božena a Juraj Hleba

Utorok 17.03.
Spišská Belá: ž. Eduard a Jozef s rod.
Strážky: ž. Vladimír

Streda 18.03.
Spišská Belá: + Margita Pisarčíková (výročná)
Krížová Ves: + Michal a Mária Geletka

Štvrtok 19.03.
Spišská Belá: + Valent a Mária s rod.
                       + Mária a Jozef Zibura
Strážky: za zosnulých Jozefov
Krížová Ves: + Jozef a Žofia

Piatok 20.03.
Spišská Belá: + Arpád, Peter, Pavol, Ernestína
Krížová Ves: ž. Marika

Sobota 21. 03.
Spišská Belá: + Margita, Ján, Ján, Vincent

Nedeľa 22. 03.
Spišská Belá: + Emil a Mária
                        + Michal s rod.
                        + Ján Britaňák
                        + Viktória a Jozef
Strážky: + Waltér
Krížová Ves: + Darina a Peter Svitana

Pre súkromnú modlitbu budú naše kostoly otvorené nasledovne: 
Spišská Belá: v nedeľu od 7:00 do 18:00,  počas týždňa od 15:00 do 18:00
Strážky: v nedeľu od 10:00 do 12:00, počas týždňa od 16:00 do 17:00
Krížová Ves: v nedeľu od 10:00 do 12:00, počas týždňa od 17:00 do 18:00

Darovali:
z pohrebu + Jána Svitanu 50 eur na kostol v Krížovej Vsi
z pohrebu + Jozefa kollára 300 eur na kostol v Spišskej Belej
Bohuznámy darca 130 eur na kostol v Krížovej Vsi

Farské oznamy na nasledujúci týždeň
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SLOVENSKÍ BISKUPI VYHLÁSILI PÔST 
ZA ODVRÁTENIE ŠÍRENIA KORONAVÍRUSU

Slovenskí biskupi sú tento týždeň všetci spolu na duchovných cvičeniach v Dome svätého 
Bystríka v Čičmanoch. Exercitátorom je páter Vladimír Kasan, prior benediktínskeho klášto-
ra v Sampore. Hoci nemohol dopredu tušiť, aká bude situácia, ako motto prvého dňa pripravil 
vetu z 11. kapitoly Jánovho evanjelia: "Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý." Tieto slová sa 
vzťahujú na Lazára, brata Márie a Marty, teda súrodencov, ktorí boli Ježišovi veľmi blízki.

Biskupi dnes daný verš v duchu Prozreteľnosti prijali ako podnet k súčasnej situácii, a po ve-
černej adorácii sa spoločne pomodlili slávnostný ruženec i Korunku Božieho milosrdenstva, 
pričom prosili za všetkých chorých, osobitným spôsobom za tých, ktorí sa nakazili koronaví-
rusom. Pamätali na nich a budú na nich intenzívne pamätať. "Každý chorý nech je pre nás 
milovaným bratom, milovanou sestrou," prosia kňazov aj všetkých veriacich.

Zároveň pozývajú k modlitbám za zdravotníckych pracovníkov, a tých, ktorí v rozličných po-
volaniach kvôli koronavírusu v týchto dňoch pracujú, aby naša krajina zvládla situáciu, a neraz 
sú na úplnej hrane svojich síl a možností, navyše v priamom ohrození nákazou. Potrebujú 
našu podporu. Veľmi ju potrebujú!

Biskupi preto na nich budú intenzívne pamätať počas celých duchovných cvičení. A ve-
riacich prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasle-
dujúcich piatkov Pôstneho obdobia: urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachováva-
me na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie 
šírenia nákazy! A tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnos-
ti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

Biskupi zostávajú s vami duchovne spojení a všetkým posielajú svoje požehnanie.


