
Hriešna Samaritánka 

Jedného dňa sa Ježiš vybral z Judey do Galilei, ale na rozdiel od dobových zvyklostí prechádzal 

cez ňu. Prichádza do mesta Sychar a posadí sa pri studni, o ktorej Sväté písmo hovorí ako o 

„Jakubovej studni.“ Je unavený. Bolo poludnie a vtom prichádza k studni žena. Prečo žena 

prichádza počas obeda? Pretože bola hriešnica a chcela sa vyhnúť iným ženám. Pravidlom je, že 

ženy pre vodu chodili buď skoro ráno alebo pri západe Slnka. Ježiš sa žene prihovoril: „Daj sa mi 

napiť!“ (Jn 4, 6). Ak Pán žiada niekedy v evanjeliu o láskavosť, vždy žiada o vodu. Je to stretnutie 

medzi Božou čistotou a ženou, ktorá sa ukáže byť veľkou hriešnicou. Konverzácia sa vždy ľahšie 

nadviaže, keď vzbudíme záujem druhého človeka. Ľudská potreba je vždy dobrým spoločným 

menovateľom pre jej nadviazanie. Láska k studenej vode bola tým jediným, čo Ježiš a hriešna 

žena mali spoločné. Žena ako typický človek, žije vo svojich zdedených a tradovaných 

predsudkoch a práve jeden predostrela Ježišovi. Ako často predsudky, tak ako tejto Samaritánke, 

dokážu ľuďom zaslepiť oči pred svetlom. 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.” (Jn 4, 

10). „Keby si vedela.“ Poznanie je základom túžby. Tam, kde poznanie nie je, absentuje aj túžba. 

Túžiť po niečom, čo človek nevie, či vôbec existuje je ťažké. Žena z Ježišových slov pochopila, že 

jej Ježiš niečo ponúkol, čo by mohla dostať. Vzbudil v nej túžbu. O to väčšmi, že žena pochopila, 

že ide o dar. Podstatou daru je, že človek dostáva niečo, na čo nemá inak nárok. Ježiš vie, že 

človek reaguje na vnemy. Preto Ježiš pred ženou spomína vodu ako niečo, po čom prahne, čo 

každý deň potrebuje, za čím každý deň musí chodiť. Žena doposiaľ nič duchovné v Ježišových 

slovách nezaznamenala. Ak je človek materialistom, keď žije telesnými túžbami, duchovný 

rozmer je pre neho tým, čo sú farby pre slepca. Je preto pochopiteľné, že Samaritánka Ježišovi 

neporozumela. “Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu?“ (Jn 4, 

11). Náš Pán tu robí rozdiel medzi telesným a duchovným zdrojom pôžitku. Každý pôžitok tela, 

prichádza z vonku. Je dočasný a preto musí byť neustále opakovaný. Duchovná slasť je človeku 

daná z neba do duše a preto vychádza z vnútra a neprestajne. Žena vycítila, že môže niečo získať, 

aj keď veľmi hmlisto. Žena mu vravela: “Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a 

nemusela sem chodiť čerpať”. Pán vie, že na to, aby prameň tejto duchovnej vody mohol v jej 

srdci prúdiť, musí zmeniť jej srdce. Musí z neho odstrániť všetky nánosy, hlinu, bahno, kamene, 

ktoré by prúd čerstvej vody zadúšal. 
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História Krížových ciest 

Krížová cesta, po latinsky Via Crucis alebo Via Dolorosa, je kresťanským názvom pre 

pôvodnú cestu, ktorou kráčal Ježiš Kristus po tom, ako ho Poncius Pilát odsúdil na smrť. Na 

tejto ceste si musel Ježiš Kristus sám niesť kríž, na ktorom bol ukrižovaný. Pôvodne toto 

kráčanie začalo pri pevnosti Antónia, ktorú okolo roku 35 pred Kristom postavil Herodes 

Veľký a následne ju používali Rimania 

na zásobovanie a táto cesta končila na 

kopci nazvanom Golgota. 

Už od najstarších čias máme 

svedectvá o tom, že kresťania 

prichádzali do Svätej zeme, aby 

osobne prešli túto cestu ku Golgote, 

zatiaľ čo pritom meditovali nad 

vybranými časťami Svätého Písma.  

Po obsadení Svätej zeme moslimami v 7.stor. boli tieto aktivity utlmené a pokusy o 

oslobodenie týchto miest (krížové výpravy) nedopadli tak, ako boli pôvodne plánované. 

Duchovné kristologicky zamerané texty sv. Bernarda z Clairvaux, sv. Františka z Assisi a sv. 

Bonaventúru však v určitom zmysle slova pripravili pôdu spiritualite Krížových ciest. 

Znovuobnovenie tejto duchovnej aktivity z pohľadu rímskej cirkvi začalo s príchodom 

rehoľníkov františkánov do Svätej zeme v roku 1342. Aj na základe ich povzbudzovania sa 

začali stavať kaplnky najprv v Jeruzaleme a po návrate rehoľníkov do Európy aj v mnohých 

katolíckych krajinách. Ich zámerom bolo napomôcť veriacim sústrediť sa na meditovanie o 

Kristovom umučení. V roku 1686 povolil pápež Inocent XI. františkánom budovať krížové 

cesty aj vo vnútri kostolov a zároveň im umožnil udeľovať odpustky pri modlitbe krížovej 

cesty v takomto kostole namiesto púte do Svätej zeme tým, ktorí boli nejakým spôsobom 

pričlenení k ich rádu. V roku 1726 pápež Benedikt XIII. rozšíril toto právo vo františkánskych 

kostolov na všetkých veriacich a v roku 1731, pápež Klement XII. umožnil právo udeľovania 

odpustkov aj v iných kostoloch, za podmienky, že za ich stavbu zodpovedal františkánsky 

kňaz. Počas stáročí sa počet zastavení ako aj ich znázornenie menilo. Dnešný počet staníc 

Krížovej cesty ako aj ich znázornenie boli štandardizované v 18. storočí pápežským 

dekrétom. Napríklad v Jeruzaleme okolo roku 1515 máme zdokumentované viaceré krížové 

cesty, ktoré mali 19, 25 alebo aj 37 zastavení. 

Nájdime si aj v tomto náročnom období, sami alebo v rodine, čas a priestor, aby sme 

sa s úžitkom pomodlili túto nádhernú pobožnosť a v srdci sa spájali s Kristom, ktorý za nás 

zomrel a vstal z mŕtvych. 



OZNAMY: 

• Kancelária farského úradu: V utorok a štvrtok od 16:00 do 17:00 hod. K dispozícii som  

na farskom tel. čísle:  0915 809 150.  

• V pondelok 20.3.2023 slávime slávnosť sv. Jozefa a 25.3.2023 slávnosť Zvestovania 

Pána. 

• Deti pozývam na detskú sv. omšu. Počas pôstu sa deti môžu zapojiť do pôstnej aktivity 

(sv. omša, krížová cesta,  úloha na detskej sv. omši). Za splnenie úlohy dostanú pôstne 

dukáty. Po skončení pôstneho obdobia  si budú môcť zakúpiť ceny v hodnote svojich 

dukátov. 

• V utorok 20.3.2023 bude stretnutie k príprave na Veľkonočné sviatky. 

• Vo štvrtok 23.3.2023 po sv. omši bude stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí. 

• V noci z 25.3.2023 na 26.3.2023 sa mení čas. O 2:00 hod. stredoeurópskeho času 

posúvame hodiny na 3:00 hod. letného času. 

• Na Piatu pôstnu nedeľu sa zahaľujú kríže a obrazy umučenia Krista. Kríže zostanú  

zahalené do konca slávenia utrpenia a smrti Pána  (Veľký piatok). 

• Detská živá krížová cesta  bude v nedeľu 26.3.2023  o 14:00 hod. pred kostolom. 

• Zbierka na charitu bola 1080 €. Na farskú budovu sa vyzbieralo vo februári 2840 €. 

Úprimné Pán Boh zaplať. Dnešnú nedeľu 12.3.2023 je zbierka na farskú budovu.  

• Pokračujú predmanželské náuky pre snúbencov: Najbližšie sa stretneme vo štvrtok 

16.3.2023. Začiatok je o 19:00 hod. v dennom stacionári. Náuky sú pre oboch 

snúbencov!!! Ďalšie stretnutie  bude 29.3.2023 v stredu. 

 

Krížové cesty  -  pôstne obdobie 2023 

    Zodpovedný 

17.03.2023 mládež Mirka Antonyová 

19.03.2023 seniori p. Ivanecká 

24.03.2023 za nenarod. deti Baňasová Anna 

26.03.2023 deti a mládež Martina Baňasová 
 

Rád by som vás  touto  cestou  poprosil    o finančnú podporu, 

ktorá bude potrebná pri výstavbe farskej budovy. Druhá nedeľa 

v mesiaci by bola vyčlenená na túto  zbierku. 

Ďakujem za vašu podporu a milodary. 

Prispievať  môžete na účet určený na výstavbu  farskej budovy: 

IBAN: SK 54 0200 0000 0030 5236 1995 



 
 

 

Liturgický program  13.3.2023 – 19.3.2023 

14.03.2023 Utorok  18:00 
Féria 

† Jozef 

15.03.2023 Streda  07:00 
Féria 

† Ondrej a Mária Vargoví 

16.03.2023 Štvrtok 
Detská  

sv. omša 
18:00 

Féria 

† Pavol Jadviš 

17.03.2023 Piatok 
KC 

17:30 
18:00 

Féria 

ZBP René Minár 

18.03.2023 Sobota 
Krst 

13:00 
07:00 

Féria 

ZBP rod. Vojčíkovej a Kaňuchovej 

19.03.2023 Nedeľa 
KC 

14:00 

 4.PÔSTNA NEDEĽA (NEDEĽA RADOSTI) 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 † Mária Kvitkovičová 
 

Liturgický program  20.3.2023 – 26.03.2023 

20.03.2023 Pondelok  07:00 

SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE, 
SLÁVNOSŤ 

† Pavol, Jozef, Mária 

21.03.2023 Utorok  18:00 
Féria 

ZBP Irena, 70 r. 

22.03.2023 Streda  07:00 
Féria 

† Milan Leško 

23.03.2023 Štvrtok 
Detská  

sv. omša 
18:00 

Féria 

† Hedviga Kresaničová 

24.03.2023 Piatok 
KC 

17:30 
18:00 

Féria 

† Gabriel 

25.03.2023 Sobota  07:00 
ZVESTOVANIE PÁNA, SLÁVNOSŤ 

ZBP František, kňaz 

26.03.2023 Nedeľa 
KC 

14:00 

 5.PÔSTNA NEDEĽA 

07:30 Za veriacich farnosti 

10:30 ZBP Gabriela, Jozef, Jozef 
 

KC -   krížová cesta 


