
3. neděle postní

Cyklus A

J 4, 5-42 





Čtení z knihy Mojžíšovy
Izrael miloval Josefa víc než všechny své syny, poněvadž se mu 
narodil ve stáří; dal mu zhotovit dlouhou suknici. Když jeho bratři 
viděli, že ho otec miluje víc než všechny své syny, nenáviděli ho a 
nechtěli s ním ani laskavě promluvit. Jednou šli bratři pást ovce 
svého otce k Sichemu; Izrael řekl Josefovi: „Tvoji bratři šli pást k 
Sichemu, pojď, pošlu tě k nim.“ Josef tedy šel za svými bratry a 
našel je v Dotanu. Viděli ho z dálky, a dříve než k nim došel, lstivě 
se smluvili, že ho zabijí. Řekli si mezi sebou: „Tamhle přichází ten 
snílek. Nuže pojďme, zabijme ho a hoďme ho do nějaké cisterny a 
řekněme, že ho sežrala dravá šelma, a uvidíme, k čemu budou 
jeho sny.“ Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Ruben to slyšel a poněvadž ho chtěl z jejich rukou vysvobodit, řekl: 
„Nezabíjejme ho!“ A dodal: „Neprolévejte krev, hoďte ho do této 
cisterny, která je tady na stepi, ale nevkládejme na něj ruku!“ Chtěl 
ho z jejich rukou vysvobodit a vrátit jeho otci. Když tedy přišel 
Josef ke svým bratřím, svlékli ho z jeho suknice, kterou měl na 
sobě. Vzali ho a hodili do cisterny. Cisterna byla prázdná, nebyla v 
ní voda. Sedli si, aby se najedli. Když zdvihli oči, podívali se – a hle, 
karavana Izmaelitů přicházela z Gileadu. Jejich velbloudi nesli 
dragantovou gumu, balzám a vonnou pryskyřici. 

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Chtěli to dopravit do Egypta. Juda řekl svým bratřím: „Jaký užitek 
budeme mít z toho, že svého bratra zabijeme, i když zahladíme 
stopy po jeho krvi. Nuže, prodejme ho Izmaelitům, ať na něm není 
naše ruka, vždyť je to náš tělesný bratr.“ Bratři ho poslechli. Když 
kolem přecházeli obchodníci z Midjanu, (bratři) rychle Josefa z 
cisterny vytáhli a prodali Izmaelitům za dvacet stříbrných, a ti ho 
přivedli do Egypta.

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28



Nasloucháme 1. čtení

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Bohu díky.



Žalm 

Odpověď:

Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

(Hospodin) přivolal na zemi hlad,
zbavil je chleba.
Poslal před nimi muže,
Josef byl prodán za otroka.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Sevřeli pouty jeho nohy,
do želez jeho hrdlo,
dokud se nesplnil jeho výrok,- Hospodinovo slovo jej 
ověřilo.



Odp: Pamatujte na divy, které učinil Hospodin.

Král poslal, a osvobodil ho,
vládce národů ho propustil.
Ustanovil ho pánem svého domu
a vládcem veškerého svého majetku.



Průvod evangeliáře k ambonu
• Při průvodu s evangeliářem stojíme



Nasloucháme Evangeliu
• K: Pán s vámi.

• L: I s Tebou

• K: Slova svatého evangelia podle Jana

• L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek na:
- Čele
- Ústech
- Hrudi



Ježíš přišel k samařskému městu 
zvanému Sychar, blízko pole, 
které kdysi odkázal Jakub svému 
synu Josefovi. Tam byla Jakubova 
studna.



Ježíš, unavený chůzí, 
posadil se - tak (jak byl) -
u té studny. Bylo kolem 
poledne.



Tu přišla jedna samařská žena 
navážit vodu. Ježíš jí řekl: „Dej 
mi napít.“ - Jeho učedníci totiž 
odešli do města, aby koupili 
něco k jídlu. - Samařská žena 
mu odpověděla: „Jak to? Ty, 
Žid, žádáš o napití mne, 
Samaritánku?“ Židé se totiž se 
Samaritány nestýkají. Ježíš jí na 
to řekl: „Kdybys znala Boží dar a 
(věděla), kdo ti říká: `Dej mi 
napít', spíše bys ty poprosila 
jeho, aby ti dal živou vodu.“



Žena mu namítla: „Pane, vždyť ani 
nemáš (vědro), a studna je hluboká. 
Odkud tedy chceš vzít tu živou vodu? 
Jsi snad větší než náš praotec Jakub, 
který nám dal tuto studnu a sám z ní 
pil i jeho synové a jeho stáda?“ Ježíš jí 
odpověděl: „Každý, kdo se napije této 
vody, bude zase žíznit. Kdo se však 
napije vody, kterou mu dám já, nebude 
žíznit navěky, ale voda, kterou mu 
dám já, stane se v něm pramenem 
vody tryskající do života věčného.“ 
Žena mu řekla: „Pane, dej mi tu vodu, 
abych už nikdy neměla žízeň a 
nemusela sem chodit čerpat.“



Vidím, že jsi prorok. Naši předkové 
uctívali Boha tady na té hoře, a vy 
říkáte: `(Jen) v Jeruzalémě je to místo, 
kde se má Bůh uctívat.'„ Ježíš jí 
odpověděl: „Věř mi, ženo, nastává 
hodina, kdy nebudete uctívat Otce ani 
na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy 
uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co 
známe, protože spása je ze Židů. Ale 
nastává hodina - ano, už je tady - kdy 
opravdoví (Boží) ctitelé budou Otce 
uctívat v duchu a v pravdě. Vždyť Otec 
si vyžaduje takové své ctitele. Bůh je 
duch, a kdo ho uctívají, mají ho uctívat v 
duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, 
že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus.



Ten, až přijde, oznámí nám všechno.“ 
Na to jí řekl Ježíš: „Já jsem to, který s 
tebou mluvím. Mnoho Samaritánů z 
toho města v něj uvěřilo. Když tedy ti 
Samaritáni k němu přišli, prosili ho, 
aby u nich zůstal. Zůstal tam dva dny. 
A ještě mnohem více jich v něj uvěřilo 
pro jeho řeč. Té ženě pak říkali: 
„Věříme už nejen proto, žes nám to 
pověděla, vždyť sami jsme ho slyšeli a 
víme, že je to skutečně Spasitel 
světa.“



Nasloucháme Evangeliu

• K: Slyšeli jsme slovo Boží.

• L: Chvála Tobě Kriste





Marek Kuba



Dej nám Pane živou vodu, 
prosím s lidmi v Samaří.
Ona moji nepohodu, 
v úsměv štěstí rozzáří. 





Kdy se stáváme 
Božími dětmi?

1
Komu patřila 
studna, ke které 
přišel Ježíš? 
A. Josefovi  
B. Jakubovi 
C. Petrovi 
D. Janovi



Co žádal Ježíš 
po osobě, 
kterou potkal 
u studny?

2

Koho Ježíš 
u studny potkal?



Jaký zázrak se 
stal, když Mojžíš 
udeřil holí do 
skály?

3
V jakou dobu přišel 
Ježíš ke studni?
A. Brzy ráno, kdy 
ještě všichni spali    
B. V poledne   
C. Navečer  
D. V noci, kdy 
všichni spali
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