Vzorový text liturgie slova slávenej bez kňaza alebo diakona
v malom spoločenstve na
Tretiu pôstnu nedeľu
Na úvod možno spievať vhodnú pieseň z JKS.
Predsedajúci sa prežehná a spolu s ním aj všetci ostatní, pritom predsedajúci povie:
V mene Otca X i Syna i Ducha Svätého.
Všetci:
Amen.
Ak sa na úvod nespievalo, predsedajúci alebo niekto z prítomných môže predniesť vstupnú
antifónu:
Stále upieram oči k Bohu o pomoc
a on ma vyslobodí z osídla.
Bože, zhliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou,
lebo som opustený a biedny. (Ž 24, 15-16)
Úkon kajúcnosti
Predsedajúci:
Bratia a sestry, uznajme svoje hriechy.
Všetci:
Vyznávam všemohúcemu Bohu
i vám bratia a sestry,
že som veľa zhrešil
myšlienkami, slovami, skutkami
a zanedbávaním dobrého.
Pri nasledujúcich slovách sa bijú v prsia:
Moja vina, moja vina, moja preveľká vina.
Pokračujú:
Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu,
všetkých anjelov a svätých,
i vás bratia a sestry,
modlite sa za mňa k Pánu, Bohu nášmu.
Predsedajúci zakončí úkon kajúcnosti:
Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh,
nech nám hriechy odpustí
a privedie nás do života večného.
Všetci:
Amen.
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Vzývanie Pána
Predsedajúci: Pane, zmiluj sa.
Všetci: Pane, zmiluj sa.
Predsedajúci: Kriste, zmiluj sa.
Všetci: Kriste, zmiluj sa.
Predsedajúci: Pane, zmiluj sa.
Všetci: Pane, zmiluj sa.
Kolekta
Predsedajúci:
Modlime sa.
Všetci spolu zotrvajú v tichej modlitbe. Potom predsedajúci so zopätými rukami prednesie
modlitbu:
Bože, prameň nekonečného milosrdenstva a nesmiernej dobroty, *
ty nás učíš, že pôst, modlitba a skutky kresťanskej lásky sú liekom proti hriechu; —
láskavo prijmi vyznanie našej slabosti,
a keď klesáme pod ťarchou previnení,
pozdvihni nás svojou milosrdnou rukou.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh
a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Všetci:
Amen.
Liturgia slova
Lektor prednesie zvyčajným spôsobom prvé čítanie. (Tu použité čítania sú z roku A — možno
ich používať aj v iných rokoch.)
Prvé čítanie
Daj nám vodu na pitie!

Čítanie z knihy Exodus.
Ex 17, 3-7
Nebolo vody a smädný ľud reptal proti Mojžišovi: „Načo si nás len vyviedol
z Egypta? Aby si nás, naše deti a náš dobytok umoril smädom?“
Mojžiš volal k Pánovi: „Čo si počnem s týmto ľudom? Málo chýba a ukameňuje
ma.“
Pán povedal Mojžišovi: „Kráčaj pred ľudom, zober so sebou niekoľko starších
z Izraela. Do ruky si vezmi palicu, ktorou si udieral rieku, a choď! Hľa, ja budem stáť
pred tebou na skale Horebu; udrieš na skalu, vytryskne z nej voda a ľud sa napije.“
Mojžiš tak urobil pred očami starších Izraela a nazval to miesto Massa a Meríba
pre hádku synov Izraela a preto, že pokúšali Pána, keď vraveli: „Je Pán medzi nami,
alebo nie?“
Počuli sme Božie slovo.
Všetci:
Bohu vďaka.
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Responzóriový žalm
Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
R: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a nezatvrdzovali si srdcia.
Poďte, plesajme v Pánovi, *
oslavujme Boha, našu spásu.
Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár *
a oslavujme ho žalmami. — R.
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, *
kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril.
Lebo on je náš Boh †
a my sme ľud jeho pastviny *
a ovce, ktoré vedie svojou rukou. — R.
Čujte dnes jeho hlas: *
„Nezatvrdzujte svoje srdcia
ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, †
kde ma pokúšali vaši otcovia; *
skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ — R.
Druhé čítanie
Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali

Čítanie z listu
svätého apoštola Pavla Rimanom
Rim 5, 1-2. 5-8
Bratia, ospravedlnení z viery, žijeme v pokoji s Bohom skrze nášho Pána Ježiša
Krista. Skrze neho máme vierou prístup k tej milosti, v ktorej zotrvávame, aj sa chválime
nádejou na Božiu slávu.
A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha
Svätého, ktorého sme dostali.
Veď Kristus zomrel v určenom čase za bezbožných, keď sme boli ešte bezmocní.
Sotvakto zomrie za spravodlivého; hoci za dobrého by sa azda niekto odhodlal umrieť.
Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte
hriešnici.
Počuli sme Božie slovo.
Všetci:
Bohu vďaka.
Verš pred evanjeliom
R: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
Pane, ty si naozaj Spasiteľ sveta; daj mi živú vodu, aby som už nebola smädná.
R: Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy.
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Evanjelium
Prameň vody prúdiacej do večného života
Jn 4, 5-42
Predsedajúci bez pozdravu (Pán s vami) priamo oznámi evanjelium takto:
Slová svätého evanjelia podľa Jána.
Všetci odpovedia:
Sláva tebe, Pane.
A pritom sa poznačia na čele, ústach a hrudi znakom kríža.
Predsedajúci prednesie evanjelium:
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 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?“
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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.“
Počuli sme slovo Pánovo.
Všetci:
Chvála tebe, Kriste.
Predsedajúci môže pobozkať evanjelium.
Homília
Pokiaľ biskup, farár, alebo kňaz poverený starostlivosťou o dané spoločenstvo poslal homíliu,
prečíta sa teraz. Iné homílie sa nečítajú, ani neprednášajú.
Ak sa nečíta homília od povereného pastiera, možno predniesť homíliu z liturgie hodín:
Z Traktátov svätého biskupa Augustína na Jánovo evanjelium
(Tract. 15, 10-12. 16-17: CCL 36, 154-156)
Po vodu prišla istá Samaritánka
„Tu prišla žena.“ (Jn 4,7) Ona je obraz Cirkvi, ktorá ešte nebola ospravedlnená,
ale už čoskoro mala byť ospravedlnená; lebo o tom je reč: Prišla, nič netušiac, našla Ježiša
a on sa s ňou rozpráva. Pozrime sa, čo sa stalo, pozrime sa, prečo „prišla Samaritánka po
vodu“. Samaritáni nepatrili k židovskému národu; boli to cudzinci. Významné na tejto
symbolickej udalosti je, že táto žena, ktorá bola predobrazom Cirkvi, prišla z cudzieho
národa. Lebo Cirkev mala vzísť z pohanov, mala byť cudzinkou voči židovskému národu.
Počúvajme teda cez ňu o sebe, poznávajme v nej seba a v nej vzdávajme vďaky
Bohu za seba. Lebo ona bola obrazom, nie skutočnosťou, ale aj ona prestala byť obrazom
a stala sa skutočnosťou. Veď uverila v toho, ktorý nám ju dal za obraz. „Prišla“ teda „po
vodu“. Prišla po vodu tak jednoducho, ako to robia muži i ženy.
„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 Samaritánmi nestýkajú.“ (Jn 4,7-9)
Vidíte, akí si boli cudzí: Židia ani len ich nádoby nepoužívali. A pretože si žena
priniesla nádobu, ktorou naberala vodu, so sebou, čudovala sa, že si Žid pýta od nej vodu,
lebo to Židia nerobili. Ale ten, ktorý si pýtal piť, žíznil po ženinej viere.
A teraz počuj, kto si to pýta piť. „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)
Pýta si piť a sľubuje nápoj. Pýta si, akoby potreboval, a pritom oplýva ako ten, čo
môže nasýtiť. Vraví: „Keby si poznala Boží dar.“ Boží dar je Duch Svätý. Ale ešte hovorí
žene skryto a pomaly vniká do srdca. A zdá sa, že už učí. Lebo čo je lahodnejšie a milšie
ako toto povzbudenie? „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.“
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Akú vodu to chcel dať, ak nie tú, o ktorej sa píše: „U teba je zdroj života“
(Ž 36,10)? Lebo ako by mohli byť smädní tí, čo „sa opájajú blahobytom tvojho domu“
(Ž 36,9)?
Sľuboval teda nejaký pokrm a nasýtenie Duchom Svätým, ale ona ešte nechápala.
A čo odpovedala, pretože nechápala? „Žena mu vravela: Pane, daj mi takej vody, aby
som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať.“ (Jn 4,15) Núdza nútila k námahe
a slabosť odmietala námahu. Kiež by počula: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate
a ste preťažení, a ja vás posilním!“ (Mt 11,28) Toto jej hovoril Ježiš, aby sa už netrápila,
ale ona ešte nechápala.
Po homílii sa zachová chvíľa ticha.
Modlitba veriacich
Modlitba veriacich sa prednáša zvyčajným spôsobom ako v omši, predsedajúci ju uvedie
a zakončí modlitbou.
Predsedajúci:
Bratia a sestry, Pán Ježiš si pýtal vodu od Samaritánky aby mohol utíšiť jej smäd po viere
a jej srdce zapáliť ohňom lásky. Prosme ho aj my o duchovné dary nielen pre seba, ale
pre celý svet.
1.
Pane Ježišu, dobrý pastier,
pomáhaj pastierom Cirkvi zachraňovať duše.
Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
2.

Kráľ pokoja, vyhas nepriateľstvá
v srdciach všetkých ľudí.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
3.

Spasiteľ sveta, priveď k sebe všetkých,
čo ťa hľadajú s úprimným srdcom.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
4.

Pane Ježišu, darca nového života,
nauč nás ceniť si vzácny dar krstného znovuzrodenia.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
5.

Večný lekár, uzdrav chorých po celom svete,
aby sme sa spolu s nimi mohli vrátiť do našich farských spoločenstiev
a spoločne ťa chváliť a ďakovať ti.

Všetci:
Prosíme ťa, vyslyš nás.
Predsedajúci:
Pane, kráľ všetkých sŕdc,
vyslyš naše prosby a daj, aby sme všetkým, s ktorými sa stretáme,
priblížili tvoju lásku a milosrdenstvo.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.
Všetci:
Amen.
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Zakončenie
Predsedajúci sa prežehná a spolu s ním aj všetci ostatní, pritom predsedajúci povie:
Nech nás žehná X Pán,
nech nás chráni od zlého
a nech nás privedie do večného života.
Všetci:
Amen.
Predsedajúci:
Dobrorečme Pánovi.
Všetci:
Bohu vďaka.
Po zakončení možno spievať vhodnú pieseň z JKS.
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