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Téma 52 – 5 milostí adorace a misie – Samaritánka 

Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar, v blízkosti pole, jež dal Jákob svému 
synu Josefovi; tam byla Jákobova studna. Ježíš, unaven cestou, usedl u té studny. Bylo kolem 
poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne: „Dej mi napít!“ … Ježíš 
jí odpověděl: „Kdybys znala, co dává Bůh, a věděla, kdo ti říká, abys mu dala napít, požádala 
bys ty jeho, a on by ti dal vodu živou.“ Žena mu řekla: „Pane, ani vědro nemáš a studna je 
hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?”… Ježíš jí odpověděl: „Každý, kdo pije tuto vodu, 
bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. 
Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“ Ta žena 
mu řekla: „Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu.“  
“Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh 
uctíván, je v Jeruzalémě!“ Ježíš jí odpoví: „Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít 
Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, 
neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, 
budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, 
kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“ Žena mu řekla: „Vím, že přichází Mesiáš, 
zvaný Kristus. Ten až přijde, oznámí nám všecko.“ Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě 
mluví.“ … Žena tam nechala svůj džbán, odešla do města a řekla lidem: „Pojďte se podívat na 
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člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš?“ … Mnoho Samařanů 
z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: „Všecko mi řekl, co jsem 
dělala.“ Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam dva dny. A 
ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali: „Teď už věříme ne pro to, 
cos nám ty o něm řekla; sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu Spasitel světa.“ 

Jan 4 
 
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po 
všecky dny až do skonání tohoto věku. “                                                                 Mt 28, 19-20 
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“Co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit 

zase jiné.”                                                                                                                       2 Tim 2,2 

Ve svátosti oltářní jde Pán vstříc člověku, který byl stvořen k obrazu Božímu a k jeho podobě 

(srov. Gn 1,27). Stává se jeho společníkem na cestě. … Ve svátosti eucharistie Ježíš ukazuje 

pravdu lásky, která je podstatou Boha. Tato evangelní pravda se vztahuje na každého člověka a na 

celého člověka. Proto se církev, která nachází v eucharistii střed svého života, trvale snaží vhod i 

nevhod (srov. 2 Tim 4,2) hlásat všem, že Bůh je láska. Právě proto, že se pro nás Kristus stal 

pokrmem pravdy, obrací se církev na člověka a zve ho k svobodnému přijetí Božího daru. 

Benedikt XVI., Sacranmentum Caritatis, 2 


