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krížové cestyÚVOD

Knižka ponúka pobožnosti krížových 
ciest, ktoré majú pomôcť ľuďom 
nachádzajúcim sa v rôznych život-
ných situáciách. Dotýka sa napríklad 
problémov, ktoré so sebou prináša 
mladosť alebo tiež ťažkého hľadania 
seba a svojho povolania, ktoré spôso-
buje mnohým mladým veľké bolesti. 
Takisto sú to situácie, v ktorých sa na-
chádzajú ľudia v istých povolaniach 
ako je rodič, učiteľ, či  kňaz. Snažím  
sa tiež modlitbou osloviť ľudí cho-
rých a trpiacich, ľudí v staršom veku, 
ktorí denne zakúšajú telesnú, či du-
ševnú slabosť; ktorým sa trasú ruky, 
často strácajú, zabúdajú a sú opuste-
ní. Túto knižku chcem preto venovať 
všetkým spomínaným: deťom, mla-
dým ľuďom, slobodným, hľadajúcim, 
rodičom, kňazom, učiteľom, chorým  
a starým ľuďom a celému nášmu ná-
rodu, ktorý tak veľmi potrebuje Božie 
požehnanie a ochranu nebeskej Mat-
ky na svojej ceste. 

Autor, ktorý tiež nesie svoj kríž
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krížová cesta pre deti
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ÚvodNá ModlitbA
    
 Milý Ježiš, Priateľ detí, dnes sa modlíme krí-
žovú cestu my, deti. Nerozumieme, prečo ľudia 
trpia. Preto, že sú zlí? Preto, že sú starí? Preto, 
že sa nemajú radi a hádajú sa? Vlastne, vtedy 
trpíme aj my: keď sa naši rodičia hádajú, keď 
nemajú na nás čas, keď sú chorí... 
    Pane Ježišu, ty si trpel z lásky. Trpel si, lebo 
nás miluješ. Raz, keď k tebe prichádzali deti  
a apoštoli ich odháňali, zastal si sa ich. Povedal 
si: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku 
mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“  
(Mt 19, 14) Chceme prichádzať k tebe často  
a rady. Aj dnes sme tu prišli k tebe. Aby sme boli 
s tebou. Aby sme ti ďakovali. Aby sme ti dali lás-
ku. Zober si nás na ruky a objímaj nás, ako si to 
urobil vtedy. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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krížová cesta pre deti

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Dospelí ľudia si niekedy veľmi závidia. A pre-
to sa na seba hnevajú, hádajú sa a robia si zle.  
Aj Ježišovi mnohí závideli. Závideli mu, aký je 
dobrý a múdry, ako pomáha iným, ako uzdravu-
je. Hnevali sa na neho za to, že hovoril pravdu. 
Tak veľmi narástla ich zloba, že ho chceli odsú-
diť na smrť. A skutočne, raz sa im to podarilo. 
Prišli v noci a zajali ho. Súdili ho a odsúdili. 
 Pane Ježišu, akí dokážu byť ľudia niekedy zlí. 
A ty si taký dobrý. My sme ešte deti. Niekedy, 
keď vidíme dospelých, ako sa správajú, až sa 
bojíme byť dospelí. Chceme byť dospelí, ale 
nechceme byť zlí. Pane Ježišu, pomôž nám rásť. 
Pomôž nám však rásť v dobrom. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

1. zastavenie  |  pána  ježiša  odsúdili
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Ježiša odsúdili, doniesli veľký kríž, kto-
rý Ježiš musel niesť. Ježiš kríž prijal s veľkou 
láskou. Objal ho a položil si ho na plecia. My, 
deti, nemáme také veľké kríže. Ani by sme taký 
kríž nedokázali odniesť. Máme len také menšie 
kríže – akými sú učenie, domáce úlohy, ranné 
vstávanie, - no ani tie sa nám niekedy nechce 
niesť. Ako sa nám len nechce ukladať si veci, vy-
nášať smeti, utrieť riad, písať si domáce úlohy  
a učiť sa do školy. Učiť sa, to je náš najväčší kríž.
    Pane Ježišu, s takou láskou berieš na seba ten 
veľký kríž. Náš najväčší kríž je učenie. Chceme 
ho niesť s láskou, po celý školský rok. Daj nám 
silu a chuť, aby sme sa každý deň smelo pustili 
do školských povinností.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

2. zastavenie  |  pán  ježiš  nesie  kríž



13
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pán Ježiš vykročil s ťažkým krížom. Lenže 
prešiel len pár metrov a už padá na kolená. My 
sme sa ešte len nedávno naučili chodiť. A koľko 
bolo pádov, kým sme sa to naučili. Stálo nás to 
nejeden škrabanec, modrinu, či rozbité koleno. 
Ale stálo to zato, lebo dnes už beháme. Dnes je 
skôr problém v tom, kde všade beháme. Lebo 
niekedy beháme aj po zlých chodníkoch. Vtedy 
sú naši rodičia smutní. 
 Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že môžeme 
chodiť, behať, skákať. Len ťa prosíme, aby sme 
tak behali a skákali, aby sme nikdy neublížili 
sebe ani našim rodičom. Prosíme ťa, pošli nám 
vždy svojho anjela, aby nás chránil na našich 
cestách: do školy či zo školy, s kamarátmi či bez 
nich, na ihrisku alebo na ceste, doma za  počíta-
čom či v lese za stromom.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

3. zastavenie  |  ježiš  prvý raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Pán Ježiš kráčal s krížom, prišla k nemu 
aj jeho mama, Mária. Ježiš bol veľmi rád, keď 
ju uvidel. Mal veľmi rád svoju mamu. Bol vždy 
poslušný, modlieval sa s ňou, rozprával sa s ňou 
o nebeskom Otcovi. 
 Aj my máme mamy. Mama je pre nás veľmi 
drahá. Nič nám ju nenahradí. Mamu by sme ne-
vymenili za nič na svete. Mama je mama. Mama 
je len jedna.
 Pane Ježišu, ty vieš, ako je dobré mať mamu. 
Tvoja mama bola stále s tebou, ani na krížovej 
ceste ťa neopustila. Ďakujeme ti za naše mamy, 
ktoré sú stále s nami. Ony nás nikdy neopustia: 
ani vtedy, keď ideme do školy, ani vtedy, keď 
ideme s kamarátmi von. Neopustia nás, ani keď 
vyrastieme a budeme dospelí, lebo nás stále 
budú nosiť vo svojich srdciach. Prosíme ťa pre-
to, chráň nám naše mamy.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

4. zastavenie  |  pán  ježiš  stretá  mamu
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš je už veľmi slabý. Celú noc nespal, bili 
ho, bičovali, dávali mu tŕňovú korunu na hlavu. 
Teraz už nevládze kráčať s krížom na pleciach. 
Vojaci to videli. A preto prinútili jedného silné-
ho muža, Šimona, aby mu pomohol niesť kríž. 
My sme ešte veľmi slabí. Nemáme toľko síl ako 
dospelí. A preto potrebujeme pomoc. Potrebu-
jeme pomôcť s úlohami do školy, ale aj s inými 
vecami. Na druhej strane, aj my by sme mali 
pomáhať. Keď pomáhame, podobáme sa Šimo-
novi, ktorý pomohol Ježišovi.
 Pane Ježišu, nauč nás prijať pomoc našich 
rodičov a starších súrodencov. Tiež nás nauč 
pomáhať. Máme veľa príležitostí pomôcť: vy-
niesť odpadky, poutierať riad, poupratovať  
si izbu, pomôcť slabším spolužiakom, otcovi  
a mame, keď nás poprosia, staršej pani s náku-
pom, postaviť sa v autobuse staršiemu ujovi... 
Ježišu, nauč nás pomáhať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

5. zastavenie  |  ježišovi  pomáha  šimon
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Veronika videla Ježiša, ako trpí. Mal totiž 
celú tvár zašpinenú od krvi, potu a prachu. Pre-
to sa mu veľmi zle pozeralo; nevidel na cestu. 
Keď to videla, pribehla a podala mu ručník. On 
si ním utrel tvár a na ručníku zostal odtlačok 
jeho tváre. Veronika bola veľmi všímavá, ochot-
ná, láskavá. Nemali by sme robiť len to, čo nám 
kážu. Mali by sme si všímať, čo dobré môžeme 
urobiť.
 Dobrý Ježišu, ty si vtedy nevidel, a preto sa ti 
kráčalo zle. Avšak, Veronika videla. Ona nebola 
slepá. My sme niekedy slepí; nevidíme, čo dobré 
môžeme urobiť. Prosíme ťa, daj, aby sme videli 
a aby sme ochotne poslúžili. Daj, aby sme boli 
všímaví a láskaví. Pomôž nám, aby sme každý 
deň urobili aspoň jeden dobrý skutok. A to sami 
od seba, bez toho, žeby nám to niekto kázal.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

6. zastavenie  |  láskavá  veronika
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pán Ježiš znovu padá pod krížom. Bolí nás, 
keď ho vidíme takto trpieť. Ale je to aj pre naše 
hriechy. Veď koľkokrát nechceme poslúchať ro-
dičov alebo učiteľov. Chceme si všetko robiť po 
svojom. Niekedy na rodičov aj kričíme a hádame 
sa s nimi. Často sme tvrdohlaví, sebeckí a pyšní. 
A preto nechceme poslúchnuť. Pritom rodičia 
nám nechcú zle. Aj pre našu neposlušnosť Ježiš 
padá. 
 Pane Ježišu, ty si bol poslušný. Bol si posluš-
ný, ako malý chlapec a si poslušný aj teraz, keď 
nesieš kríž. My tak neradi poslúchame. Ale, 
keď vidíme teba takto poslušného, hanbíme 
sa. Chceme poslúchať. Pane Ježišu, pomôž nám, 
aby sme neboli tvrdohlaví a sebeckí, ale aby 
sme s úctou a láskou poslúchali. Veď vieme, že 
rodičia, ani učitelia nám nechcú zle.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

7. zastavenie  |  pán  ježiš  znovu  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Na svojej ceste Pán Ježiš stretol aj ženy, ktoré 
plakali. Prečo plakali? Lebo im bolo ľúto Ježiša, 
keď videli ako trpí. Ženy sú citlivejšie ako muži. 
Preto, keď vidia niekoho trpieť, je im ho ľúto  
a plačú. Aj naše mamy už toľkokrát plakali kvôli 
nám, keď nás videli trpieť. Napríklad, ak sme 
boli veľmi chorí alebo ak sme sa nejako zranili. 
Preto musíme byť opatrní a chrániť si zdravie, 
aby naše mamy nemuseli zbytočne plakať.
 Pane Ježišu, ty si trpel z lásky. No my často 
trpíme pre našu hlúposť a neposlušnosť. A naše 
mamy plačú. A to len preto, lebo sme si nechceli 
vziať čiapku, keď bola zima, či obuť si poriad-
ne topánky. Alebo sme šli tam, kde sme nemali  
a zlomili sme si ruku. Podobných prípadov je 
veľa. A našim mamám spôsobujú bolesť. Preto 
si chceme dávať väčší pozor a byť opatrnejší.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

8. zastavenie  |  ježiš  a  plačúce  ženy
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš už je skoro na vrchu, ktorý sa volá Gol-
gota. Ale tesne pod vrcholom znovu padá na 
zem. Tretí pád je najhorší. Ježiš už vôbec nemá 
síl, a preto padá k zemi a kríž padá naň. Je to 
veľmi škaredý pád. Ježiš však pozrie na vrchol 
a znovu pomaličky vstáva. Tak veľmi nás milu-
je, že hoci už vôbec nevládze, zbiera posledné 
sily a vstáva. Aké sme my, deti, niekedy lenivé. 
Nechce sa nám učiť, písať úlohy, nechce sa nám 
ísť do školy, pomáhať, možno ani sa pomodliť, 
ísť v nedeľu na sv. omšu, či v piatok na detskú.
 Pane Ježišu, ty si všetko robil z lásky: chodil 
si pomedzi ľudí a učil ich, uzdravoval slepých, 
hluchých, chromých, mrzákov. Vôbec si nebol 
lenivý. Naopak, bol si veľmi usilovný a obetavý. 
Pomôž nám, aby sme vždy, keď si máme plniť 
nejaké povinnosti, mysleli na teba a na tvoju 
obetavosť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

9. zastavenie  |  ježiš  tretí  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Ježiš vyšiel na Golgotu, vojaci mu strhli 
šaty. Len si predstavte, ako sa musel zle cítiť 
bez šiat. Ľudia na neho ukazovali, niektorí sa 
mu posmievali, škaredo mu nadávali. Ale on aj 
toto trpezlivo znášal. Ježiš bol veľmi trpezlivý. 
Bol trpezlivý, keď trpel a mal trpezlivosť s iný-
mi. Trpezlivosť je vzácna čnosť. Čo znamená 
byť trpezlivý? Znamená to, bez reptania a kriku 
znášať ťažkosti. 
 Pane Ježišu, ktorý si trpezlivý, daj aj nám 
trpezlivosť. Trpezlivosť hlavne v učení, ale aj 
v iných veciach. Stará múdrosť hovorí, že tr-
pezlivosť ruže prináša. Aj ty si  napokon vďaka 
trpezlivosti zvíťazil. Aj my veľa dokážeme, ak 
budeme vo všetkom, čo robíme, trpezliví. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

10. zastavenie  |  ježišovi  stŕhajú  šaty



21

krížová cesta pre deti

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Ježišovi strhli šaty, položili ho na kríž  
a pribili mu naň ruky a nohy. Muselo ho to veľmi 
bolieť. Asi najviac. Veď ja mám taký strach, keď 
nás prídu hoci len  očkovať. A poznám mnohých 
spolužiakov, čo sa rozplačú, keď vidia injekciu. 
Ježiš bol veľmi odvážny, keď sa nezľakol tých 
veľkých klincov. Ja by som už dávno plakal. 
 Pane Ježišu, obdivujeme tvoju odvahu. Daj, 
prosíme, aj nám takú odvahu; aby sme neboli 
strachopudi. Aby sme sa nebáli malej injekcie, 
ani vŕtačky u pána zubára. Daj tiež, aby sme sa 
nebáli priznať, ak sme urobili niečo zlé alebo 
dostali zlú známku v škole. Daj nám odvahu, ho-
voriť pravdu a nikdy neklamať, hoci by to bolo 
veľmi ťažké. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

11. zastavenie  |  ježiš  pribíjajú  na  kríž
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiša s krížom vyzdvihli. Na kríži Ježiš visel 
tri hodiny. Od dvanástej hodiny do tretej hodiny 
popoludní. Predstavte si, ako sa tie tri hodiny 
veľmi trápil. Boli to dlhé tri hodiny. Hoci bol 
Ježiš na kríži, nenadával, nekričal, nehneval sa.  
Aj na kríži bol plný lásky. Miloval všetkých, čo 
tam stáli. Miloval aj tých, ktorí ho pribili na kríž, 
aj tých, čo sa mu posmievali. Ježiš miluje aj teba. 
Miluje ťa dokonca aj vtedy, keď ty robíš zle.  
A ty? Ako miluješ Ježiša?
 Pane Ježišu, aký si dobrý. Miluješ všetkých 
ľudí, dokonca aj zlých, aj tých, ktorí ti ubližujú. 
Nauč aj nás takto milovať. Daj, aby sme Ťa mi-
lovali nadovšetko, z celého srdca a aj všetkých 
ľudí: rodičov, súrodencov, učiteľov, kamarátov, 
ale aj tých, čo sú zlí a ubližujú nám. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

12. zastavenie  |  ježiš  na  kríži  zomiera
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Pán Ježiš zomrel, zložili ho z kríža a po-
ložili ho do rúk jeho Matky, Márie. Ježiš dielo vy-
kúpenia dotiahol až do konca. Nezostal stáť na 
polceste. Vytrval až do konca. Tesne pred smr-
ťou povedal: „Je dokonané.“ A vydýchol. Koľko 
je vecí, ktoré začneme a nedokončíme? Možno 
sme začali chodiť do hudobnej, ale nechali sme 
to. Potom na výtvarnú, ale aj to sme nechali. 
Veľa sme toho začali, no nič nedotiahli? Ak je to 
tak, chýba nám jedna dôležitá čnosť: vytrvalosť.
 Pane Ježišu, obdivujeme tvoju vytrvalosť. 
Keď si niečo začal, vždy si to dokončil. Chceme 
sa to od teba naučiť. Už toľko sme toho pozačí-
nali a nedokončili. Prosíme ťa, daj nám vytrva-
losť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

13. zastavenie  |  ježiša  skladajú  z  kríža
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiša potom pochovali. Uložili ho do veľké-
ho hrobu. Bola to vlastne jaskyňa. Nám deťom 
sú pohreby veľmi cudzie. Bojíme sa ich. Na 
umieranie sme ešte príliš malí. Ale stáva sa, že 
aj naši rovesníci sú vážne chorí a dokonca aj zo-
mierajú. Ježiš nám však dáva veľkú nádej, lebo 
nám prisľubuje nebo.
 Pane Ježišu, pri tomto zastavení ťa chceme 
prosiť za deti, ktoré sú vážne choré. Pomáhaj 
im a ochraňuj ich. Veríme v nebo. Tam sú všetci 
ľudia šťastní. Nikto tam netrpí, ani neplače, nik 
sa na nikoho nehnevá. Všetci sa tam majú radi. 
Prosíme Ťa o silu žiť tak, aby sme si zaslúžili 
nebo. Tam budeme s tebou navždy šťastní.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

14. zastavenie  |  ježiša  pochovávajú
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ZávErEčNá ModlitbA
    
 Ďakujeme ti, Pane Ježišu za modlitbu krížo-
vej cesty. Ďakujeme ti za tvoj príklad. Ukázal si 
nám, že je dôležité, aby sme boli dobrí, aby sme 
dokázali prijímať a niesť to, čo je ťažké. Tiež 
nás učíš, že máme byť opatrní, keď sme vonku 
pri hre, že máme poslúchať a ochotne pomá-
hať. Že nemáme robiť len to, čo nám kážu, ale 
že si máme všímať, čo dobré môžeme vykonať. 
Tiež sme pochopili, že nemáme robiť zbytočné 
starosti naším mamám a otcom, že máme byť 
usilovní a obetaví, trpezliví a vytrvalí. 
 Chceme žiť ako ty, Pane Ježišu. Máme život 
pred sebou a chceme ho dobre prežiť. Preto ťa 
prosíme, uč nás a veď nás v našom živote a daj, 
aby sme raz prišli k tebe do neba.

Amen.



marián sivoň

26



27

krížová cesta mladých

krížová 
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ÚvodNá ModlitbA
    
 Pane, náš Priateľ, dnes sa modlíme krížovú 
cestu my, mladí. Ty si priateľom všetkých, no 
zvlášť mladých. Chceme ti v tejto modlitbe zve-
riť svoje životy. Veríme totiž, že ty nás chápeš, 
veríme tebe.
 Hovorí sa, že „mladosť – pochabosť“. A veru, 
musíme si úprimne priznať, že v svojej mla-
díckej pochabosti sme narobili dosť hlúpostí.  
A spôsobili sme bolesť tebe aj našim blízkym, 
najmä rodičom. Dnes ťa za to veľmi odprosuje-
me. 
 Ty si už ako mladý celý život zasvätil ne-
beskému Otcovi a službe ľuďom. Aj my chceme 
patriť nebeskému Otcovi, chceme byť verné 
Božie deti a konať dobro. Prosíme ťa, naplň nás 
láskou aj cez túto modlitbu, posilni nás, obnov, 
pretvor, daj nám túžbu po dobre, odvahu a silu 
ku konaniu dobra. Amen.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiša postavili do stredu davu. Ukazovali 
naňho prstom a kričali: „Vinný! Ukrižovať ho!“ 
Obvinili ho z rôznych vecí. Ako sa vtedy Ježiš cí-
til? Čo asi prežíval? Bál sa? Bol smutný? Ľutoval 
sa? Hneval sa? Ako poznám Ježiša, skôr naopak. 
Aj vtedy bol plný dôvery v nebeského Otca  
a lásky k nám. Miloval Piláta, ktorý zbabelo vy-
riekol ortieľ, nie z presvedčenia, ale zo strachu. 
Miloval vojakov, ktorí ho bili. Miloval dav, ktorý 
kričal. Miluje nás, ktorí páchame hriechy.
 Ježišu, nevinný odsúdenec, stojíš pred kričia-
cim a rozvášneným davom. Aj v tak ťažkej a váž-
nej chvíli si plný dôvery a lásky. Tvoje pokorné 
srdce prekypuje láskou ku všetkým, ktorí stoja 
okolo teba tam na nádvorí vládnej budovy, ale aj 
k všetkým nám, čo sme sa zhromaždili v tomto 
chráme. Miluješ všetkých ľudí všetkých čias.  
Si nevinným odsúdencom pre lásku k človeku. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

i. zastavenie  |  nevinný  odsúdenec
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pred Ježiša hodili veľký drevený kríž, nástroj 
jeho popravy. Predstavujem si, ako si v tej chvíli 
pomaličky kľakol ku krížu a objal ho. Pohľad na 
to musel byť plný dojatia. Ľudia krútili hlava-
mi: „Čo to robí? Prečo ten blázon objíma kríž?!“ 
Nechápali. On však dobre vedel prečo. Veď kríž 
je nástroj spásy. Kríž je kľúč od nebeskej brány. 
Kríž je znamením lásky. 
 Pane, kríž je ťažký. My, mladí, sa radšej vyhý-
bame krížu. Máme radi hluk a zábavu, nie ticho, 
utrpenie, smútok a plač. Vieme však, že aj kríž 
patrí k životu. Kiežby sme tak milovali kríž ako 
ty. Kiežby sme si k nemu dokázali kľaknúť, objať 
ho a niesť. Naším krížom sú všetky povinnosti 
v škole, či doma. Je to aj nepríjemný spolužiak 
alebo profesorka. Niekedy aj chrípka. Občas 
neporozumenie s rodičmi. To všetko je ťažkým 
krížom. Prosíme ťa, nauč nás milovať každý 
kríž, ktorý nás postretne. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

ii. zastavenie  |  prijať  svoj  kríž
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš je unavený, kríž preťažený. A tak sme 
svedkami prvého pádu. To, že sa v pobožnosti 
krížovej cesty spomínajú tri pády, neznamená, 
že Ježiš naozaj padol trikrát. Domnievam sa, 
že tých pádov bolo viac. Ale nejde o to, počítať 
pády. Ide o to, ako sa Ježiš správa pri pádoch. 
Vždy znovu a znovu objíme kríž, vstáva a pokra-
čuje na ceste. 
 Poslušný Ježišu, stáva sa, že občas padnem.  
Z rôznych príčin: niekedy je to pre únavu, inoke-
dy pre nerozvážnosť, často však padám pre ne-
poslušnosť. Vždy, keď človek neposlúcha, padá. 
A ja tak nerád poslúcham. Chcem si veci robiť 
po svojom, ako sa mne páči. A tak obchádzam 
teba, tvoje prikázania, obchádzam rodičov a ich 
rady, obchádzam starších ľudí. A potom škaredo 
padám hlboko dole. Najposlušnejší Ježišu, otvor 
mi oči, aby som videl, aká dôležitá je poslušnosť 
a nauč ma poslúchať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iii. zastavenie  |  pád  pre  neposlušnosť
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš na krížovej ceste prichádza k svojej 
matke, Márii. Dojemné stretnutie. Ich pohľady 
sa stretli, srdcia sa dotkli. Kto pochopí srdce 
milujúcej matky? Čo vtedy prežívala Ježišova 
mama? To nemôžeme pochopiť. Vieme však, že 
všetko, čo prežívala s Ježišom od jeho počatia 
až po jej smrť, všetko sa jej ukladalo hlboko do 
srdca a premýšľala o tom. Jej srdce je preplnené 
bolesťou, no zároveň i dôverou v Boha. Mieša sa 
v nej bolesť milujúcej matky s dôverou milujú-
cej dcéry. 
 Pane Ježišu, aj ja mám mamu. Niekedy  
si však s ňou vôbec nerozumiem. Často sa háda-
me. Mám pocit, že ma nechápe. Asi ani ja ju. Ale 
viem, že ma má rada. Bojí sa o mňa. A ja sa tak 
nerozvážne vrhám do všetkého. Potom mama 
zakazuje. Ale nerobí to preto, že by mi chcela 
zle, naopak, robí to z lásky. Má strach. Prosím, 
nauč ma chápať moju mamu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iv. zastavenie  |  na  ceste  s  mamou
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Našiel sa muž, ktorý Ježišovi pomohol. Voja-
ci ho k tomu prinútili. Nevieme presne, ako mu 
pomohol: Vzal on sám kríž alebo ho niesol s Je-
žišom? Urobil to s nevôľou, či ochotne? Ktovie? 
Ale nie je to celkom jedno. Je rozdiel, či druhému 
pomáham ochotne, alebo to robím len s nevôľou, 
lebo musím. A je rozdiel pomáhať len tak trochu, 
alebo vziať na seba kríž toho druhého. 
 Žijeme v dobe, keď sú ľudia veľmi sebeckí, 
zahľadení do seba. Neradi si pomáhajú. Snáď, 
keď už musia, ale aj to s veľkou nevôľou a len 
tak trochu – aby sa nepovedalo.
 Pane Ježišu, dobre ti padla Šimonova pomoc. 
Chcem byť vnímavý potrebám iných a chcem 
ochotne pomáhať. Ty si toľkým ľuďom počas 
života pomohol: učil si, uzdravoval slepých, 
chromých, hluchých, malomocných... Často až 
do noci si takto slúžil ľuďom. Otvor mi, Pane, oči 
aj srdce, aby som videl.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

v. zastavenie  |  byť  ako  šimon
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Veronika, ďalší človek na krížovej ceste. Už 
je to tak, že na ceste sa stretávajú rôzni ľudia, 
hlavne na životnej ceste. Kým Šimonova pomoc 
sa zdala byť skôr vynútená, Veronikina je sku-
točne nezištná. Jej nik nekáže, aby niečo urobi-
la. Sama vidí, čo potrebuje Ježiš. Vidí, že Ježiš 
nevidí. Krv, pot a prach mu totiž zalepili celú 
tvár i oči, takže sa mu veľmi zle hľadí na cestu. 
Aj preto často padá. Ona to vníma. Je super, keď 
sa nájdu ľudia, ktorí vnímajú, prečo padáme  
a utrú nám pravdou oči, aby sme videli.
 Ježišu, prišla vnímavá Veronika a zotrela 
všetku špinu, ktorá sa nalepila na teba na krížo-
vej ceste. Prosím, pošli mi vždy do cesty takéto 
Veroniky, ktoré mi pomôžu vidieť; ľudí, čo mi 
dokážu otvoriť oči. Na druhej strane, pomôž 
mne samému, byť takou Veronikou. Áno, chcem 
byť Veronikou, ktorá utiera špinu z tvárí iných, 
čo sa na nich nalepila počas cesty.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vi. zastavenie  |  byť  ako  veronika
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

  I keď Veronika veľmi pomohla, Ježiš znovu 
padá. Je vysilený. My si môžeme len predstavo-
vať, ako vyzeral taký pád. Zrejme to bolo škare-
dé a bolestivé. Ľahko sa o bolesti rozpráva, ale 
keď to zakúša človek na vlastnej koži, strašne to 
bolí. Máme plno múdrych rád, keď trpia iní, no 
sme bezradní, keď to príde na nás. Zvlášť my, 
mladí, sme takí, lebo sme toho ešte veľa nepre-
žili. A sme pri sile: zdraví, pekní, mladí. Možno 
by bolo lepšie, keby sme radšej mlčali, keď iní 
trpia. Jednoducho pri nich len stojme. Trpme 
spolu s nimi. Ježiš neprišiel, aby z nás sňal všet-
ko utrpenie, ale aby trpel spolu s nami.
 Môj Pane, ty nie si len teoretik, ale aj konáš. 
Nielen hovoríš, ako trpieť, ale trpíš. Ďakujem  
ti za príklad. Prosím, nauč ma menej rozprávať 
a viac konať. Nauč ma stáť pri trpiacich a trpieť 
s nimi a nauč ma trpezlivo znášať vlastné utr-
penia, aj pády.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vii. zastavenie  |  pád  utrpenia
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Teraz Ježiš stretá celú skupinku na svojej 
ceste. Sú to plačúce ženy, matky s deťmi. Plačú 
nad Ježišom. Ježiš však dáva jasné napome-
nutie: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado 
mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi.“  
(Lk 23, 28) No veru, nejedna mama si pre svoje 
deti poplače. Vlastne, asi každá. Lenže nie je 
plač ako plač. Je rozdiel, ak mama plače preto, 
že sme chorí a ak plače preto, že robíme zlo. 
Koľkí mladí spôsobujú bolesť svojim rodičom. 
Lebo si nechcú dať povedať. Myslia si, že oni 
sami najlepšie vedia, čo a ako. A potom na to 
doplácajú. A mamy plačú.
 Dobrý Ježišu, tvoja mama nikdy neplakala 
preto, že by si robil zle. Moja už veľakrát. Na to 
často mladý človek zabúda. Totiž, že keď ubli-
žuje sebe, ubližuje aj svojej mame. Lebo ona ho 
nosí vo svojom srdci. 
 Ježišu, už nikdy nechcem zarmútiť moju 
mamu svojím hriechom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

viii. zastavenie  |  nezarmútiť  mamu
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Posledný pád spomínaný v pobožnosti krí-
žovej cesty. Najhorší, najškaredší, hnusný pád, 
ktorý Ježiša vystrel na zem. Celý zakrvavený,  
spotený a vysilený leží v prachu. Zrejme nás  
v živote čakajú aj takéto hnusné pády. Sú to hl-
boké pády. Človek sa rúti nielen na zem, ale do 
priepasti. Vtedy to strašne bolí. Stáva sa to, keď 
je člověk pyšný. Pýcha predchádza pád. Človek 
padá dole, pričom sa veľmi doudiera, doráňa.  
A cesta naspäť je veľmi ťažká.
 Najpokornejší Ježišu, prosím, zbav ma pý-
chy. Lebo mi veľmi záleží na tom, čo hovoria iní. 
Keď ma chvália, tak sa dvíham dohora až kdesi 
k oblakom, ako taký prázdny balón. A keď ma 
kritizujú, tak bývam smutný, alebo sa ježím ako 
dikobraz. A nedám si povedať. Chcem si robiť 
po svojom. Nepočúvam Boha, ani rodičov.  
 Pane, osloboď ma od pýchy.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iX. zastavenie  |  hnusný  pád  pýchy
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Konečne je Ježiš na mieste popravy. Ale vy-
dýchnuť mu nedajú. Vojaci ho chytia a stŕhnu  
z neho šaty. Vieme si predstaviť, čo to znamená, 
byť takto potupený: považovaný za zločinca, 
pozbavený akejkoľvek dôstojnosti, obnažený 
pred zrakmi ľudí známych i neznámych? Kto  
z nás by chcel byť na Ježišovom mieste?
 Ľudské telo je dnes často odhaľované a po-
tupované. Zachádza sa s ním často len ako s ve-
cou, s akýmsi nástrojom na ukojenie chúťok, či 
získanie peňazí. Ako často sú dnes ženy použí-
vané a zneužívané? Šliape sa po ich kráse. Žen-
ské telo sa stáva nástrojom v rukách mocných. 
Dievčatá a mladé ženy akoby dnes stratili svoju 
hrdosť. Všetci akoby sme zabudli, že ľudské telo 
je chrámom Ducha Svätého.
 Bože, Duchu Svätý, nauč ma úcte ku každej 
žene a dievčaťu, akoby to bola moja mama, či 
sestra.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

X. zastavenie  |  obnažené  telo
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Potom Ježiša hodili na kríž a začali mu po-
stupne pribíjať ruky a nohy. Asi najkrutejšia 
bolesť. Ježiš zatína zuby, Mária si hryzie pery, 
ľudia okolo nemo a tupo hľadia na krutý výjav. 
Pribíjanie spôsobilo Ježišovi obrovskú fyzickú 
bolesť. Keď ho potom s krížom vyzdvihli do výš-
ky, visel na týchto klincoch, opretý na akomsi 
podstavci pod nohami. Veľmi zle sa mu dýchalo, 
keďže mal stiahnuté pľúca. Dokázal robiť len 
krátke nádychy a výdychy. Preto aj vyslovoval 
krátke vzdychy: „Hľa, tvoja matka.“ „Hľa, tvoj 
syn.“ „Žíznim.“ „Dokonané je.“...
 Milosrdný Ježišu, aká krutá bolesť. Nechal si 
sa pribiť na kríž. Dovolil si to ľuďom. Nerozu-
miem. Ako si mohol ty, Boží Syn, dovoliť, aby ťa 
úbohí ľudia takto utrápili? Čo ťa k tomu viedlo? 
Čo za láska ťa hnala? Neuveriteľná láska. Klince 
nedržali na kríži ťa, viem, iba z veľkej lásky ku 
mne si tam šiel.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xi. zastavenie  |  pribitá  láska
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Po strašných a dlhých troch hodinách Ježiš 
na kríži zomiera. Zomiera odovzdaný do Božích 
rúk s vedomím, že vyplnil vôľu nebeského Otca 
až do konca.
 Niektorí si želajú umrieť v spánku, bezbo-
lestne, aby o tom nevedeli. To zvyčajne pova-
žujeme za dobrú smrť. Dokonca v niektorých 
krajinách dnes vymysleli aj názov pre „dobrú 
smrť“, volajú ju eutanázia. A ponúka sa starým 
a chorým ľuďom ako tovar.
 Pre veriaceho dobrá smrť znamená umierať 
plný lásky, umierať vo vedomí, že sme naplnili 
svoj život, že sme mu dali zmysel, že sme splnili 
Boží plán s nami do poslednej bodky. Akoby 
mohla byť dobrou smrťou, smrť bez lásky, 
bez milovaných ľudí, v samote, bez viery a bez 
zmyslu, bez naplnenia a nádeje? Namiesto lás-
ky, injekcia. A vraj dobrá smrť.
 Ježišu, nauč nás žiť tak, aby sa nám skutočne 
dobre umieralo.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xii. zastavenie  |  naozaj  dobrá  smrť
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiša zložili z kríža a položili do rúk matky, 
Márie. Po rokoch ho opäť drží v náručí. Napos-
ledy ho takto držala, keď bol ešte chlapcom. Te-
raz ho opäť drží už ako dospelého muža. Vtedy 
sa jej hemžil na kolenách, hojdal nôžkami, bol 
plný života; teraz drží v náručí jeho bezvládne, 
stuhnuté telo. Môže matka zažiť niečo horšie? 
Ani táto, najhoršia bolesť matky, Máriu neobiš-
la. Tiež si vypila kalich utrpenia až do dna.
 Drahá Mária, držíš v náručí mŕtveho syna, no 
hľadíš dopredu plná nádeje. Lebo ty nie si „oby-
čajná“ matka. Ty si Matka Božia, žena plná viery, 
Matka nás všetkých. Ďakujeme ti za tvoj veľký 
príklad, za tvoju veľkú vieru, za to, že si vytrva-
la na ceste s Ježišom až na Kalváriu. Ako sa to  
v tebe muselo všetko miešať: bolesť s náde-
jou, strata so ziskom, obava s dôverou, slabosť  
so silou... 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiii. zastavenie  |  matka  nádeje
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježišovo telo uložili do hrobu a ten zavalili 
veľkým kameňom. Koniec. Všetkému je koniec. 
Tak si to mnohí mysleli. Dokonca aj apoštoli boli 
bezradní, smutní, sklamaní, otrávení, plní obáv 
a neistoty. Naozaj všetko skončilo? Tak načo 
všetky tie Ježišove múdre slová? Načo všetky tie 
uzdravenia? Načo vyvolenie dvanástich? Načo 
išli za ním? Načo vlastne žiť, keď sa život končí 
smrťou? A načo sa mám ja sám snažiť? 
 To však nebol koniec. Práve naopak, začia-
tok. Smrťou sa život nekončí, iba mení. Ak Ježiš 
nevstal zmŕtvych, márna je naša viera, márne 
je naše hlásanie, vlastne všetko je márne. Bez 
zmŕtvychvstania nič nemá zmysel. Avšak, Kris-
tus vstal zmŕtvych. To je jeho najväčší zázrak.  
A život zrazu má zmysel. Aj obeta má zmysel.  
Aj láska má zmysel. Aj zriekanie a konanie dob-
ra má zmysel. Zmŕtvychvstanie dalo všetkému 
zmysel. Aj v mojom živote. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiv. zastavenie  |  zmŕtvychvstanie



43

krížová cesta mladých

ZávErEčNá ModlitbA
    
 Ježišu, ďakujem za obdivuhodnú lásku. Som 
presvedčený, že nás miluješ. Tvoje slová, tvoj 
život, no najmä tvoja krížová cesta a smrť ma 
presvedčili. Miluješ ma. Verím ti, Ježišu. Komu 
inému, ak nie tebe? Nik ma nikdy tak veľmi 
nemiloval. Preto ti verím a odovzdávam sa ti. 
Áno, tebe sa nebojím zveriť svoj život. S tebou 
chcem kráčať. Nikdy sa ťa nezrieknem, nikdy 
ťa neopustím. Si moje všetko, si môj Boh a Pán.  
Si láskou môjho srdca, mojou skrýšou, mojím 
bezpečným prístavom. Si pre mňa všetkým. 
Prosím, zostaň so mnou, môj Pane, dnes a navždy. 

Amen.
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krížová cesta mužov a otcov rodín

krížová 
cesta
mužov A
otcov rodín

Je špeciálne venovaná mužom, 
otcom rodín, ale môžu sa ju 
samozrejme modliť aj ženy 
za svojich mužov, či deti za otcov.
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ÚvodNá ModlitbA
    
 Pane Ježišu, túto pobožnosť krížovej cesty 
obetujeme za mužov, otcov rodín. Sám si bol 
mužom a krížovú cestu si podstúpil v najlepších 
rokoch života, keď si bol v plnej sile. Z lásky si 
sa zriekol života práve vtedy, keď si bol plný 
života.
     Muži sa zvyčajne nemodlia tak veľa ako ženy; 
ženy majú jemnejšie duše, sú vnímavejšie na 
duchovný život. Ale aj muži sa modlia. A keď 
sa modlí muž a otec rodiny, veľa to znamená. 
Požehnané rodiny, v ktorých sa otcovia modlia 
– sami aj so svojou rodinou. Veď otec je kňaz  
vo svojej rodine, ktorá je domácou cirkvou.
    A tak, teraz sa chceme modliť my, muži, za 
všetkých mužov a otcov na celom svete. Pane, 
svet potrebuje dobrých mužov, akými boli 
Abrahám, Mojžiš, Dávid, Eliáš, Ján Krstiteľ, sv. 
Jozef, František z Assisi, Ján Pavol II. a mnohí 
iní. Prosíme ťa, aby muži dneška boli mužmi 
statočného srdca a pevného charakteru.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pri procese s Ježišom môžeme na jednotli-
vých postavách pozorovať rôzne typy mužov. 
Ponajprv je tu sám Ježiš – pokojný, vyrovnaný, 
pevný, plný lásky. Potom tu vidíme škrípajúcich 
farizejov a zákonníkov, bažiacich po jeho krvi. 
Napokon je to celý zástup zmanipulovaných, 
kričiacich: „Ukrižuj ho!“ Vedia vôbec, čo kričia? 
Tiež sú tu krutí vojaci, poslúchajúci príkazy. 
Napokon prokurátor, zástupca Ríma, Pilát – 
zbabelec. Taký mocný muž, no v tej chvíli tak 
zbabelý. Hovorí, že na Ježišovi nenachádza vinu, 
no predsa ho odsúdi.           
 Neopakuje sa história? Aj dnes v zástupe 
nájdeme tichého, pokojného a odovzdaného 
Ježiša, plného lásky. A okolo Ježiša nájdeme 
škrípajúcich farizejov a zákonníkov, krutých vo-
jakov, mužov slepo kričiacich a nemo čumiacich 
i zbabelého Piláta.
 Ježišu, daj mužom odvahu vo vyznávaní vie-
ry, vždy a všade.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

i. zastavenie  |  pán  ježiš  je  odsúdený
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš odvážne pristupuje ku krížu a kladie  
si ho na plecia. 
 Vieme, čo to znamená, keď je muž trochu cho-
rý; napríklad ak má chrípku. Je hotový, umiera, 
potrebuje opateru, čajíky a obkladíky. Nejeden 
statný muž pri pohľade na injekciu padá k zemi. 
Zubára tiež mnohí muži radšej zďaleka obídu. 
Aj spovede sa muži akosi viac boja. Jednoducho 
všetkého, čo bolí. Musíme si v pravde priznať, 
že muži sa boja utrpenia a bolesti a že ju ťažko 
znášajú. Aj tu je nám Ježiš veľkým príkladom. 
Išiel v ústrety hodine svojho utrpenia; celý život 
ju očakával, smeroval k nej a keď prišla s odva-
hou i láskou pristúpil k svojmu krížu.
 Ježišu, sme užasnutí z toho, s akou vnútor-
nou silou objímaš kríž a kladieš si ho na plecia. 
Prosíme ťa, aby sme sa ani my nebáli kríža, aby 
sme pred ním neutekali - napríklad k alkoholu, 
- ale aby sme ho prijali ako ty.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

ii. zastavenie  |  pán  ježiš  berie  kríž
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Boh dal mužovi veľký dar – silu. Vidíme to už 
na malých chlapcoch, ktorí sa hrajú na bojovní-
kov, hrdinov z filmov. Chcú byť ako Wiliam Wal-
lis z filmu Statočné srdce alebo Maximus, hlavný 
hrdina filmu Gladiátor. Vlastne, aj dospelí muži 
radi súťažia, prekárajú sa, porovnávajú svoju 
silu. Sila muža ale nie je vo svaloch. Ak by bola 
len vo svaloch, tak by bol muž len silný stroj. Ak 
je sila len vo svaloch, ľahko sa zneužije a ubližu-
je sa slabším. Sila muža je však ukrytá v dobrom 
a statočnom srdci. Muž ľahko môže zničiť svoju 
silu. Ako? Keď dovolí, aby ho niečo premohlo: 
alkohol, sex, drogy, zlé vzťahy, sebectvo, pýcha, 
peniaze, jednoducho akákoľvek závislosť. Nič 
nemá byť silnejšie ako muž. Muž je vtedy silný, 
ak zvíťazí predovšetkým nad sebou.
 Prosíme, Bože, pomôž všetkým mužom, aby 
nepadali  a ak padnú, aby hneď vstali.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iii. zastavenie  |  ježiš  prvý  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 V živote muža, v jeho srdci, je špeciálne 
miesto pre jeho matku. Každý muž by si mal byť 
vedomý toho, že keby nebolo jeho mamy, nebol 
by tu. Dobrá matka je veľkým požehnaním pre 
syna. Ježišova matka, Mária, bola veľkým po-
žehnaním a stretnutie s ňou na krížovej ceste 
bolo darom. Muž by sa nikdy nemal hanbiť 
za svoju mamu. Vždy by si mal zachovať úctu  
a lásku k nej. Niekedy sú vzťahy medzi matkami 
a synmi poznačené neporozumením a rôznymi 
napätiami. Je to hlavne vtedy, ak je matka príliš 
naviazaná na syna a nedovolí mu osamostatniť 
sa. Dospelý muž však už potrebuje samostat-
nosť.
 Mária, ty si mala hlboký vzťah so svojím 
synom, Ježišom. Nepriviazala si ho k sebe, ale 
nechala si ho, aby sa osamostatnil a aby išiel za 
svojím poslaním. Pritom si vždy stála za ním, 
dokonca aj na krížovej ceste. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iv. zastavenie  |  ježiš  stretá  matku
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Mužom je niekedy ťažké priznať si, že nie-
čo nezvládajú. Dokážu sa tváriť, že je všetko  
v poriadku až dovtedy, kým už úplne neležia na 
zemi. Poznáme takých supermanov, čo všetko 
zvládnu. Lenže tí sú iba vo filmoch. Múdry muž 
vníma svoje hranice, vie si uznať, že nie všetko 
dokáže a je ochotný prijať pomoc. Hlúpy sa 
spolieha iba na seba, potom sa prepína, býva 
nervózny, trápi seba aj iných. Niekedy však aj 
samotná doba kladie tvrdé nároky na mužov  
a otcov rodín. Nie je také jednoduché uživiť 
rodinu, postarať sa, aby manželke ani deťom 
nič nechýbalo. Stratiť prácu je dnes až príliš 
bežným javom. O to viac sa muž nesmie spolie-
hať iba na seba. Mal by sa spoľahnúť na pomoc 
Božiu i ľudí okolo neho.
 Ježišu, pomôž mužom nehrať sa na superma-
nov, ale v pokore uznávať svoje limity a ochotne 
prijať pomoc iných, možno aj tých slabších.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

v. zastavenie  |  šimon  pomáha  pánovi



marián sivoň

52

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Niekedy môže aj ten slabší pomôcť silnejšie-
mu. Práve sme toho svedkami: slabá Veronika 
pomáha mocnému Božiemu Synovi. V predoš-
lom zastavení sme uvažovali nad tým, že muž 
by mal poznať svoje limity a rešpektovať ich.  
A tiež, že by mal vedieť prijať pomoc. Šieste za-
stavenie nás učí, že by sme mali prijať pomoc aj 
od tých slabších. To je niekedy pre muža ťažké: 
uznať, že potrebuje toho slabšieho. 
 Ďakujeme ti, Ježišu, za tvoj príklad. Pre teba 
najdôležitejšia bola láska. Preto si dokázal po-
máhať, ale aj prijímať pomoc od slabších. Znie 
to možno čudne, ale aj pre muža je najdôleži-
tejšia láska. Veď čo znamená všetko čo robíme, 
ak to robíme bez lásky? Aký zmysel má stavať 
dom, ak niet lásky? Aký zmysel má chodiť do 
práce, ak muž nemiluje svoju ženu a deti? Preto, 
Pane, naplň naše srdcia láskou. Len ona dáva 
zmysel všetkému, čo robíme.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vi. zastavenie  |  veronikina  láskavosť
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keďže je Ježiš veľmi vysilený, opäť padá pod 
ťarchou kríža. Možno o niečo zakopol a pod bre-
menom ľahko stratil rovnováhu.
 Myslíme teraz na mužov, ktorí strácajú rov-
nováhu a padajú, nie z vysilenia, ale z opitosti. 
Je to strašný pád muža a veľká bolesť manželky 
aj detí, keď je otec alkoholik. Deti sa pýtajú: 
„Mama, oco je zasa v bare? Kedy príde? Zas bu-
dete na seba kričať?“ Deti sa boja. A ich mama 
tiež. Aké je to strašné, keď ten, čo mal chrániť 
svoju rodinu, sám vyvoláva strach a neistotu  
a je teroristom vlastnej rodiny.
 Pane Ježišu, prosíme ťa za všetkých mužov, 
ktorí majú problém s alkoholom. Odpusť im 
všetko zlo, čo pod vplyvom alkoholu vykonali. 
Osloboď ich zo závislosti na alkohole. Daj im 
silu priznať si, že majú problém, že sú závislí 
a ochotu podstúpiť aj liečbu, ak to je potrebné. 
No najviac ťa prosíme, ochráň mužov pred tou-
to závislosťou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vii. zastavenie  |  ježiš  druhý  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Je jasne dokázané, že oveľa viac mužov, než 
žien, zomiera na infarkty. Je to tzv. mužská cho-
roba. Nevedia plakať. Žena, keď jej je ťažko, ide 
za susedou, či kamarátkou, spolu si poplačú a je 
dobre. Lenže muž, ak mu je ťažko, často to len 
dusí v sebe, nechce dať najavo svoje city. A tak 
to v ňom vrie ako v hrnci. No nikto nič nevie. 
 Občas by si muži mali vedieť priznať svoju 
slabosť a nehanbiť sa za city. Nie je hanbou 
plakať, ak je prečo. Treba plakať predovšetkým 
nad svojimi hriechmi, ako to hovorí Ježiš plačú-
cim ženám. 
 Ježišu, nebol si žiadna padavka, no predsa  
si bol citlivý. Plakal si pri hrobe priateľa, Lazára; 
bolo ti ľúto zástupu, keď už boli ľudia dlho pri 
tebe a nemali čo jesť. Rád si bral na ruky deti  
a požehnával ich. Nauč nás, neukrývať svoje 
city pod maskou hrubosti a tvrdosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

viii. zastavenie  |  ježiš  a  plačúce  ženy
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš je už veľmi slabý, ledva sa vlečie  
s krížom na pleciach; a tak bezvládne padá do 
prachu. Leží na zemi, celý doudieraný a zbiera 
posledné sily. Nechápem, kde ich ešte vyhrabal.
 Myslime teraz na mužov, ktorí sa stali ľahos-
tajnými vo viere, ba dokonca stratili vieru. Aj na 
tých, ktorí sa prestali modliť, prijímať sviatos-
ti - chodiť na sv. omšu a sv. spoveď. Sú veľkou 
bolesťou pre svoje veriace manželky. Niekedy 
sa muži správajú akoby nepotrebovali Boha 
vo svojom živote. Aspoň dovtedy, kým nepríde 
choroba, staroba, slabosť. Ale či máme veriť  
v Boha len, keď sme slabí a starí? Kiežby sme 
si uvedomovali, že viera nie je povinnosťou, ale 
darom. Zrejme aj pre našu povrchnosť a ľahos-
tajnosť leží Ježiš v prachu.
 Daj nám, Pane, čím viac veriacich mužov; ot-
cov rodín, ktorí by boli kňazmi vo svojej rodine.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iX. zastavenie  |  ježiš  tretí  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Nie málo rodín je dnes odsúdených na život 
v chudobe. Hoci sa otec veľmi snaží, nedokáže 
nemožné. A tak sú rodiny, ktoré nie sú až tak 
bohaté. Pripomínajú nám Ježiša, ktorému vzali 
aj to posledné, čo ešte mal, jeho šaty. 
 Ak sa nedarí, môže mať muž rôzne zlé po-
city: pocit hanby, neschopnosti, neužitočnosti, 
sklamania, frustrácie... Pre muža je to strašné. 
Veď on chce pre svoju manželku a deti to naj-
lepšie. Aj manželky by mali chápať, že pre muža 
nie je ľahké odísť od rodiny kvôli lepšiemu zá-
robku. A koľkí muži dnes tak odchádzajú; často 
veľmi ďaleko a na dlhý čas. A keď sa vráti taký 
muž domov, cíti sa akosi cudzo. Po čase akoby 
doma zavadzal, sám sebe i manželke. Rodina si 
privykla na život bez neho. Sú to veľmi vážne  
a bolestivé veci. 
 Bože, prosíme ťa, daj mužom dobrú prácu, 
za ktorou nebudú musieť cestovať stovky kilo-
metrov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

X. zastavenie  |  ježišovi  stŕhajú  šaty
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď sa Ježiš nechal pribiť na kríž, zriekol 
sa aj slobody. Nemohli sa pohnúť ruky a nohy. 
Teda zriekol sa – dnes tak zdôrazňovanej – ne-
závislosti. 
 Jedna slečna hovorí o svojom mužovi, že už 
celé roky žije s ním, no on si ju nechce vziať. Vraj 
má strach; nechce prijať zodpovednosť. Mno-
hí muži dnes majú strach: zo zodpovednosti,  
z neúspechu, zo starostí s deťmi, z plnenia po-
vinností, z boja, ktorý treba podstúpiť... Chcú 
byť nezávislí, slobodní, - tvrdšie povedané 
– chcú požívať výhody bez povinností, užívať  
si bez zodpovednosti. Nechcú sa dať pribiť na 
kríž; nechcú sa obetovať. Lenže kde niet obety, 
tam niet lásky. A taký muž nikdy nespozná krá-
su pravej lásky. A ani nikdy nebude skutočným 
mužom.
 Ježišu, chráň mladých chlapcov, aby vyrástli 
na skutočných mužov, ktorí sa neboja prijať 
zodpovednosť za svoj život i za životy iných. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xi. zastavenie  |  pána  ježiša  pribíjajú
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Každého z nás čaká prechod bránou smrti.  
Aj tí najmocnejší sa pred ňou trasú; ba oni mož-
no najviac.
 Pod dobrou smrťou si mnohí predstavujú 
bezbolestnú smrť, napríklad v spánku. Tak Ježiš 
rozhodne nezomrel, naopak vo veľkých boles-
tiach. No predsa, jeho smrť bola tou najlepšou. 
Prečo? Lebo zomieral z lásky. Ježiš nás učí žiť aj 
zomierať. Je veľmi zlé, ak sa žije bez Boha, lebo 
potom sa často bez Boha aj zomiera. Mnohí muži 
si hovoria: „Čo sa toľko budem modliť?! Teraz 
na to nemám čas! Treba robiť, musím zarobiť 
peniaze. Som významný muž; mám pod sebou 
ľudí. Modliť sa budem a na omše budem chodiť, 
keď budem starý!“ Naozaj? A odkiaľ vieš, že sa 
staroby dožiješ? A ak sa dožiješ, si si istý, že bu-
deš mať silu a zdravý rozum? 
 Pane Ježišu, daj, aby sme si modlitbu a dobrý 
život neodkladali na nejasný koniec. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xii. zastavenie  |  ježiš  na  kríži  umiera
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Mária drží v náručí svojho mŕtveho Syna.  
Je plná bolesti, no zároveň i vďačnosti voči svoj-
mu synovi. Bolí ju všetko to, čo musel vytrpieť, 
keď drží v rukách jeho kruto doráňané telo. No 
je vďačná za to, že Ježiš dokonal dielo vykúpenia 
až po vyliatie poslednej kvapky krvi. 
 Nie je silný ten, kto niečo začne, no potom 
nedokončí; rozbabre a nechá tak. Silný je ten, 
kto v začatom diele vytrvá dokonca. A Ježiš vy-
trval. Preto mohol pred posledným výdychom 
vysloviť: „Dokonané je.“ Aj sv. Pavol o sebe 
vyhlásil na konci života, že bojoval dobrý boj, 
dokončil beh a zachoval vieru. Vytrvalosť má 
sprevádzať muža na každom kroku: v modlitbe, 
práci, rodinných povinnostiach, vo viere.
 Pane Ježišu, kiežby muži boli pevní a vytrva-
lí, aby ich ženy s hrdosťou a vďačnosťou držali  
v náručí, tak ako tvoja matka teba. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiii. zastavenie  |  skladanie  z  kríža
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Smrťou sa život nekončí iba mení. Duša  
sa oddelí od tela a vystúpi pred tvár Najvyš-
šieho. Pred jeho tvárou v pravde pozná celý 
svoj život. Tam už nič nezakryje, ani neutají. 
Tam človek spozná holú pravdu o sebe; o tom, 
čo dobré a čo zlé vykonal. Jeden príbeh hovorí  
o tom, že istý muž prišiel na osobný súd. Keď 
stál pred Ježišom, povedal mu: „Pozri, Pane, nič 
zlé som neurobil; nikoho som neokradol, niko-
mu nekrivdil. Moje ruky sú čisté.“ Ježiš sa s lás-
kou pozrel na jeho ruky a povedal: „Máš pravdu, 
tvoje ruky sú čisté; ale sú aj prázdne.“ V živote 
nejde o to, nekonať zlo, ide o to konať dobro. 
Ježiš nehovorí, že budeme súdení podľa toho, 
koľko zla sme vykonali, ale podľa toho, koľko 
dobra sme mohli vykonať, a nevykonali.
 Pane Ježišu, nauč nás konať dobro. Daj nám 
pochopiť, že nemusíme robiť veľké veci, ale tie 
každodenné s veľkou láskou. Veď láska dáva 
hodnotu našim skutkom.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiv. zastavenie  |  ježiša  pochovávajú
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ZávErEčNá ModlitbA
    
 Ďakujeme ti, Ježišu, za všetkých mužov  
a otcov rodín, ktorí verne stoja na svojom mies-
te. Prosíme ťa, požehnávaj ich a ochraňuj, daj 
im silu a múdrosť, aby boli skutočne statočnými 
mužmi.
 Odplať im životom večným za všetko dobro, 
čo robia pre svoje rodiny.
 
Otče náš...
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krížová cesta žien a matiek

krížová 
cesta
žien 
A mAtiek

Modlia sa ženy, ale môžu 
sa ju samozrejme modliť aj muži 
za svoje manželky alebo deti 
za svoje mamy. 
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ÚvodNá ModlitbA
    
 Pane Ježišu, dnešnú pobožnosť krížovej 
cesty chceme obetovať za všetky ženy na celom 
svete. Sú slabšie ako muži, a preto aj zraniteľ-
nejšie. No majú svoje veľké dary, predovšetkým 
krásu, cit a materstvo.
 Ako na krížovej ceste ťa sprevádzali rôzne 
ženy, aj pri dnešnej modlitbe ťa budú sprevá-
dzať tiež rôzne ženy. Vtedy to bola tvoja matka, 
Mária, Mária Magdaléna, Veronika, plačúce 
ženy... Dnes sú to tiež mnohé matky i zranené 
Márie Magdalény, no aj Veroniky, či plačúce 
ženy, ktorých bolí utrpenie iných.
 Prosíme ťa, aby sme túto pobožnosť preží-
vali pokorne, s odovzdanosťou do tvojich rúk. 
Naplň nás svojím pokojom a láskou, daj nám 
srdcia citlivé a vnímavé.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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krížová cesta žien a matiek

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Veľkou slabosťou žien je ich jazyk. Rady sa 
porovnávajú, posudzujú a aj odsudzujú. Majú 
väčší sklon k intrigám, preto to v čisto ženských 
kolektívoch často vrie. 
 Dnešný svet však často aj nespravodlivo 
posudzuje ženy. Posmieva sa napríklad matke, 
ktorá má viac detí. Posmieva sa žene, ktorá je po 
celý život verná svojmu mužovi, dievčaťu, kto-
ré je dvadsaťročné ešte pannou. Zabudli sme, 
že byť matkou, byť vernou a byť čistou, to sú 
najväčšie ozdoby ženy. Často sa dnes svet poze-
rá na ženu len ako na objekt, ako na predmet, 
ktorý sa dá použiť, ba dokonca zneužiť. Krása 
žien je rafinovane používaná a zneužívaná:  
v reklamách, filmoch, rôznych časopisoch...
 Ježišu, prosíme ťa, aby sa dievčatá a ženy 
nikdy nehanbili za to, že žijú čisto a verne. Na-
opak, aby boli hrdé na svoju čistotu a vernosť  
a aby boli dobrými matkami.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

i. zastavenie  |  pán  ježiš  je  odsúdený
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Aj život ženy a matky je poznačený krížom, 
ktorý treba každý deň prijať a niesť. Kríže žien 
majú rôzne podoby:  vlastná choroba, postihnu-
té dieťa, muž alkoholik, neohľaduplný manžel, 
každodenné domáce povinnosti, ako je varenie, 
upratovanie, pranie, žehlenie a rôzne iné. 
 Ježiš nás všetkých učí, že kríž treba prijať, 
objať, niesť a dokonca milovať. Z lásky k ľuďom 
Ježiš miluje kríž. Ten, kto miluje ľudí okolo seba, 
miluje aj kríž, ktorý kvôli ním treba niesť. Mi-
lujúca žena a matka miluje aj kríže, ktoré treba 
niesť pre ľudí, ktorých miluje. A nie je to vždy 
jednoduché. Už len taký alkoholizmus - koľko 
utrpenia spôsobí ženám? 
 Prosíme ťa, Pane, za všetky ženy, ktoré trpia 
pre alkoholizmus svojho manžela, či dokonca 
svojich synov. Daj im silu niesť tento kríž a zá-
vislým mužom daj milosť, aby konali úprimné 
pokánie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

ii. zastavenie  |  ježiš  berie  kríž
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krížová cesta žien a matiek

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Ježiš, Boží Syn, padá pod ťarchou kríža, 
akoby nemohla padnúť slabá žena? Hlavne, ak 
sa nemá o koho oprieť. Muž je stavaný do sily 
– má široké ramená; žena je stavaná do krásy – 
má široké boky. Ona nie je stavaná do sily, preto 
sa potrebuje oprieť o muža. Žena nesie lásku  
a muž má niesť ženu. Potrebuje mu veriť, spo-
ľahnúť sa naň, cítiť sa pri ňom isto a bezpečne, 
cítiť že ju miluje. Ak muž taký nie je, žena sa 
cíti osamelá a ľahko padá. Na druhej strane, sú 
ženy, čo chcú byť samostatné, nezávislé, potom 
sa samé trápia. 
 Ježišu, prosíme ťa za tie ženy, ktoré ochotne 
berú svoj kríž, no nemajú oporu vo svojom mu-
žovi. Nech sa o to viac primknú k tebe a nech  
s dôverou zložia na teba všetky starosti. 
 Mária, ty si s veľkou dôverou niesla svoj 
kríž. Tvojou oporou bola tvoja viera; žiadnu inú  
si nemala. Nauč nás dôverovať Bohu, a tak niesť 
svoje kríže.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iii. zastavenie  |  ježiš  prvý  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Nie každá žena má to šťastie byť matkou 
a ešte byť matkou takého syna, ako bol Ježiš. 
Na druhej strane, nemyslime si, že Mária to 
ako Matka mala s Ježišom jednoduché. Kdeže! 
Od zvestovania až po jeho smrť, vždy to bolo 
sprevádzané bolesťou. Aj stretnutie na krížovej 
ceste je plné bolesti. 
 Niektoré matky majú nemalé starosti  
so svojimi synmi. „Keď bol malý, bol to taký 
dobrý chlapec. Aj miništroval v kostole. A te-
raz? Akoby vôbec Boha nepoznal.“ Je to veľká 
bolesť matky, ak syn žije bezbožne a nerešpek-
tuje Božie prikázania. Dnes je v móde, žiť spolu  
v slobodných zväzkoch - ako druh a družka. 
Dospelé deti si neuvedomujú, koľko bolesti tým 
spôsobujú svojim veriacim mamám.
 Mária, prosíme ťa za mladých ľudí, aby si uve-
domili, že život v slobodnom zväzku je ťažkým 
hriechom, že ničí pravú lásku medzi mužom  
a ženou a že zraňuje veriacich rodičov.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iv. zastavenie  |  pán  ježiš  s  matkou



69

krížová cesta žien a matiek

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš sa nehrá na žiadneho supermuža ako 
to niektorí zvyknú. Pozná hranice svojich fy-
zických síl. Preto je ochotný prijať Šimonovu 
pomoc. Silný je ten muž, ktorý vie priznať svoju 
slabosť a pozná svoje hranice.
 Muži by sa občas mohli menej spoliehať na 
seba a poradiť sa aj s manželkou. Lebo tí su-
permani obyčajne nekončia tak super, ako sa 
to ukazuje vo filmoch. Skôr naopak, často veľmi 
škaredo padajú. Preto by mali byť ochotní dať 
si povedať aj od toho slabšieho pokolenia. Keby 
boli menej pyšní, koľkým škaredým pádom by 
sa mohlo predísť. Je dôležité, aby manželia spo-
lu komunikovali. Žena potrebuje, aby muž s ňou 
počítal, aby sa s ňou rozprával a aby ju vedel 
počúvať. Takto – spoločne – sa im kríž ponesie 
ľahšie.
 Ježišu, nekričal si: „Nechajte ma tak! Ja to 
musím sám zvládnuť!“ Vôbec nie. V tichosti  
a pokore si dovolil Šimonovi, aby ti pomohol.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

v. zastavenie  |  šimonova  pomoc
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ženy majú veľký Boží dar: dokážu zvládať 
veľa vecí naraz. Taká „obyčajná“ zamestnaná 
žena, keď príde z práce, hodí veci do práčky. 
Potom postaví vodu, aby uvarila polievku. Me-
dzitým polieva kvety, rozpráva sa so synom  
a s dcérou si píše úlohy. Dokáže myslieť naraz 
na desať vecí; na nič nezabudne. Sú to drobné 
veci, ako Veronikin ručník, no sú dôležité.          
 Kto nahradí ženu ako matku? Každá iná pro-
fesia sa dá nahradiť, ale možno nahradiť mat-
ku? Len pár dní nie je mama doma, a v dome 
je taký chaos – všetko hore nohami. Ale pozor! 
Manželka a mama nie je slúžka v dome. Na to by 
mal pamätať manžel aj deti.
 Ježišu, drobná služba Veroniky pre teba zna-
menala veľa. Tak veľa, že si jej do ručníka vtlačil 
svoju tvár. Do všetkého, čo robíme s láskou – aj 
do najmenšieho skutku – vtláčame tvoju tvár.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vi. zastavenie  |  veronikina  láskavosť
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krížová cesta žien a matiek

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš, ani po druhom páde nezostáva na zemi, 
ale zbiera sa a vstáva, aby pokračoval na svojej 
ceste. Môžeme len obdivovať jeho úžasnú vôľu 
motivovanú láskou.
 O to ide aj v našom živote. Mať lásku, milo-
vať nezištne a obetavo. Láska znamená dávanie.  
V živote sa neráta to, čo sme si vzali, ale čo 
sme darovali. A vôbec tu nemyslíme len na 
materiálne hodnoty. Ide o to, aby sme vedeli 
dať to, čo iným chýba: radosť, úsmev, povzbu-
denie, pomocnú ruku, pozorné ucho, dobré 
srdce, jednoducho lásku rozmenenú na drobné  
v každodennom živote. Ženy majú citlivé, jemné 
srdcia. O to viac by sa mali otvoriť Božej láske, 
nechať sa ňou naplniť a rozlievať ju okolo seba. 
Iba s láskou dokážu byť dobrými manželkami  
a matkami.
 Ježišu, naplň naše srdcia láskou. Nič iné  
si nežiadame, iba lásku, lebo vieme, že ona je 
najväčším pokladom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vii. zastavenie  |  ježiš  druhý  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Nik nemá veľmi rád, keď ho ktosi napomína. 
Čosi sa v nás búri, keď nás  upozornia na nejakú 
našu zlú vlastnosť, keď sa nám niečo vytkne. Je-
žíme sa vtedy ako dikobrazy. Je to skrytá pýcha. 
Ukrýva sa kdesi v hlbine nášho srdca, no keď sa 
jej ktosi dotkne, hneď sa ježí. Pýchu najlepšie 
spoznáme pri dvoch veciach: keď nás kritizujú 
a keď iných pred nami chvália. Aká som, keď 
ma kritizujú? Som smutná? Rozčuľujem sa  
a hnevám? Som pyšná. Aká som, keď iných 
predo mnou chvália – napríklad kolegov v prá-
ci? Hnevám sa? Závidím? Som pyšná. Pýcha je 
veľkou zbraňou diabla a veľmi ľahko opantá 
ženské srdce. Vkradne sa - ako zlodej v noci – do 
ľudského srdca. 
 Ježišu, daj, aby ženy boli pokorné a jednodu-
ché, ako tvoja matka, Mária.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

viii. zastavenie  |  ježiš  a  plačúce  ženy
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

  Uvažujme nad tým, že Ježiš padol na špina-
vú zem. Nebolo to nič príjemné – taký doráňaný 
a zakrvavený – padnúť do prachu. 
 Myslime na vzťah žien k čistote a poriadku. 
Môžeme pozorovať dva extrémy: Po prvé, keď 
žene veľmi nezáleží na čistote a poriadku, keď 
je lenivá a ľahostajná. Písmo takú ženu nechvá-
li. Po druhé, keď žena príliš lipne na čistote  
a poriadku. Potom behá s vysávačom a handrou 
po dome aj v nedeľu. A počas týždňa denne – 
skoro stále. A ak sa objaví jedna smietka, už má 
vysávač v ruke. Pre takú ženu by bol najlepším 
receptom na zmiernenie videnia smietok častý 
pohľad do Ježišovej tváre, znetvorenej ranami, 
podliatinami, potom a nalepeným prachom.
 Mária, prosím ťa, pomôž ženám, ktoré sú 
lenivé, aby si uvedomili, že dom má byť čistý  
a útulný, a príliš čistotným, aby pamätali, že 
nejde o perfektnosť domu, ale o teplo domova.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iX. zastavenie  |  ježiš  padá  tretí  raz
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pri strhávaní Ježišových šiat sme nútení 
myslieť na všetky ženy, ktoré boli zhanobené 
a zneuctené. Na ženy, ktoré sa stali obeťami 
znásilnenia a zneužívania. Na druhej strane, aj 
na tie, ktoré samé predávajú svoje telo. Ženské 
telo sa takto stáva predmetom biznisu, akoby to 
bola len nejaká vec. No spôsobujú to aj samotné 
ženy, ktoré nemajú svoju ženskú hrdosť a do-
volia, aby sa takto s nimi zaobchádzalo. Ježišovi 
strhli šaty a hádzali o ne lós, čo nám pripomína 
hazard so ženskou krásou, ktorého sme v súčas-
nosti svedkami. 
 Je azda telo ženy len vecou? Je nástrojom na 
uspokojenie chúťok silnejšieho? Alebo je len 
prostriedkom získania peňazí? Ženy by mali 
mať svoju hrdosť a nikdy by nemali dovoliť, aby 
ich telá boli používané a zneužívané.
 Odpusť nám Ježišu každé zlé zaobchádzanie 
s naším telom. Vlož do sŕdc mužov veľkú úctu 
ku každej žene i matke.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

X. zastavenie  |  ježišovi  stŕhajú  šaty
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pribíjanie je asi jednou z najhroznejších 
bolestí celej krížovej cesty. Vojaci nemilosrdne 
vrážajú veľké klince do svätých údov Kristo-
vých. Nepredstaviteľná bolesť. Aj túto bolesť 
zniesol Ježiš z lásky k nám.
 Žena a matka si musí občas tiež veľa vytrpieť 
z lásky. Koľké ženy trpia pre svojich mužov? 
Možno preto, že muž je vážne chorý, alebo má 
nejakú slabosť. A koľké matky trpia pre svoje 
deti? Možno preto, že sú deti choré, alebo preto, 
že zle žijú. Tým všetkým sú matky pribíjané na 
kríž. A je to niekedy skutočne hrozná bolesť. 
Deti občas vedia matke pichnúť nôž do srdca. 
Ona sa im toľko venovala, no oni sa teraz za ňu 
hanbia, alebo nemajú na ňu čas. To je klinec vra-
zený do srdca matky.
 Pane Ježišu, prosíme ťa za všetky deti, aby 
mali v úcte svoje mamy a aby im boli vďačné za 
všetko, čo pre ne urobili. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xi. zastavenie  |  ježiša  pribíjajú  na  kríž
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Mária sprevádza Ježiša od kolísky až po kríž. 
Bola s ním vo chvíľach radostných a krásnych, 
no rovnako aj vo chvíľach ťažkých a hrozných. 
Aj teraz pod krížom.  Je verná Bohu, Božiemu 
slovu a svojmu povolaniu.
 Krásna je žena, ktorá je verná Bohu, jeho 
slovu a svojmu povolaniu. Čo to znamená, byť 
vernou Bohu? To znamená veriť mu vo chvíľach 
radostných, ale aj v tých ťažkých, keď nič nedá-
va zmysel. Čo to znamená, byť verná Božiemu 
slovu? To znamená veriť všetkému, čo Boh 
hovorí, veriť jeho prísľubom, byť pokornou  
a poslušnou. Čo to znamená, byť verná svojmu 
poslaniu? To znamená stáť pevne tam, kde ma 
Boh postavil; byť vernou manželkou a matkou.
 Drahá naša nebeská Matka, vždy si bola 
verná Bohu, rovnako nad jasličkami, ako pod 
krížom. Pomôž kresťanským ženám a matkám, 
aby tiež takto verne slúžili Bohu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xii. zastavenie  |  ježiš  zomiera
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Čo môže byť pre matku horšie, ako držať  
v náručí mŕtve dieťa? Aj túto bolesť Mária 
okúsila, keď mŕtve Ježišovo telo zložili z kríža 
a vložili jej ho do rúk. Jeho telo a tvár sú na ne-
poznanie, samá rana a podliatina. Bolesť je o to 
väčšia, že Ježiš bol úplne nevinný. 
 Naozaj, najväčšia bolesť matky je smrť jej 
dieťaťa. Hlavne, ak je to ešte nevinné a jediné 
dieťa. Nad matkou a dieťaťom visí tá okrídlená 
a nezodpovedaná otázka: „Prečo?“ „Prečo si to 
dopustil, Bože?“ 
 Oveľa väčšie „prečo“ by v nás však malo 
vyvolávať hrozné vraždenie nevinných detí, 
odobrené aj zákonom. Jedna matka plače nad 
mŕtvym dieťaťom, druhá dá zabiť dieťa vo svo-
jom lone. Tu sa natíska otázka: „Prečo?“ „Prečo 
si to matka urobila?“
 Ježišu, daj mladým matkám pochopiť, že po-
trat zabíja život dieťaťa, no zároveň dušu matky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiii. zastavenie  |  bolestná  matka
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježišovo mŕtve telo uložili do hrobu. Čo asi 
robila Mária tie dva dni, kým bol Ježiš v hrobe? 
Kde bola? Ako sa správala? Bála sa a zúfala si 
ako niektorí apoštoli? Utekala z Jeruzalema, ako 
to napríklad urobili emauzskí učeníci? Zdá sa, 
že nie. Zrejme stála pri učeníkoch a plná dôve-
ry sa modlila. A modlila sa stále, až kým nebol 
poslaný Duch Svätý. Mária je žena modlitby.  
A preto, že je ženou modlitby, je aj ženou viery.
 Kresťanské ženy a matky majú byť predo-
všetkým ženami modlitby. Niet lepšieho spôso-
bu, ako po celý život, vždy a všade sprevádzať 
svojho manžela a deti, než je modlitba. A niet 
lepšieho výchovného prostriedku. 
 Mária, nauč nás modliť sa. Pomôž nám vy-
pestovať si taký vzťah k modlitbe, aby bola 
samozrejmou každodennou súčasťou nášho 
života; aby sme si každý deň našli na ňu čas.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiv. zastavenie  |  ježiša  pochovávajú
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ZávErEčNá ModlitbA
    
 Pane Ježišu, prosili sme ťa dnes za všetky 
ženy a mamy. Zverujeme ti ich. Prosíme ťa, daj, 
aby bolo čím viac skutočných kresťanských 
žien a matiek. Prosíme ťa, aby boli verné tebe, 
tvojmu slovu i svojmu poslaniu. Na príhovor 
tvojej matky, Márie, pomôž im, aby žili ako ona. 
A všetkým mužom a deťom vštep do sŕdc úctu  
a lásku k nim.
 
Zdravas Mária...
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krížová cesta manželov

krížová 
cesta
mAnželov

Modlia sa ju manželia. 
Použité skratky: 
M – muž 
Ž – žena 
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ÚvodNá ModlitbA
    
 M: Trpiaci a milujúci Ježišu, dnes prichá-
dzame k tebe, my manželia, aby sme sa modlili 
krížovú cestu. Veľa sa dnes skloňuje slovo kríza 
a často sa spomína aj kríza manželstva a rodiny. 
Ľudia hľadajú rôzne príčiny krízy manželstva 
v súčasnosti. My však odhaľujeme jednu veľkú 
príčinu, ktorá je koreňom krízy manželstva 
dnes: Manželia sa spolu nemodlia. Teda sú aj 
takí, ale je ich málo.     

 Ž: Ježišu, ďakujeme ti, že sme tu spolu ako 
manželia a že sme spolu s tebou. Chceme si spo-
ločne prejsť touto krížovou cestou. Prosíme ťa 
za manželov, za pravú lásku, za obetavosť man-
želov, za porozumenie a pokoj medzi manželmi, 
za vernosť i za jednotu manželov. Prosíme ťa za 
manželstvá, ktoré sú v kríze a prežívajú ťažké 
chvíle, aby práve cez modlitbu, cez spojenie  
s tebou, našli cestu k sebe. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Ježiš sa dostal pred súdnu stolicu. Jeho 
nepriatelia ho dotiahli až tam, pred Piláta. Zba-
belý Pilát síce hovorí, že na ňom nenachádza 
vinu a umýva si ruky, no vydáva im ho, aby ho 
ukrižovali. Proces s Ježišom je plný nespravod-
livosti, lží, krivých svedectiev, zavádzania. Pri 
procesoch to tak niekedy býva, zvlášť, keď ide 
o procesy s nevyhovujúcim človekom. Úprimný 
Ježiš bol pre pokrivených farizejov neprijateľný.
 
 Ž: Ježišu, čo môže byť horšie pre manželov, 
ako dostať sa pred rozvodový súd? Tu sa totiž 
delí to, čo rozdeliť nemožno, no hlavne sa tu 
lámu srdcia. Ty si jasne povedal: „Čo Boh spojil, 
človek nech nerozlučuje.“ (Mt 19, 6) A pritom 
sme svedkami toľkých rozvodov v dnešnej 
dobe. Prečo je to tak? Možno preto, že manželia 
po čase zabudnú na to, čo sľubovali  a prisaha-
li: „Sľubujem, že ti budem verným manželom/
vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím. Ani  
v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v choro-
be a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni 

i. zastavenie  |  súd  lebo  zabúdame
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svojho života.“ „Pred oltárom nášho Pána Ježiša 
Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodr-
žím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.“
    
 M: Pane, odpusť nám, že tak ľahko zabúdame.
    
 Ž: Daj, aby sme pamätali a verne vytrvali až 
do konca.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ž: Ježiš berie kríž na svoje plecia. Obdivuje-
me, ako sa Ježiš správa ku krížu. Ježiš je priate-
ľom kríža: prijíma kríž, objíma ho, nesie a nechá 
sa naň pribiť. Ježiš sa v láske úplne odovzdáva 
krížu; prijíma ho a kladie si ho na plecia.
 Vstúpiť do manželstva, znamená začať niečo 
krásne a vzácne. To však býva poznačené krí-
žom. Čo nič nestojí, za nič nestojí. A manželstvo 
nás veľa stojí, lebo za veľa stojí. Manželstvo je 
darom i krížom. Mnohí akoby dnes nechceli 
prijať práve tento kríž; chcú mať len radosti 
spoločného života. Ale či je možné žiť lásku bez 
obety? Veď láska je obeta a vzťah bez obety – 
prázdnota.

 M: Bože, uvedomujeme si, že sviatosť man-
želstva je veľkým darom. Ty si spoločenstvo 
muža a ženy tak vyzdvihol, že si ho urobil svia-
tosťou. A tak sa my, manželia, v manželskom 
živote posväcujeme. Cez dobre žité manželstvo, 
stávame sa svätými. Cez prijatie krížov man-

ii. zastavenie  |  bremeno  manželstva
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želstva rastieme v láske. Prosíme ťa, pomôž 
mužom a ženám, aby vnímali manželstvo ako 
vzácnu perlu a nešliapali po ňom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Ježiš toho ešte veľa neprešiel a už je tu 
prvý pád. Kríž je ťažký a on zoslabnutý po súde-
ní, bitkách a bičovaní.
 Ešte sú len dva roky manželmi a už sa hádajú, 
nerozumejú si, hnevajú sa, majú tichú domác-
nosť. Sme pri prvých pádoch manželov. Ešte len 
začali kráčať. Musia si zvyknúť, niektoré veci sa 
musia utriasť. Treba sa naučiť, ako spoločne ísť 
s krížom na pleciach. Treba sa navzájom podo-
pierať pod krížom.
 
 Ž: Ježišu, ty si po prvom páde neodhodil kríž 
a nevzal nohy na plecia. V pokore si opäť objal 
kríž a vzal ho znovu na plecia. Odpusť mladým 
manželom, ktorí už pri prvých nedorozume-
niach, hádžu kríž manželstva a utekajú tam, 
kam nemajú: do baru, na internetový pokec, za 
kamarátmi, za mamičkou... Prosíme za mladých 
manželov, aby po prvých pádoch dokázali opäť 
objať kríž a vziať ho na plecia.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iii. zastavenie  |  spoločne  vstať  po  páde
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ž: Na svojej krížovej ceste zažíva Ježiš aj – 
preňho iste vzácne – stretnutie s matkou. Pre 
Ježiša bolo toto stretnutie veľkou posilou. Jeho 
mama ho sprevádzala po celý život a nemohla 
chýbať ani na krížovej ceste. Nijako mu však 
na ceste neprekážala, nebrzdila ho, nedirigo-
vala ho, len kráčala popri ňom alebo lepšie  
v jeho tieni. Tak má stáť mama pri dospelých už 
osamostatnených deťoch. Mama si musí nájsť 
správne miesto, keď si jej syn vezme manželku. 
Už nie matka je prvou ženou v jeho živote, ale 
manželka. S tým sa matka musí zmieriť. Ak nie, 
do manželského života vstupuje ďalší zbytočný, 
doma vyrobený, ťažký kríž so svokrou.
     
 M: Odpusť, Pane, všetkým mamám a svok-
rám, ktoré zaujali nesprávne miesto vo vzťahu  
k svojím už dospelým deťom. Odpusť im, ak skôr 
škodia ako pomáhajú; ak sa namiesto dobrých  
a láskavých rád, tvrdo  miešajú do života a svo-
jím ohováraním strpčujú život svojim deťom. 

iv. zastavenie  |  s  mamou  a  svokrou
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Prosíme ťa za nás manželov, aby sme milovali 
svojich rodičov a svokrovcov, aby sme si pre 
nich vedeli nájsť čas, snažili sa ich pochopiť  
a nepohrdat ich rodičovskými radami!

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Nám chlapom je niekedy ťažko si priznať, 
že potrebujeme pomoc. So všetkým si chceme 
sami poradiť. Tak to aj potom vyzerá. Nevládze-
me, sme nervózni, tvrdí, sklamaní, znechutení... 
Ježiš sa nerobil supermanom. Prijal Šimonovu 
pomoc. Manželia občas potrebujú aj takúto ši-
monovskú pomoc, pomoc zvonku: dobrú radu, 
povzbudenie, pomoc na stavbe domu, pomoc 
súrodencov, susedov, no hlavne by nikdy nemali 
zabudnúť na pomoc Božiu. 
 
 Ž: Ježišu, tvoja sila je aj v tom, že si vedel byť 
aj slabý. Keď si cítil, že na niečo nemáš, že tu je 
niekto, kto ti pomôže, prijal si pomoc. Prosíme 
ťa za manželov, aby nikdy neboli sebeckí, aby 
nehľadeli len na seba a nemysleli si, že všetko 
zvládnu sami, ale aby vnímali aj ľudí okolo: 
rodičov, súrodencov, susedov, známych, ba i ne-
známych. Nauč manželov pomáhať iným, ale aj 
prijať pomoc od iných.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

v. zastavenie  |  šimonova  pomoc
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Na svojej ceste stretá Ježiš aj ženu, kto-
rá sa podľa tradície volá Veronika. Podala mu 
ručník, aby si utrel zakrvavenú tvár. Takých 
ochotných Veroník nikdy nie je dosť. Je to žena 
vnímavá, citlivá, ochotná a obetavá. Verná  
v maličkostiach. Nevykonala nič veľké; len malý 
skutok. Avšak s veľkou láskou. Obyčajný skutok 
s neobyčajnou láskou. 
 Ž: Dobrý Ježišu, prosím ťa za všetky man-
želky, aby dokázali byť pre svojich mužov 
Veronikami. Aby boli vnímavé, citlivé, ochotné 
a obetavé v obyčajných všedných veciach kaž-
dodenného života. Tieto obyčajné veci nie sú 
zas až tak obyčajné. Každá vec, ktorá sa robí  
s láskou, nie je ani trochu obyčajná. 
 M: Prosíme ťa, Pane, aj za to, aby si muži 
všímali a vážili každú aj najmenšiu prácu svo-
jich manželiek v domácnosti. Aby si uvedomili, 
že ich manželka nie je slúžka, ale žena a matka 
hodná úcty a lásky. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vi. zastavenie  |  ochotná  veronika
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ž: Ježiš je niekde na polceste a opäť padá 
pod krížom. Čím viac sa blíži k vrcholu Kalvárie, 
tým je slabší a kríž ťažší. Aj v manželstve je to 
na polceste niekedy veľmi ťažké. Dochádza tu aj 
k veľkým pádom: nevera, alkoholizmus, fyzické 
alebo duševné týranie, neustále hádky, odlúče-
nosť, zaryté mlčanie... Všetko veľmi bolestivé 
veci. Mnohí manželia či manželky povedia, že 
to si ani vo sne nepredstavovali, čo ich v man-
želstve stretlo. „Keby to bola vedela, nikdy by sa 
nevydala.“ 

 M: „A keby on bol vedel, nikdy by sa neoženil.“ 
Pane Ježišu, niekedy to zájde až tak ďaleko. A je 
to škoda. Trpia manželia i deti. Často len preto, 
že sa manželia spolu nerozprávajú úprimne  
o všetkom. Ježišu, prosíme ťa, pomôž všetkým 
manželom, aby sa vedeli spolu rozprávať a aby 
sa navzájom vedeli počúvať. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vii. zastavenie  |  strašný  pád  na  ceste
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Pri kraji cesty stojí aj kŕdeľ plačúcich 
žien. Plačú nad Ježišom. Ktovie, čo všetko v 
tom húfe odznelo: lamentovanie, horekovanie, 
ohovárania, klebety, výmysly... Ako to v takom 
kŕdli žien býva. Veď iste, nemusí to byť vždy 
zle myslené. No aj keď sa zle nemyslí, ľahko sa 
zle urobí. Ženy si vedia polamentovať – aj nad 
manželstvami, – hlavne tými cudzími. Dokážu 
rozobrať niektoré manželstvá do poslednej 
„súčiastky“. Chyby iných manželstiev majú 
preskúmané pod mikroskopom, svoje vlastné 
však nevidia.
    
 Ž: Ježišu, koľko ľudí stretáme na našej 
spoločnej manželskej ceste. Nájdu sa tu ľudia 
vzácni, dobroprajní, no nájdu sa aj takí, čo len 
ukazujú prstom a hádžu manželstvám polená 
pod nohy. Koľké manželstvá už pre zlé jazyky 
utrpeli veľké škody. 
 
 Ty si ženám vedľa cesty povedal, aby neplaka-
li nad tebou, ale sami nad sebou a svojimi deťmi. 

viii. zastavenie  |  plačúce  ženy
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Prosíme ťa, pomôž nám nepoukazovať na iné 
manželstvá, ale všímať si predovšetkým naše. 
A ak si už budeme všímať iné, tak len preto, aby 
sme podali pomocnú ruku, či dobrú radu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ž: Ježišova krížová cesta už pomaly končí. 
No ešte pred vrcholom Kalvárie, prežije tretí 
pád. Môžme sa len čudovať, kde ešte vyhrabal 
sily vstať aj po tomto treťom páde.
 Tretí Ježišov pád môže manželom pripo-
mínať pády a slabosti, ktoré so sebou prináša 
staroba. Aj starší manželia prežívajú svoje pády, 
vyplývajúce najmä zo slabosti, ktorú so sebou 
prináša starší vek: strácanie pamäti, hluchota, 
nepohyblivosť, rôzne zlé návyky, samota, neúc-
ta a nevďačnosť detí...
 
 M: Pane Ježišu, pre tvoj tretí pád, ťa prosíme 
za starších manželov. Daj im vzájomnú trpezli-
vosť. Daj im silu a trpezlivosť v znášaní slabosti 
a ťažkosti života v pokročilom veku. Naplň 
ich srdcia láskou k svojim deťom a vnúčatám. 
Mladším manželom pomôž, aby si boli vedomí, 
že aj ich čaká staroba a aby boli oporou pre tých 
starších, aby ich mali v úcte a pomáhali im.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iX. zastavenie  |  pád  slabosti
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Keď sa unavený Ježiš s krížom dovliekol 
na miesto ukrižovania, kruto z neho strhli šaty. 
Vrchný odev si rozdelili a o spodný hodili lós, 
keďže bol vcelku utkaný. Čo bolelo Ježiša viac? 
Fyzická bolesť z obnovenia rán bičovania? Ale-
bo pocit hanby, keď stál obnažený pred zrakmi 
ľudí známych i neznámych? Asi oboje. Jedno 
spôsobovalo fyzickú a druhé duševnú bolesť. 
Pre manželov môže byť takýmto obnažovaním, 
keď sa niekto iný stará do ich manželstva; keď 
sa mieša, kde ho netreba. Môžu to byť rôzne zlé 
jazyky, klebety, ktoré obnažujú manželov pred 
inými.

 Ž: Dobrý Ježišu, stŕhanie šiat ti spôsobilo 
dvojakú bolesť, fyzickú i duševnú. Nás bolí, 
keď nás iní obnažujú svojimi rečami, keď sa 
nám miešajú do života. Ľudský jazyk dokáže 
veľmi obnažiť a zhanobiť iného. Ježišu, daj 
nám pochopiť, že budeme súdení z každého 
slova, ktoré sme vyriekli. Daj nám pochopiť, že 

X. zastavenie  |  obnaženie  a  zhanobenie
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slovom môžeme ľahko ublížiť. Daj milosť obrá-
tenia tým, čo ohovárajú a osočujú, čím ubližujú 
manželskému životu, aby spoznali svoj hriech  
a konali úprimné pokánie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ž: Po stŕhaní šiat, Ježiša schytili a zvalili na 
kríž. Začalo veľké utrpenie pribíjania svätých 
údov. Nik nepochopí túto bolesť, ak ju nepre-
žil. Môžeme len trošku tušiť muky, ktoré Ježiš 
pretrpel. Vieme dobre, ako sa my bojíme už 
len obyčajnej injekcie alebo zubárovej vŕtačky.  
A tu hrubé klince prerážajú Ježišove ruky  
a nohy, nehľadiac na to, že prechádzajú dôle-
žitými nervami. Klincom „je to jedno“ – necítia  
– a vojakom tiež – sú bezcitní ako tie klince.
    
 M: Pane, obdivujeme tvoju silu a odvahu, obdi-
vujeme tvoju lásku. Bojíme sa utrpenia, utekáme 
pred ním, vyhýbame sa mu, ako len môžme. A ty 
ideš rovno v ústrety svojej hodine; svojmu krížu 
nastavuješ ruky a nohy. Daj, Pane, aj nám manže-
lom obetavú lásku. Aby sme milovali celým srdcom 
teba, nášho Pána, a aby sme sa milovali navzájom. 
Nauč nás žiť obetavú lásku. Obetovať sa pre teba, 
jeden pre druhého, pre svoje deti aj pre iných.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xi. zastavenie  |  pribíjanie  na  kríž
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Na kríži sa Ježiš trápil tri hodiny. Božie slo-
vo hovorí, že od dvanástej hodiny do tretej hodiny 
popoludní. Ťažké tri hodiny, v ktorých zápasil  
o každý nádych. Ešte aj okolitý svet, celá príroda 
naznačovala, že sa tu odohrala udalosť nesmier-
nych rozmerov: zem sa triasla, zotmelo sa, bol 
silný vietor a chrámová opona sa roztrhla napoly. 
Príroda vníma, že sa tu deje niečo veľké, no mno-
hí ľudia stále nechápu. Ľudské srdce je otupené.
 
 Ž: Dobrý Ježišu, nedovoľ, aby nám srdcia 
oťaželi hriechmi, aby boli otupené. Aj apoštoli 
mali dlho otupené srdcia a dlhý čas im trvalo, 
kým naozaj uverili v teba. Keď je srdce otupené, 
nič sa ho nedotýka. Nedovoľ, Pane, aby sme boli 
necitliví na tvoj kríž. Daj, aby sa naše srdcia pri 
pohľade na tvoj kríž vždy pohli láskou. Nech je 
kríž v našom dome, i kríž, ktorým sa žehnáme 
pri modlitbe pre nás vždy znamením tvojej ne-
konečnej lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xii. zastavenie  |  kríž,  znamenie  lásky
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ž: Po smrti Ježišovo telo skladajú z kríža. 
Našli sa dobrí ľudia, čo to urobili: Nikodém  
a Jozef z Arimatei. Mŕtveho Ježiša vložili do rúk 
jeho matky, Márie. Jej bolesť môže pochopiť len 
matka, ktorá tiež držala mŕtve dieťa v náručí. Je 
to asi najväčšia bolesť rodičov, keď prežijú svo-
je deti. A čo ešte, ak je to ich jediné dieťa? Ale 
stáva sa to – až príliš často – či už pre chorobu 
alebo nejakú nehodu. Bolesť rodičov je vtedy 
obrovská.

 M: Ježišu, prosíme ťa za všetkých tých rodi-
čov, ktorých deti zomreli alebo sú vážne cho-
ré. Naplň ich dôverou v teba, vlej do nich silu  
a nádej. Prosíme ťa aj za všetkých, čo usmrcujú 
nevinné deti, najmä tie nenarodené. Odpusť im, 
Bože, lebo nevedia, čo činia. Otvor im oči, aby si 
uvedomili, že usmrtenie počatého dieťaťa v tele 
matky je vraždou. Prosíme ťa, aby sme si vážili 
život a chránili ho od počatia až po smrť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiii. zastavenie  |  bolestná  matka
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 M: Je veľmi pravdepodobné, že jeden  
z manželov zomrie skôr. Ten druhý ho pôjde 
odprevadiť na cintorín. To si musíme v pravde 
uvedomiť. Ale nie preto, aby sme už teraz boli 
deprimovaní zo smrti. Smrť jednoducho patrí 
k ľudskému životu. Každý, kto sa narodil, musí 
zomrieť. Isteže chvíle odlúčenia sú ťažké. Po-
zostalý prežíva samotu. Deti majú svoje životy 
a on sa cíti opustený. Po Ježišovej smrti sa tak 
bezradne cítili apoštoli. Čo ďalej? Všetko skon-
čilo? Už sa neuvidíme? Kam odišiel? 
    
 Ž: Pane, my však dobre vieme, že smrťou sa 
život nekončí, iba mení. A že po skončení života 
na zemi máme pripravený večný príbytok v ne-
besiach. V tomto duchu sa musíme pozerať aj 
na smrť blízkeho, hoci aj toho najbližšieho. Ty 
si stál pri Marte, keď žialila za bratom. Povedal 
si jej, že vstane zmŕtvych. A ona na to: „Viem, 
že vstane v posledný deň pri vzrkiesení.“ (Jn 11, 
24) A ty si odvetil: „Ja som vzkriesenie a život. 
Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, 

Xiv. zastavenie  |  zmŕtvychvstanie
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kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš 
tomu?“ Pane, my veríme. Veríme v teba, ktorý  
si vstal zmŕtvych.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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krížová cesta manželov

ZávErEčNá ModlitbA
    
 M: Dnes sme ťa my, manželia, sprevádzali na 
krížovej ceste. V skutočnosti si to však ty, kto 
sprevádza nás na našej spoločnej ceste. Od tej 
chvíle ako sme sa vzali pred oltárom, chceme 
kráčať životom spolu s tebou.
 
 Ž: Prosíme ťa za všetkých manželov: požeh-
naj ich a obdaruj svojimi milosťami. Nech sú 
plní lásky, nech sa milujú takou láskou, akou ty 
miluješ Cirkev. Kiežby bolo čo najviac šťastných 
manželstiev. Daj, Pane, aby boli verní tebe a na-
vzájom i sebe. A nech sa láska, ktorá sa zrodila  
v ich srdciach prelieva aj na iných: ich deti, rodi-
čov, priateľov, kolegov a do celého sveta. 

Amen.



marián sivoň

104



105

krížová cesta pre deti
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ÚvodNá ModlitbA
    
 Pane Ježišu, dnešnú pobožnosť krížovej ces-
ty obetujeme za všetkých starších ľudí. Za tých, 
ktorých krížová cesta vrcholí a prežívajú jednu 
z najdôležitejších a najťažších etáp ľudského ži-
vota. Veru, staroba nie je jednoduchá! No môže 
byť aj krásna, hlavne ak sme prežili dobrý život.
 Odovzdávame ti, Pane, v dnešnej pobožnosti 
všetkých starých a chorých ľudí. Prosíme ťa za 
tých, ktorí strácajú pamäť, ako aj za tých, čo sú 
pripútaní na lôžko. Tiež ti zverujeme tých, ktorí 
sú sami, ktorých už manžel/manželka predišli 
do večnosti. Prosíme ťa za tých, o ktorých sa 
vzorne starajú ich deti, no zvlášť za tých, kto-
rých deti si nevedia a nechcú nájsť na nich čas.
 K pokročilému veku už akosi nevyhnutne 
patrí kríž a tak nám pomôž, Ježišu, aby sme ho 
niesli s tebou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš stojí pred svojimi sudcami, hoci je ne-
vinný. Najskôr ho súdi veľrada a potom Pilát. 
Je pokojný a vyrovnaný, lebo je nevinný. Veď čo 
zlé urobil? Celý svoj život slúžil iným. Úplne sa  
v láske rozdal.
 V starobe je človek tiež postavený pred 
sudcu. Nie je to žiadna veľrada, ani Pilát, je to 
vlastné svedomie; vnútorný hlas, ktorý nám 
hovorí, čo dobré a čo zlé sme vykonali. Ozýva 
sa vždy, po celý náš život; no v starobe je ten-
to sudca akýsi hlučnejší. Viac sa ozýva všetko 
dobro, no aj zlo, čo sme vykonali. Človek, ktorý  
v živote vykonal veľa dobrého, je v starobe 
veľmi spokojný. Naopak ten, ktorý narobil veľa 
zla, zle prežíva aj starobu. V každom prípade, či 
už bola naša minulosť dobrá alebo zlá, treba ju 
celú odovzdať Božiemu milosrdenstvu.
 Pane, zverujeme ti našu minulosť, tvojmu 
milosrdenstvu odovzdávame celý náš život. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

i. zastavenie  |  ježiš  je  odsúdený
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Sledujme, ako Ježiš pristupuje ku krížu. Učí 
nás jedinému správnemu postoju, voči nemu. 
Prijíma kríž s veľkou pokorou, dôverou a odo-
vzdanosťou. 
 Nie je ľahké prijať kríže, ktoré so sebou 
prináša pokročilý vek. Človek stráca silu a ob-
ratnosť, ruky sa chvejú, neraz z nich niečo vy-
padne. Všetko človeka bolí, rýchlo sa zadýcha. 
Mnohé zabudne, ďalšie nedopočuje. Mladí si 
ho už veľmi nevšímajú. Často sa cíti osamelý 
a nepotrebný. Je ťažký ten kríž staroby. Preto 
sa treba veľa modliť, obracať k dobrému Pánu 
Bohu a vyprosovať si silu a trpezlivosť.
 Pane Ježišu, ty si prijal kríž v tom najlepšom 
veku, v najlepšej sile. Práve, keď človek má na-
plno žiť, ty si šiel zomrieť. Ďakujeme ti za prí-
klad lásky, za vzor prijatia kríža. Daj nám silu, 
prijať každý kríž s veľkou pokorou, dôverou  
a odovzdanosťou do Božích rúk.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

ii. zastavenie  |  ježiš  berie  kríž



109

krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Človek by povedal, že starší je už rozumnejší, 
že ten už tak ľahko nepadne. No stáva sa aj star-
ším, že stratia rozum a padnú. Nejde o fyzické 
pády na klzkom ľade, ale o pády duchovné na 
klzkom klamstve. 
 Občas si skutočne nedávame pozor, čo hovo-
ríme. Hovoríme veľa, kde netreba a keď netre-
ba. A nehovoríme tam, kde treba a keď to treba. 
Ruky už veľmi nevládzu, no jazyk ide výborne.  
A  jazykom sa môže narobiť veľa zla. Ježiš ho-
vorí, že budeme súdení z každého daromného 
slova. Možno aj pre tieto pády nášho jazyka – 
klamstvá, ohovárania, osočovania – leží teraz 
Ježiš pod krížom.
 Odpusť, Ježišu, že sme si toľkokrát nedali 
pozor na svoj jazyk. Mal by byť liekom, no často 
bol zbraňou. Ty si nepovedal ani jediné zbytoč-
né alebo zlé slovo. Tvoje slovo je naozaj liekom. 
Prosím, nauč nás počúvať tvoje slovo a rozumne 
používať svoje slovo.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iii. zastavenie  |  ježiš  prvý  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Mama je mama. A stretnutie s ňou vždy dob-
re padne. No starší človek už nemá mamu. 
 Je to pravda, nemá mamu pozemskú, no má 
Mamu nebeskú. A to je matka všetkých mám –  
i starých mám. Ako sa však s ňou možno stre-
tať? No predsa skrze modlitbu svätého ružen-
ca. Snáď ani nie je lepší spôsob ako tráviť svoj 
čas, keď už človek nevládze a nikam nejde, než 
žmoliť neustále ruženec. V ruženci nám Mária 
odovzdala svoje srdce. Všetko, čo prežívala  
s Ježišom zachovávala vo svojom srdci a nám to 
dala v tajomstvách svätého ruženca. Modliť sa 
ruženec znamená stretnúť sa  s Máriou, hľadieť 
do jej srdca a dotýkať sa lásky, ktorú ukrýva. 
Preto sa ho treba modliť často, modliť sa ho 
mysľou aj srdcom.
 Drahá naša nebeská Matka, ďakujeme za dar 
svätého ruženca. Je to naša opora a posila. Chce-
me sa ho modliť často. Chceme sa v ňom stretať 
s tebou a spoznávať tvoj život s Ježišom. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iv. zastavenie  |  stretnutie  s  matkou
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krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ako dobre človeku padne, keď mu niekto po-
môže s niečím, čo je ťažké. A môžeme to myslieť 
tak v zmysle fyzickej pomoci ako aj duchovnej. 
Občas nesieme ťažké veci a občas znášame ťaž-
ké veci. Pomoc veľmi dobre padne. 
 Aj starší človek môže byť veľmi nápomocný. 
Môže varovať vnúčatá, poúčať ich, dávať dob-
ré rady mladším, rozdávať životné skúsenosti, 
pomáhať rôznymi spôsobmi. Nik by sa nikdy 
nemal cítiť nepotrebným. No starší sa tak nie-
kedy cítia. Konzumistický svet hovorí: Keďže už 
nie ste dostatočne výkonní, ste nepotrební! To 
je merítko tvrdého kapitalizmu. A tak sa stáva, 
že sa človek tesne pred dôchodkom ocitne na 
dlažbe. Bez práce a bez možnosti ďalšieho za-
mestnania.
 Ježišu, nauč nás v láske si vzájomne pomá-
hať a byť pre seba oporou: mladší pre staršie-
ho, starší pre mladšieho. Daj, aby sa nik nikdy 
necítil nepotrebným.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

v. zastavenie  |  šimon  pomáha  ježišovi
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Šieste zastavenie ma núti myslieť na všet-
kých tých, čo sa starajú o chorých a starých ľudí. 
Je to nemalá obeta. Hlavne, ak ide o chorého, 
ktorý napríklad stráca pamäť alebo je úplne 
nevládny. Aké je to ťažké pre dcéru, keď si ju 
vlastná mama nepamätá, nepozná ju. A aké je 
to ťažké pre oboch – pre toho, ktorý poskytuje 
starostlivosť ako aj pre toho, čo ju potrebuje 
– keď chorý vôbec nevládze. To je služba Ve-
roniky, služba lásky. Lebo také niečo sa ani bez 
lásky robiť nedá. A ak sa to robí bez lásky, tak 
je to vzájomné trápenie sa. Kiežby sa aj v dneš-
nej dobe našlo čím viac takých Veroník, ktoré 
dokážu utrieť strápenú tvár a s láskou dokážu 
mierniť utrpenie.
 Pane, prosíme ťa za všetkých chorých aj za 
tých, čo sa o nich starajú, aby mali veľa trpez-
livosti a lásky. Aby chorí boli trpezliví so sebou  
a tí čo sa o nich starajú, aby boli trpezliví s nimi.  
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vi. zastavenie  |  vnímavá  veronika
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krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Kríž je veľmi ťažký, Ježiš vyslabnutý, a tak 
prichádza ďalší pád. Kríž staroby je ťažký, člo-
vek už zoslabnutý, a tak prichádza ďalší pád. 
 Známe porekadlo hovorí: „Ohýbaj ma mam-
ko, pokiaľ som ja Janko; neohneš ma mamo, 
keď ja budem Jano.“ A tiež: „Čo si sa za mladi 
naučil, na starosť akoby si našiel.“ V starobe sa 
akosi všetko vráti. A tak naším druhým pádom 
môžu byť všetky naše zlozvyky, ktorých sa už 
nevieme zbaviť. Treba s nimi bojovať, kým je 
človek mladý, lebo teraz už niet síl. Mladý člo-
vek si myslí: „Čo sa mám teraz modliť a trápiť? 
Keď budem starý, budem sa modliť a chodiť do 
kostola.“ Naozaj? A ako vieš, že budeš vládať. 
Buď si istý, že čo zanedbáš v mladosti, v starobe 
nedobehneš.
 Pane Ježišu, odpusť nám všetko, čo sme za-
nedbali v mladosti a daj mladým dosť  múdros-
ti, aby si uvedomili, že teraz, keď sú mladí, je ten 
správny čas na boj so sebou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

vii. zastavenie  |  ježiš  druhý  raz  padá
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 K ľudskému životu patrí aj plač. Občas 
sa plače od radosti, no častejšie od bolesti.  
A v staršom veku je asi plaču trošku viac. Lebo 
kadečo bolí a kadečo sa pospomína. Ľudia rôzne 
prežívajú starobu. Niekto stále len plače, bedá-
ka, lamentuje, horekuje. Zalamuje rukami nad 
všetkým a všetkými – aj nad sebou. Upadá do 
sebaľútosti a možno aj seba obviňovania. Vedie 
to k depresiám a malomyseľnosti. 
 Nech by sme čokoľvek prežili, nech by sa 
čokoľvek stalo v našom živote, nikdy by sme sa 
nemali dať zlomiť a zmalomyseľnieť. Naopak, 
vždy máme byť plní dôvery v Boha. Malomyseľ-
nosť je veľkou diablovou zbraňou, ktorou ma-
nipuluje s človekom. Berie mu chuť do života  
a dôveru v Boha.
 Ježišu, odovzdávam ti celý svoj život: Svoju 
minulosť zverujem tvojmu milosrdenstvu, bu-
dúcnosť tvojej prozreteľnosti a v prítomnosti  
sa zverujem do tvojej lásky. 
  
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

viii. zastavenie  |  ježiš  a  plačúce  ženy
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krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Tesne pred vrcholom Kalvárie, Ježiš opäť 
padá. Už je úplne vyčerpaný a kríž sa zdá byť 
stále ťažší a ťažší. Niečo podobné zažíva človek, 
keď sa blíži ku koncu svojej životnej púte. Síl je 
stále menej a menej, bremeno života stále ťaž-
šie a ťažšie. A tak je tu ďalší pád – tesne pred 
koncom života – pád bezmocnosti, slabosti  
a možno až zúfalstva. V tomto štádiu života pot-
rebuje človek veľa lásky, potrebuje byť obklope-
ný láskou. Dnes sa týmto ľuďom namiesto lásky 
ponúka injekcia. Voláme to eutanázia – dobrá 
smrť. Ako môže byť umieranie bez lásky dob-
rou smrťou? Namiesto lásky a svojej  blízkosti 
ponúkneme trpiacemu smrtiacu injekciu. Veď 
áno, je to jednoduchšie. Šetrí to čas aj peniaze. 
Lenže, opäť platí: Aj ty raz budeš starý a možno 
veľmi chorý.
 Ježišu, prosíme ťa o milosť, aby sme zvládli 
posledné chvíle nášho života. Daj, aby sme zo-
mierali obklopení láskou a plní lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iX. zastavenie  |  ježiš  padá  tretí  raz
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Z Ježiša kruto strhli šaty, čo mu spôsobilo 
dvojakú bolesť: fyzickú – obnovenie rán bičo-
vania, duševnú – pocit hanby a zneuctenia. Keď 
mu vzali šaty, vzali mu to posledné, čo ešte mal. 
Vlastne, Ježiš okrem šiat nikdy nič iné nemal. 
Keď ich z neho strhli, akoby mu vzali aj dôs-
tojnosť človeka. Stál tam obnažený a posiaty 
ranami. 
 Aj staroba a choroba môže človeka oberať 
o ľudskú dôstojnosť. Hlavne, ak je úplne bez-
vládny a odkázaný výlučne na pomoc iných. Je 
to veľmi ťažké, keď si človek už nedokáže po-
robiť ani okolo seba, keď už len leží na lôžku. 
Všetko za neho musia urobiť iní - aj veľmi citlivé 
a osobné veci. Nič nemôže, len bezmocne leží, 
obnažený pred zrakmi svojich blízkych.  
 Bože, daj nevládnym ľuďom veľkú trpezli-
vosť a tiež pokoru, aby v tichosti prijali svoju 
bezmocnosť a pomoc iných.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

X. zastavenie  |  ježišovi  stŕhajú šaty
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krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiša uložili na kríž; nijako sa nebráni. Na-
opak, odovzdane si líha na svoj obetný stôl. Jeho 
ruky a nohy kruto priklincujú ku krížu. Kríž je 
jeho smrteľnou posteľou. 
 Všetkých nás to raz takto priklincuje na smr-
teľnú posteľ. Našou smrteľnou posteľou zrejme 
nebude kríž, no naša smrteľná posteľ určite 
bude pre nás krížom, z ktorého nebude úniku. 
Obyčajne sa bojíme týchto posledných chvíľ, 
keď budeme prikovaní na smrteľnú posteľ. 
Už teraz by sme sa mali veľa modliť za dobrú  
a šťastnú hodinu smrti. 
 Pane Ježišu, prosíme ťa za tých, čo sa práve 
v tejto chvíli nachádzajú na smrteľnej posteli. 
Daj im milosť, aby sa úplne odovzdali tvojmu 
milosrdenstvu a prežívali tieto chvíle v dôvere 
v teba. Prosíme ťa aj za nás samých, na príhovor 
svätého Jozefa, daj nám milosť dobrej smrti. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xi. zastavenie  |  pána  ježiša  pribíjajú
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Nie je smrť ako smrť. Ježiš umiera vo veľkých  
bolestiach a opustenosti. No predsa jeho smrť 
nie je beznádejná a už vôbec nie zbytočná. Lebo 
umiera z lásky. Jeho smrť je obetou lásky. Kde je 
láska, tam sa rodí život. A tak z prebodnutého 
Kristovho boku vyteká krv a voda; voda, čo nás 
očisťuje a krv, ktorá nám dáva nový život. 
 Niet horšieho umierania, ako umrieť bez 
lásky. Umrieť bez toho, že by sme boli milovaní.  
A snáď ešte horšie je umrieť bez toho, že by sme 
milovali. Láska dáva zmysel životu i umieraniu. 
Je silnejšia ako smrť. Ľudské srdce je veľmi 
zvláštne. Je schopné úžasne milovať i nenávi-
dieť; dokáže milovať až na smrť i nenávidieť až 
na smrť.
 Ukrižovaný Ježišu, umieral si plný lásky ako 
obeť lásky k nebeskému Otcovi aj k ľuďom. Pro-
síme ťa, aby sme žili i umierali v láske a z lásky.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xii. zastavenie  |  pán  ježiš  zomiera
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krížová cesta staroby

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 „Je dokonané.“ Všetko zahalilo ticho. Lotri už 
nekričia, farizeji a zákonníci sa neposmievajú, 
vojaci skončili svoju „robotu“, dav sa rozchádza, 
smutné „divadlo“ skončilo. Len Mária prežíva 
krutú realitu, držiac svojho mŕtveho Syna v ná-
ručí. Ona tam ešte stále je – pod krížom. Každé 
umieranie je tak trochu divadlom pre okolitý 
svet, no pre pozostalých blízkych krutou reali-
tou. 
 Žime tak, aby si naši blízki na nás s láskou 
spomínali, aby boli vďační za nás život. Po našej 
smrti by si ľudia, s ktorými sme žili mali vzdyc-
hnúť, nie vydýchnuť. Keď Ježiš zomrel, mnohí 
vzdychali a vzlykali. Vydýchli si len pokrytci, 
farizeji a zákonníci, lebo sa zbavili toho, ktorý 
odkrýval holú pravdu.
 Bolestivá Matka, prosíme ťa, pomôž nám žiť 
tak, aby sme po sebe zanechali hlbokú stopu, po 
ktorej by chceli aj iní kráčať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiii. zastavenie  |  sňatie  z  kríža
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Mysleli ste niekedy na svoj pohreb? Starší 
človek už nad tým – či chce alebo nie - dosť pre-
mýšľa.
 Ježiš mal pohreb veľmi jednoduchý. Pochová-
vali ho narýchlo, lebo bol predvečer židovských 
sviatkov. A bolo tam skutočne málo ľudí. 
 Možno nám až príliš záleží na vonkajších 
veciach: na vencoch, truhle, slávnosti, počtoch 
ľudí... Nebolo by lepšie pýtať sa: Usilujem sa žiť 
v Božej prítomnosti a chrániť sa hriechu? Žijem 
vo vedomí, že smrť môže prísť ako zlodej – ne-
badane a nečakane? Snažím sa dať všetko do 
poriadku, aby sa moje deti nehádali po mojej 
smrti? Záleží mi viac na vonkajšom pohrebnom 
obrade, než na mojom vnútri? 
 Ježišu, daj, prosíme, aby nám menej záležalo 
na vonkajších parádach a viac na čistote nášho 
srdca, keď sa objavíme pred tvojou tvárou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiv. zastavenie  |  ježiša  pochovávajú
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ModlitbA Sv. pátrA piA

    
„Zostaň so mnou, Pane, pretože ťa potrebujem 
mať pri sebe, aby som na teba nezabudol. Ty 

vieš, ako ľahko ťa opúšťam.
 
Zostaň so mnou, Pane, lebo som slabý, a potre-

bujem tvoju silu, aby som tak často nepadal.
 
Zostaň so mnou, Pane, pretože ťa chcem veľmi 

milovať a byť stále pri tebe.
 

Zostaň so mnou, Ježišu, lebo sa zvečerieva 
a deň sa už schyľuje a život plynie – blíži sa 

smrť, súd, večnosť. Musím si doplniť sily, 
aby som nezostal stáť na ceste, 

a preto ťa potrebujem. 

Zvečerieva sa a blíži sa smrť. Bojím sa temnoty, 
pokušení, sucha, kríža, bolestí. Ako ťa len po-

trebujem, Ježiš môj, v tomto temnom 
čase vyhnanstva. (...)

 
Kým žijem, budem ťa milovať celým srdcom 

veľkou láskou, a potom tou dokonalou 
po celú večnosť. Amen.“1 

1 SVÄTÝ PÁTER PIO: Vlastnými slovami. Trnava: Dobrá kniha, 2002, 
s. 108.
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krížová 
cesta
viery

Táto pobožnosť krížovej cesty 
bola napísaná z príležitosti 
Roku viery – 2012/2013, 
vyhláseného pápežom 
Benediktom XVI. 

V krížovej ceste sa opieram 
o výroky rôznych svätých, ktorí sú 
príkladom opravdivo žitej viery, 
ako je napríklad Ján Mária 
Vianney, Matka Terézia z Kalkaty, 
Ján Pavol II., páter Pio z Pietrelčiny 
a iní.
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NAMiESto ÚvodNEj Modlitby
    
 Krížová cesta je určite aj cestou viery. Veď kedy 
inokedy potrebuje človek vieru, ak nie práve vtedy, 
keď je vystavený rozličným skúškam a keď musí 
čeliť utrpeniu, ktoré ľudský život prináša? 
 Sv. páter Pio z Pietrelčiny hovorí: „Trpíte, ale tiež 
verte, že sám Ježiš trpí vo vás a pre vás.“2 Je to veľká 
výzva pre veriaceho človeka. Ježiš neprišiel, aby  
z nás sňal všetko utrpenie, ale prišiel, aby trpel spo-
lu s nami.
 Prosme počas dnešnej pobožnosti krížovej cesty  
o dar viery pre nás samých, pre naše rodiny, pre 
náš národ i pre celý svet. Kiežby v nás rástla viera –  
úprimná, hlboká a živá. Prosme, aby sme verili nielen  
v Boha – v jeho existenciu, ale Bohu – jeho  slovu a láske. 
 Obetujme ju aj za všetkých mladých ľudí, ktorí 
úprimne hľadajú pravdu i za tých, ktorí sa ľahko 
vzdali viery a odhodili ju. Kiežby pochopili, že viera 
sa nedá odhodiť ako staré obnosené topánky. Viera, 
to je kráčanie po vode. Veriť znamená kráčať po 
hladine, hoci aj s rizikom, že sa môžeme začať topiť. 
To sa však nemusíme báť, lebo nablízku je Ježiš, kto-
rý nám podá ruku, aby nás zachránil.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

2 SVÄTÝ PÁTER PIO: Vlastnými slovami. Výber z listov. Trnava: 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2002, s. 45.
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Na súde všetko bolo proti Ježišovi: nenávisť 
a pokrytectvo farizejov, rozutekaní učeníci, 
zmanipulovaný dav, falošné svedectvá, suro-
vosť vojakov i zbabelosť Piláta. Všetko hralo 
proti nemu. 
 Ježiš vždy išiel proti prúdu, nesplynul s da-
vom. Plávať s prúdom je jednoduché, prikyvovať 
väčšine je ľahká cesta. A človek si rýchlo zvykne: 
na priemernosť, povrchnosť, ľahostajnosť, do-
konca na zlo. „Z Trójskeho koňa v Cirkvi vybehli 
najprv dve sestry – Povrchnosť s Nenáročnos-
ťou. A za nimi ich dvaja bratia – Formalizmus  
s Akokebyzmom. Je najvyšší čas ochrániť brány 
a začať z hlbín loviť kľúče poctivosti.“3   
 Daj nám, Pane, živú vieru a z nej vychádzajú-
cu silu, aby sme sa nebáli ísť proti prúdu.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

i. zastavenie  |  proces  s  ježišom

3 KAŠPARU, M.: Šum z pien. Bratislava: LÚČ, 2004, s. 29.
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ján Mária Vianney hovorí: „Za krížom by 
sme mali utekať tak ako lakomec za peniaz-
mi.“4 Pán Ježiš je nám v tom najdokonalejším 
vzorom. Nikdy nešiel za peniazmi; mamona 
ho vôbec nezaujímala. Avšak ku krížu, k svojej 
hodine smeroval veľmi priamo. A tak prichádza 
ku krížu, objíma ho a kladie si ho na plecia, ako 
najväčší poklad.
 Kríž je pre veriaceho človeka pokladom. 
Niekde som počul takú nádhernú myšlienku, 
že kríž je kľúč od nebeskej brány, ale musí ho 
pohnúť láska. A tak kríž sa stáva najväčším 
pokladom, ak sa prijíma a nesie s láskou. „Kríž 
je darom, ktorým Boh obdarúva svojich priate-
ľov.“5 Pre veriaceho človeka je kríž požehnaním 
a milosťou.

ii. zastavenie  |  ježiš  berie  kríž

4 ROSSÉ, G.: Ján Mária Vianney. Život – kázne – myšlienky. Bratislava: 
LÚČ, 2009, s. 130.

5 ROSSÉ, G.: Ján Mária Vianney. Život – kázne – myšlienky. Bratislava: 
LÚČ, 2009, s. 131.
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 Pane Ježišu, daj silu veriacim ľuďom, aby boli 
príkladom prijímania a nesenia kríža. Kríž ne-
musí byť nevyhnutne zlom; ak sa nesie s láskou 
stáva sa darom, požehnaním, pokladom. Nauč 
nás, Pane, takto prijímať a niesť kríž.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Sv. Páter Pio hovorí: „Dokiaľ nám bude  
v žilách prúdiť čo len jediná kvapka krvi, dovte-
dy sa v nás bude odohrávať boj medzi dobrom  
a zlom.“6 A tak nám samozrejme hrozí aj pád. 
Božie slovo hovorí: Kto stojí, nech si dáva pozor, 
aby nepadol. Nikdy si veriaci človek nemôže 
myslieť, že už je všetko v poriadku a že už nikdy 
nepadne. Práve vtedy, keď si to myslíme, diabol 
už kuje svoje hnusné plány. 
 Hovoríš, že si na tom dobre? Že už nepad-
neš? Nebuď si taký istý. O chvíľu ti diabol hodí 
poleno pod nohy. 
 „Niekoľko rád, ako sa čo najlepšie vyvarovať 
pokušení: strážte si zmysly, aby ste ich ochránili 
pred nebezpečnými pokušeniami; vyhýbajte sa 
márnivosti; chráňte si srdce pred pýchou; pre-
svedčte sa o škodlivosti samoľúbosti; utekajte 

iii. zastavenie  |  ježiš  prvý  raz  padá

6 SVÄTÝ PÁTER PIO: Vlastnými slovami. Výber z listov. Trnava: 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2002, s. 73.
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pred nenávisťou a stále, keď sa len dá, sa modli-
te.“7 
 Ježišu, nedovoľ prosíme, aby sme si niekedy 
mysleli, že už je s nami všetko v poriadku, aby 
sme sa považovali za dokonalých, lebo už vtedy 
začína škaredý pád.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

7 SVÄTÝ PÁTER PIO: Vlastnými slovami. Výber z listov. Trnava: 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2002, s. 76.
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Len si predstavte vzácne stretnutie dvoch 
milujúcich sa osôb na krížovej ceste. Stretli sa. 
Stretli sa ich pohľady, Stretli sa ich srdcia. Stret-
la sa ich bolesť. Stretla sa ich láska. 
 Ján Pavol II. hovorí: „Táto žena viery, Mária  
z Nazareta, Matka Božia, nám bola daná ako 
vzor na našej púti viery. Od Márie sa učíme 
podriadiť Božej vôli vo všetkom. Od Márie sa 
učíme dôverovať Kristovi, jej Synovi a Synovi 
Božiemu. Lebo Mária nie je iba Božia Matka, je 
aj Matkou Cirkvi.“8 
 Mária, vypros nám živú vieru, aby sme dô-
verovali Bohu ako ty. Pohľad do Ježišových očí  
v tebe prebúdzal súcit, no aj veľkú dôveru. Kiež-
by aj nás pohľad do Ježišovej tváre utvrdzoval  
v dôvere.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iv. zastavenie  |  stretnutie  s  matkou

8 JÁN PAVOL II.: Vlastnými slovami. Trnava, Vydavateľstvo Dobrá 
kniha, 2005, s. 126.
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Je dobré, keď sa nájde niekto, kto pomôže  
s krížom. Lebo kríž je ťažký a telo slabé. Šimon 
pomohol Ježišovi a On jeho pomoc prijal. Mu-
síme si pomáhať navzájom a musíme pomáhať 
Ježišovi niesť kríž za vykúpenie ľudstva.
 Vždy, keď slúžim iným, keď sa modlím za 
iných, prinášam obety za hriešnikov, postím sa 
za nich, vždy vtedy pomáham Ježišovi niesť kríž. 
 Blahoslavená Matka Terézia hovorí: „Už len 
skutočnosť, že nám Boh poslal do cesty určitú 
dušu, je známkou, že Boh chce pre ňu niečo 
urobiť. Nie je to náhoda, bol to Boží úmysel. 
Vo svojom svedomí sme zaviazaní pomôcť. Ak 
nejaká duša túži po Bohu, má právo, aby dosta-
la prostriedky na to, aby mohla k nemu prísť. 
Nikto nemá právo prekážať jej v tom. Pozri sa 
na kríž a pochopíš, čo pre Ježiša znamená jediná 
duša.“9 

v. zastavenie  |  šimon  pomáha  ježišovi

9 BL. MATKA TERÉZIA: Počúvaj, čo hovorí Láska. Bratislava: LÚČ, 
1999, s. 60.
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 Modlime sa spolu s blahoslavenou sestrou 
Zdenkou: „Daj, Ježišu, aby som sa ti ľúbila vo 
všetkom. Nechcem, aby si trpel, ale túžim utie-
rať ti slzy, ktoré vylievaš za hriešnikov. A chcem 
sa pričiňovať, aby som ich všetkých obrátila.“10 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

10 BL. SESTRA ZDENKA: Usmievaj sa! Bratislava: LÚČ, 2010, s. 56.
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11  BL. SESTRA ZDENKA: Usmievaj sa! Bratislava: LÚČ, 2010, s. 56. 
Sestra Zdenka tu cituje sv. Teréziu z Lisieux.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Nestačí len pomáhať, ale pomáhať treba  
s láskou. Láska dáva hodnotu každému nášmu 
skutku. 
 Svätá Terézia z Lisieux o láske napísala: 
„Túžiš a hľadáš cestu k dokonalosti? Poznám 
len jednu, a tou je láska. Tým, ktorí sa usilujú 
o dokonalosť, radia duchovní vodcovia, aby si 
zaznamenávali svoje čnosti. Ale mňa Ježiš neučí 
počítať skutky. On ma učí konať všetko z lásky. 
Nikdy som nedala Bohu nič iné, iba lásku. (...) 
Bez lásky sú všetky i najskvelejšie diela holé nič. 
Ježiš nechce veľké skutky, len oddanosť a lásku. 
Najmenší úkon čistej lásky osoží Cirkvi viac než 
všetky ostatné. Všetko posudzuje podľa lásky. 
On chce našu lásku, žobre o ňu. Vydáva sa nám 
na milosť a nemilosť. Nechce nič z toho, čomu 
nedáme radi, a najnepatrnejší dar lásky má  
u neho veľkú cenu.“11

vi. zastavenie  |  veronikina  láskavosť
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 Ježišu, nechceš nič iné, iba lásku. Preto si ani 
ja od teba nežiadam nič iné, iba lásku. Prosím, 
naplň ma láskou až po okraj; daj, aby som pre-
tekal láskou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pády môžu človeka veľmi znechucovať na 
ceste. Zoberú mu aj posledné sily. Človek je 
sklamaný a znechutený sám zo seba. Malomy-
seľnosť je jedna z najsilnejších zbraní diabla. 
Preto sa nikdy nedajme znechutiť a odradiť na 
svojej ceste za Ježišom – ani najhoršími pádmi. 
 Ján Pavol II. na stretnutí s mládežou v Ame-
rike povedal: „Modlitba môže naozaj zmeniť 
život. Pretože odvracia vašu pozornosť od seba 
a zameriava vašu myseľ a srdce k Pánovi. Ak sa 
pozeráme, len na seba, s našimi obmedzeniami 
a hriechmi, rýchlo nás naplní smútok a skľú-
čenosť. Ale ak budeme pevne hľadieť na Pána, 
naše srdcia sa naplnia nádejou, naše mysle sa 
vykúpu vo svetle pravdy a my spoznáme plnosť 
evanjelia so všetkými jeho prísľubmi a živo-
tom.“12 

vii. zastavenie  |  ježiš  druhý  raz  padá

12 JÁN PAVOL II.: Vlastnými slovami. Trnava, Vydavateľstvo Dobrá 
kniha, 2005, s. 27.
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 Pane, ty si po každom páde vždy vstal. Kde si 
bral tú silu? V modlitbe, v spojení s nebeským 
Otcom. Pomôž mi, prosím, po každom páde skr-
ze úprimnú modlitbu a ľútosť vždy vstať. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...



137

krížová cesta viery

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Na svojej ceste stretá Ježiš aj ženy, ktoré 
plačú, vidiac ho zmučeného. Plač patrí k nášmu 
životu, patrí k utrpeniu. A patrí aj k hriechu. 
Hovorí sa, že po smiechu býva plač. Možno ešte 
lepšie by bolo povedať, že po hriechu býva plač. 
Netreba však veľa plakať. Veriaci človek by mal 
vždy s dôverou hľadieť na Ježiša.
 Sv. páter Pio v jednom svojom liste napísal: 
„Nestraťte odvahu, keď zlyháte, ale povzbuďte 
sa novou dôverou a ešte hlbšou pokorou. Vaše 
znechutenie a skľúčenosť po hriechu sú dielom 
nepriateľa. Znamená to toľko, že sa mu vzdáva-
te a priznávate svoju porážku. Ale vy tak neu-
robíte, lebo je tu milosť Božia, vždy pripravená 
pomôcť vám.“13

 Pane Ježišu, ty si napriek všetkej nespravod-
livosti a utrpeniu, nelamentoval a nehorekoval. 

viii. zastavenie  |  ježiš  a  plačúce  ženy

13  SVÄTÝ PÁTER PIO: Vlastnými slovami.  Výber z listov. Trnava: 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2002, s. 79.
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Naopak, v tichosti a pokore si niesol kríž. Nauč 
ma to; nauč ma s odovzdanosťou a dôverou 
niesť svoj kríž.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Svätci nás učia, že kríž je darom. Ako môže 
byť kríž darom? Čo je to za dar utrpenie? Je 
darom choroba? Je darom neúspech? Je azda 
bolesť darom? Viera nám hovorí: „Áno je, kríž 
je darom a požehnaním.“ Hoci sa pod ním aj 
zapotácaš, hoci ťa zatlačí k zemi, kríž je darom.
 Páter Pio nás povzbudzuje aj pri treťom 
páde: „Kríž vás nebude nikdy deptať; možno sa 
pod jeho ťarchou zapotácate, ale jeho sila vám 
bude oporou. Ježiš nie je nikdy bez kríža, ale ani 
kríž nie je nikdy bez Ježiša.“14 A teda, kde je kríž, 
tam je aj Ježiš a ak trpíš, buď si istý: je s tebou 
Ježiš.
 Dobrý Ježišu, viem, že si so mnou, keď trpím, 
a preto chcem statočne znášať každé utrpenie. 
Prosím, nedovoľ, aby som ti niekedy prestal dô-
verovať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

iX. zastavenie  |  ježiš  tretí  raz  padá

14  SVÄTÝ PÁTER PIO: Vlastnými slovami.  Výber z listov. Trnava: 
Vydavateľstvo Dobrá kniha, 2002, s. 52.
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Keď Ježiš dorazil s krížom na miesto, voja-
ci mu strhli z tela šaty. Myslíte si, že na Ježiša 
bol v tej chvíli pekný pohľad? Naopak, musel 
vyzerať hrozne. Nemal podoby ani krásy. Stál 
tam obnažený a vietor vysúšal krv, ktorá znovu 
začala vytekať, keďže sa stŕhaním šiat obnovili 
rany bičovania. Jeho telo bolo posiate ranami 
od hlavy po päty. Dovolil, aby mu vzali aj krásu 
a dôstojnosť človeka. Zriekol sa naozaj úplne 
všetkého.
 Matka Terézia vyznáva: „Musíme byť pres-
vedčení o tom, že nič nezdobí ľudskú dušu väčš-
mi ako čnosť čistoty, a nič ju väčšmi nehyzdí ako 
neresť. Nemýľme sa však: sláva čistoty nespočí-
va v oslobodení sa od pokušení, ale vo víťazstve 
nad nimi.“ 15

 Ježišu, to pre naše hriechy nečistoty, pre našu 
nehanebnosť a nevernosť, stojíš na Kalvárii ob-

X. zastavenie  |  ježišovi  stŕhajú  šaty

15  BL. MATKA TERÉZIA: Počúvaj, čo hovorí Láska. Bratislava: LÚČ, 
1999, s. 50.
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nažený a znetvorený. Odpusť tým, čo hriechmi 
nečistoty ničia v sebe chrám Ducha Svätého. 
Odpusť všetky hriechy proti čistote: každý zlý 
pohľad, myšlienku, zlé slovo či skutok.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Pribíjanie spôsobilo Ježišovi obrovské utr-
penie. Len si predstavte, že vám krutí vojaci 
vrážajú veľké klince do rúk a nôh. Bolesť, ne-
predstaviteľná bolesť! A Ježiš sa vo svojej láske 
nechá prikuť na kríž. Kto by sa nečudoval takej 
láske? Kto by neobdivoval takú obeť? Kto by 
nežasol? Iba ak bezcitný človek.
 Svätý Ján Mária Vianney v jednej zo svojich 
kázni povedal: „Sú dva spôsoby utrpenia: trpieť 
s láskou a trpieť bez lásky. Všetci svätí trpeli  
s veľkou trpezlivosťou, radosťou a vytrvalosťou, 
pretože milovali. My trpíme s  hnevom, zlosťou 
a nudou, pretože nemilujeme. Keby sme milo-
vali Boha, boli by sme šťastní, že môžeme trpieť 
z lásky k tomu, ktorý sa za nás obetoval.“16 
 Môj Ježišu, nie si len teoretik, ktorý hovorí  
o láske. Si aj praktik lásky, si zjavením lásky, keď 
tak veľmi miluješ. Na kríži je tvoju lásku najviac 

Xi. zastavenie  |  pána  ježiša  pribíjajú

16 ROSSÉ, G.: Ján Mária Vianney. Život – kázne – myšlienky. Bratislava: 
LÚČ, 2009, s. 130.
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vidno. Daj mi takú lásku, aby som sa nebál ne-
chať sa pribiť ako ty.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiš na kríži posledný raz vydýchol a odo-
vzdal ducha. Smrť – tajomná hranica, ktorej 
druhú stranu nepoznáme. Človek plný viery 
však pokorne očakáva jej príchod a keď príde  
a zaklope, odovzdane prejde touto hranicou.
 „Myšlienka na smrť musí vstúpiť do nášho 
života – nie aby nás deprimovala a vyrušovala, 
ale aby nás podnecovala dobre zmýšľať a konať, 
aby sme nikdy nestratili z dohľadu tú obšťast-
ňujúcu poslednú hranicu, ktorou je sám Boh.“ 
 V Nasledovaní Krista čítame: „Veľmi skoro 
bude tu na zemi po tebe, nuž uvažuj, ako je to 
vlastne s tebou. Dnes človek je, a zajtra zmiz-
ne. Aké je len otupné a tvrdé ľudské srdce, že 
rozmýšľa len o prítomných veciach a nestará sa 
radšej o veci budúce! Vo všetkom by si mal mys-
lieť a konať tak, akoby si dnes mal umrieť.“18 

Xii. zastavenie  |  pán  ježiš  zomiera

17 JÁN PAVOL II.: Vám moji namilší. Bratislava: LÚČ, 1998, s. 66.

18  KEMPENSKÝ HEMERKEN, T.: O nasledovaní Krista. Prešov: 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, s. 60.
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 Ježišu, daj aby som sa smrti nebál, ale aby 
som sa na ňu dobrým životom pripravoval.
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Mária je skutočnou matkou od jasličiek až po 
kríž. Je matkou Ježišovou, Matkou Cirkvi, mojou 
Matkou.
 Ján Pavol II. povedal: „Ľudia potrebujú Má-
riu! V nej totiž nachádzajú prístup k srdcu jej 
Syna, k jedinému miestu, kde môže nájsť pokoj 
náš nepokoj, kde možno nájsť posilu v našich 
bolestiach, silu a stálosť v našich predsavza-
tiach žiť podľa hodnôt evanjelia.“19

 „Mária, Ježišova Matka, buď každému z nás 
matkou, aby sme ako ty mali čisté srdce, aby 
sme ako ty milovali Ježiša, aby sme ako ty slúžili 
tým najbiednejším, my všetci, lebo sme vo vzťa-
hu k Bohu žobráci.“20

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

Xiii. zastavenie  |  bolestivá matka

19  JÁN PAVOL II.: Vám moji namilší. Bratislava: LÚČ, 1998, s. 76.

20 KODET, V.: Mariánske modlitby. Kostelní Vydří: Karmelitánske 
vydavateľstvo, 2006, s. 262. Je to modlitba blahoslavenej Matky Terézie  
z Kalkaty.
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Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

 Ježiša uložili do hrobu. Aj nás raz ponesú. 
Každého čaká táto posledná cesta a posledná 
rozlúčka. Neveriaci v tom vidia koniec, ne-
prekonateľnú hranicu. Pre veriaceho však ide  
o prechod, nový začiatok. Preto veriaci hľadí na 
smrť a svoj pohreb s veľkou nádejou.
 V knihe o Nasledovaní Krista sa píše: „Syn 
môj, nech ťa nezlomia námahy, na ktoré si sa 
pre mňa podujal, a trápenia nech ťa nikdy nevy-
vedú z rovnováhy. Moje prisľúbenie nech ťa teší 
a posilňuje, nech sa stane čokoľvek. Lebo ja ti 
môžem všetko nahradiť prehojnou vrchovatou 
vierou. Nebudeš sa tu dlho trápiť a nebudú ťa 
vždy obťažovať bolesti. Počkaj chvíľočku a čo-
skoro sa dočkáš konca bied.“21 
 Ježišu, daj mi vieru v teba a tvoje prísľuby. 
Marte si povedal: „Ja som vzkriesenie a život. 
Kto verí vo mňa, žiť bude aj keď zomrie a nik 

Xiv. zastavenie  |  ježiša  pochovávajú

21 KEMPENSKÝ HEMERKEN, T.: O nasledovaní Krista. Prešov: 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 1999, s. 227.
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nezomrie naveky, kto žije a verí vo mňa.“22 A po-
tom si sa opýtal: „Veríš tomu?“ Ja ti verím, môj 
Pane.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

22  Jn 11, 25 – 27.
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ZávErEčNá ModlitbA
    

Verím v Boha, Otca všemohúceho, 
Stvoriteľa neba i zeme. I v Ježiša Krista, 

jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal 
z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, 
trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, 

umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, 
tretieho dňa vstal zmŕtvych, vystúpil na 

nebesia, sedí po pravici, Boha Otca 
všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých 

i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, 
v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo 

svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie 
tela a v život večný. 

Amen.

Sv. Cyril a Metod, orodujte za nás.
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