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Pane, v tejto chvíli Ťa chceme sprevádzať na krížovej ceste. Veď Ty si ju podstúpil z lásky k nám, aby si 

splnil vôľu svojho Otca. Táto cesta má pre každého z nás veľký význam, aj keď si to možno často ani 

neuvedomujeme. Ty nám ukazuješ, že aj my máme prijať kríž ako súčasť nášho života a nevytláčať ho na 

okraj. Bez kríža Ťa predsa nemožno úplne nasledovať. Kríž patrí k životu. Svet hlása čosi úplne odlišné – 

užívať si plnými dúškami dobrá, ktoré sa nám ponúkajú. Bolesť a ťažkosti akosi nezapadajú do tejto 

naprojektovanej idylky. A predsa aj nám zaznievajú čoraz naliehavejšie slová o dobrovoľnom nesení 

krížov. Pane, Ty si prechádzal jednotlivými zastaveniami cesty, ktorá prináša človeku nádej, oslobodenie 

a pravý zmysel života tu na Zemi dívajúc sa k tomu večnému v nebi. 

Pane, pomôž nám správne chápať zmysel a cenu Tvojho utrpenia, aby sme s úprimnosťou v srdci mohli 

rozjímať nad zastaveniami krížovej cesty. Chceme ju obetovať okrem vlastných úmyslov aj za 

oslobodenie nášho národa od rôznych závislostí a za duchovnú obnovu našich rodín, farností a celej 

spoločnosti, aby sme našli svoje miesto v evanjelizácii. Zároveň Ťa chceme, Pane, odprosiť za všetku 

ľahostajnosť voči potrebám blížnych. 

 

 

 

 

 

 

I.zastavenie : Ježiša odsudzujú na smrť 

 Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

 Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil. 

 

Pred niekoľkými týždňami postihla Slovensko smutná správa o zabití našich vojakov v Afganistane. Za 

týmto hrozným činom stál príslušník afgánskej armády, ktorý však vyznával vo svojom srdci hodnoty 

teroristického hnutia Taliban. Tento vojak sa infiltroval do armády, aby takto vyčkával na svoju 

príležitosť zaútočiť zvnútra. Tam, kde to nikto nečakal. Po pár dňoch tento vojak ušiel spravodlivému 

procesu, pretože sa s pomocou ďalšej osoby dostal z väzenia. Môžeme povedať, že unikol rozsudku, 

ktorý by nad ním vyniesli súdy. Nevieme, ako sa ďalej odvíjal jeho životný príbeh. O svojom útoku na 

ničnetušiacich vojakov sa dokonca chválil aj na internete. Bol však jednou z obetí pomýleného obrazu o 

islamskom náboženstve. 

Pán Ježiš bol tiež odsúdený. Určite nie za nejaký čin proti ľudskosti. K súdu bol predvedený za to, že sa 

vydával za Božieho Syna a poburoval ľud. Aspoň tak naňho žalovali farizeji a zákonníci. On neušiel, 

prijal odsúdenie úplne dobrovoľne. Ochotne sa podujal prijať kríž, hoci bol nevinný. Vedel, že má 

priniesť obetu. Čo sa asi dialo v jeho mysli? Aj my sa možno denne dostávame do úlohy vykonávateľov 

rozsudkov nad našimi blížnymi a to len preto, čo hovoria, ako sa správajú, čo si obliekajú, akú životnú 

dráhu majú za sebou a podobne. Alebo sme aj na druhej strane týchto každodenných súdnych procesov, 

teda v úlohe odsúdencov, ktorým neostáva veľa miesta na obhajobu. 

Pane, odprosujeme Ťa aj za hriechy posudzovania iných ľudí. Odpusť, ak sa zbrklo správame a na perách 

i v srdci nám zostáva veľa odsudzujúcich slov. 

 

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

     Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Sv. Páter Pio o kríži povedal: „Vzor, o ktorom by sme mali uvažovať a podľa ktorého by sme mali 

formovať svoje vnútro, je Ježiš Kristus. On si však za svoju zástavu vyvolil kríž. Chce teda, aby aj jeho 

nasledovníci vykročili na cestu smerujúcu na Kalváriu, niesli si svoj kríž a napokon rozpätí na ňom aj 

zomreli. Len takto skutočne dosiahneme spásu. Nikdy nesmieme oddeliť kríž od Ježišovej lásky. V 

opačnom prípade sa stane ťarchou, ktorú my slabí nedokážeme uniesť.“ Podľa čoho alebo koho formuje 

svoje vnútro, svoj myšlienkový svet súčasný človek moderného a veľmi dynamického veku? Ako sa 

správa vo chvíli, keď naňho doľahne nejaký kríž, ťažkosť, problém? Akú zástavu  si volí pre smerovanie 

svojho života? Je to dobrovoľné a pokorné prijatie bolesti alebo netrpezlivé šomranie a obviňovanie 

Boha? Ako treba niesť svoj kríž? V prvom rade s láskou, lebo ak separujeme kríž od lásky, vtedy sa pre 

nás 

 naozaj stáva nechcenou príťažou, akú by sme najradšej v sebe úplne potlačili. Ježiš nám ponúka spôsob 

ako prijať, niesť a vyniesť svoj kríž. Aj naša osobná kalvária má svoj cieľ ďalej než len tu na Zemi. Aj 

nás Boh túži osláviť ako svojho Syna. 

Pane, odpusť, ak sme netrpezliví v nesení krížov. Nauč nás pokore, aby sme svoje problémy a ťažkosti 

znášali v pokoji a s láskou. Pomôž, Pane, závislým ľuďom, a priveď ich naspäť k vnímaniu vlastnej 

dôstojnosti. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

III.zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

V dnešnej dobe existuje mnoho adrenalínových športov. Možno poznáte aj bandži – džamping. Vtedy 

človek padá dolu hlavou do veľkej priepasti alebo z mosta. Je istený lanom, a preto by sa mu nemalo nič 

zlého stať. Ide v podstate o pád, ktorý však nekonči zrazením na zem. Človek sa spätne vznesie ponad 

priepasť. Lenže v živote to už nebýva také jednoduché, zväčša chýba to potrebné istenie. Ale kto verí, ten 

si nezúfa, ten má istenie v Božom náručí lásky. Často však padáme, a nie raz. Naše pády pozostávajú z 

rôznych pokušení, ktorým sme podľahli, pretože naša vôľa je náchylná na zlé. Boh nás neodpíše, ak 

padneme. To nie je jeho vlastnosťou. Práve naopak je nekonečne milosrdný, on neodmieta žiadneho 

hriešnika. On nechce smrť hriešnika. Pri akokoľvek veľkom páde máme vždy istenie, že náš život 

neskončí v priepasti. Je na nás, či prijmeme Božiu ponuku odpustenia, alebo zostaneme vo svojich 

pádoch, ktoré sa nám zdajú nakoniec aj veľmi príjemné, ale dokedy? V každom pokušení treba bojovať, 

modliť sa a neupadnúť do ľahostajnosti a povrchnosti v otázkach viery. Ľahostajnosť voči skutkom, 

vykonaným alebo zamýšľaným, je veľkým nešťastím pre dušu človeka. Pane, Tvoj prvý pád nech nám 

pripomína, že vždy je možné povstať a vrátiť sa do istoty Tvojej milosrdnej a odpúšťajúcej lásky. Zvlášť 

myslime na všetkých, ktorí padajú stále hlbšie do temnoty svojich závislostí. Nech s Tvojou pomocou aj s 

pomocou svojich najbližších nájdu správny zmysel svojho života v odovzdaní sa do istoty, ktorou si Ty 

sám, Pane. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

Aj nad dušami v očistci. 

 



IV.zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Stretnutie s matkou po rokoch je vždy akýmsi návratom do detstva. Aj spisovatelia často hľadali námet na 

svoju tvorbu v spomienkach na detské roky prežité s rodičmi, zvlášť s matkou. Gorazd Zvonický o svojej 

matke napísal – sotva som skúsil pootvoriť ústa, už mať ma Zdravas učila. Kým je pre nás matka? Tá, 

ktorá spolupracovala v rámci manželskej lásky na stvoriteľskom diele nášho Pána, tá, ktorá nás 

sprevádzala životom, jeho radostnými i bolestnými zákutiami, tá, ktorá nás privádzala k modlitbe a 

mariánskej úcte, ako sa vyznával aj spomínaný básnik.  Koľkokrát nám azda pofúkala rozbité kolená, 

koľkokrát nás vystríhala pred možným nebezpečenstvom. Pomáhala nám radou, aby sme v živote kráčali 

ľahšie. Aj Ježišova matka Mária nebola v tomto smere iná. Dokonca sa stala Spolutrpiteľkou pri kríži 

svojho Syna. Rovnako tak aj k nám prichádza, chce byť prítomná pri našich radostiach ale aj starostiach. 

  Sám Ježiš nám skrze apoštola Jána zveril Máriu za našu Matku. 

Pane, pri uvažovaní o Tvojom stretnutí sa s Matkou, nám predostieraš obraz láskavej, milujúcej a 

starostlivej Matky, ktorá chce byť účastná aj v našich životných chvíľach. 

 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

V.zastavenie: Šimon z Cyrény pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Šimon z Cyrény sa vracal z poľa. Bol iste unavený z celodennej námahy, a predsa sa podujal, aby 

nachvíľu niesol Ježišov kríž. Možno bol k tomu donútený, ale dôležitý je výsledok jeho pomoci. 

Koľkokrát sme azda boli tiež unavení po príchode z práce. Chceli sme si oddýchnuť pri káve alebo len tak 

vypnúť. A možno práve vtedy bolo potrebné riešiť niečo v rodine, alebo pomôcť susedovi či známemu. 

Možno sa nám nechcelo, čo je aj pochopiteľné po osem a viachodinovej šichte. A predsa sa v nás ozval 

šimonovský príklad. Veď, čo ak zajtra budeme potrebovať niečiu pomoc práve my? Vo svete je tisíce 

Šimonov, ktorý cestou z poľa svojich pracovných záležitostí a starostí neváhajú a pomáhajú tam, kde 

treba. Aj u nás na Slovensku existuje veľa organizácií, ktoré sa venujú ľuďom v núdzi. Alkoholikom, 

bezdomovcom, opusteným a týraným mamičkám, narkomanom a podobne. Všetci menovaní čakajú na 

prijatie, niektorí 

 viac, iní menej, a nájdu sa aj takí, ktorí spočiatku o pomoc vôbec nestoja, no aj k nim sú posielaní 

Šimonovia. 

Pane, pri  uvažovaní o tomto zastavení, nám pomôž byť ľuďmi, ktorí s ochotou venujú svoj čas a ruky 

tým, ktorí strácajú vplyvom závislosti svoju dôstojnosť. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

 Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI.zastavenie :Veronika podáva Ježišovi ručník 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Ďalšie stretnutie, tentokrát s Veronikou. Čo spája Veroniku so Šimonom? Čím sú si tieto dve stretnutia 

podobné? Obaja prichádzajú k Ježišovi vo chvíli, keď je vyčerpaný a pomoc zvonka sa stáva prejavom, 

ktorý zmierňuje bolesť a únavu. Šimonovo plece, ktoré sa ponúka, aby naň doľahla tiaž kríža a 

Veronikina šatka, ktorá utiera Ježišov pot sú konkrétnymi spôsobmi ako prejaviť spolupatričnosť voči 

trpiacim. Každý, kto sa podujme do služby chorým, starým, závislým a nešťastným, ponúka okrem svojej 

ochoty aj Ježišov obraz lásky. Lebo v človeku, ktorý sa otvára potrebám blížnych, sídli Božia láska. 

Pane, pri tomto zastavení, uvažujeme o Veronikinom skutku lásky a o Tvojej vďačnosti voči nej. 

Odtlačok Tvojej lásky je v každom, kto miluje svojich blížnych, priateľov aj nepriateľov. Nech aj naše 

životy napĺňa živý záujem o našich blížnych, zvlášť tých, ktorí sú spútaní nejakou závislosťou. Ukáž 

nám, ako im môžeme konkrétne pomáhať. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

VII.zastavenie: Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Veľký románsky stĺp vo františkánskej kaplnke na jeruzalemskej Via Dolorosa pripomína druhý Ježišov 

pád, práve keď vychádzal bránou mesta. Miesto na postátie a uvažovanie možno nájsť aj v tichu svojej 

izby alebo v meditácii vo farskom spoločenstve. V jednom zamyslení sa píše: Všeličo nám môže 

pripomínať druhý Ježišov pád pod krížom, ktorý ťažil slabosťami všetkých nás: naše hriechy, zlyhania; 

ale aj nestálosť v dobrom, dni prežité naprázdno, nie podľa Božej vôle. Až odborníci nám poodhaľujú, 

koľko našich vedomých i nevedomých rozhodnutí činíme pod vplyvom všadeprítomnej reklamy, ktorá 

nám ťažko ponúka to, čo chce od nás Boh. Sleduje záujmy tých, ktorí ju tvoria. Druhý Ježišov pád nie je 

len chvíľkovou slabosťou. Je novou príležitosťou zmobilizovať všetky sily a kráčať ďalej v napĺňaní 

Otcovej vôle vykúpiť nás. Naše pády a zlyhania môžu byť tiež chvíľou stíšenia, otázky pod vplyvom 

koho a čoho sme konali a plnšieho rozhodnutia sa pre Pána a jeho vôľu. Toľko zo zamyslenia. A čo nám, 

osobne, pripomína druhé Ježišovo padnutie pod ťarchou kríža? Možno je to slabosť, s ktorou už oddávna 

bojujeme, a predsa nad nami často víťazí. Azda nezmierenie v rodine, chronická závislosť od 

čohokoľvek. Práve teraz, keď rozjímame nad týmto zastavením krížovej cesty, máme čas a priestor, aby 

sme urobili v sebe veľkú revíziu. Pane, pomôž človeku spoznať svoje hriechy a slabosti, aby sa od nich 

dokázal oslobodiť. 

 

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

     Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.zastavenie : Pán Ježiš teší a napomína jeruzalemské ženy 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Ešte nachvíľu pokračujme vo virtuálnom prechádzaní miestami jeruzalemskej Via Dolorosa. Miesto, kde 

sa Ježiš zastavil pri plačúcich ženách nám pripomína malý latinský kríž medzi veľkými kameňmi steny 

gréckeho kláštora. Trpiacemu človeku iste príde vhod každý úprimne mienený prejav súcitu a spoluúčasti 

na kríži. Ide o hmatateľný znak, že niekomu na trpiacom človeku naozaj záleží a nejde iba o zdvorilostné 

podoby krátkodobého záujmu. Ježiš takýto prejav vôbec neodmieta, práve naopak on ho prijíma a 

zároveň aj odmieňa: a to dobrou radou. Aj v náročných, hraničných chvíľach a zo zvyškov ostatných síl 

dokáže byť láskavým učiteľom a prorokom: poukazuje na zdroj zla, ktorým je hriech. Ako teda môžeme 

aj my zľahčiť Ježišov kríž? Úprimným pokáním, plačom nad svojimi previneniami, lebo len vtedy sa 

skutočne odbremeníme spod nadvlády hriechu. Každý z nás má jedinečnú hodnotu Božieho dieťa Å 

 ¥a, na ktorú však vzdialením sa od Božích zákonov prirýchlo zabúdame. Pravá ľútosť nám znovu otvára 

cestu k uvedomeniu si svojej hodnoty a dôstojnosti. 

Čo by plačúcim ženám teraz Ježiš mohol odkázať? Čo by povedal nám všetkým? Plakať nad sebou a 

svojimi hriechmi je dôležitým predpokladom pre vnútornú očistu každej duše, ktorá chce obnoviť svoj 

vzťah k Bohu. Je naozaj pekné a potrebné roniť slzy nad zlom a hriechom. Ale lepšie je zamyslieť sa nad 

jeho príčinou a snažiť sa ju odstrániť, aby sa viac hriech  neopakoval. Žijeme v dobe, keď hodnotíme viac 

podľa emócií. Ale tie sú veľmi nestále. Pán pozýva viac uvažovať, zvlášť tých, ktorým je zverená 

výchova. Uvažovať, ako svoje deti a zverených uchrániť pred hriechom. 

Pane, daj múdrosť vo výchove rodičom a tým, ktorým je zverená výchova detí a mládeže. 

 

     Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

     Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

IX.zastavenie: Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Už tretí pád zráža nášho Pána k zemi. Padá do prachu, na konci fyzických síl. A predsa sa v ňom 

mobilizuje sila, aby vstal. Možno aj my sa často ocitáme v úplnom vyčerpaní síl, tých fyzických aj 

psychických. A čo je príčinou nášho zoslabnutia? Problémy v rodine, zápas o čistotu v náročných a 

dravých podmienkach nenásytných komerčných médií, choroba, závislosť, ktorá nás úplne pohltila. 

Každý z nás vie, čo je dôvodom jeho slabnutia a pádu. Nie je hanbou padnúť, ale hanbou je nevstať. Boh 

nás neodsudzuje za naše priestupky, veľmi mu záleží na našej spáse. Záleží rovnako aj nám na našej 

osobnej spáse a záchrane od zlého? Alebo sme si zvykli padať a už nás to ani netrápi? Nešťastím je padať 

a zotrvávať v takomto nebezpečnom trende ľahostajnosti. 

Pane, pri uvažovaní o Tvojom treťom páde, nám pomôž vyhýbať sa rôznym hriešnym príležitostiam, 

zvlášť tým, ktoré súvisia s novodobými závislosťami. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

 Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

 



X.zastavenie : Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat  

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Obraný o šaty a dôstojnosť! Už sa končí cesta s krížom. Teraz nastáva násilné a nehanebné strhanie 

Tvojich šiat, Pane. Ty si to znášal aj pre naše hriechy nečistoty. Koľkokrát nás obklopujú pokušenia, 

ktorými nás diabol chce pripraviť o našu čistotu. Médiá, zvlášť internet je plný nemravného obsahu. 

Každým dňom pribúdajú ďalší ľudia, ktorí sú závislí na pornografii a internetovom sexe. Pomýlená 

predstava o vlastnej sexualite ich priviedla na úplné dno, kedy prestávajú rozumne uvažovať a stávajú sa 

otrokmi. V Písme sa hovorí, všetko smiem, ale nie všetko mi osoží. Aký osoh prinášajú niektoré médiá, 

ktorým ide iba o zvýšenie sledovanosti bez ohľadu na ľudskú dôstojnosť? Koľko pokušení obsahujú 

novodobé reality šou, kde sa pred zrakmi divákov odvíjajú doslova sexuálne orgie? 

Pane, pri uvažovaní o tomto zastavení, Ťa prosíme o milosť vytrvať v boji o zachovanie čistoty, aby sme 

dokázali premáhať všetky necudné myšlienky a žiadosti nášho tela. Nech si viac uvedomujeme krásu a 

vznešenosť  nášho tela aj s jeho sexualitou, lebo sme chrámom Ducha Svätého. Pane, odprosujeme Ťa aj 

za hriechy nečistoty a nevery v manželstvách. Uzdrav tých, ktorí vplyvom svojej účasti v reality šou 

programoch prišli o svoju česť a dobré meno. 

 

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

      Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

XI:zastavenie: Pána Ježiša pribijajú na kríž 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Pane, teraz  nadišla ďalšia náročná chvíľa na krížovej ceste. Prežívaš nepredstaviteľnú bolesť, keď Ťa 

pribíjajú na kríž. Nedokážeme si dobre predstaviť, koľké utrpenie je spojené s vrážaním klincov do tela. 

V ďalekých Filipínach sa každoročne konajú rituály, kedy sa niektorí ľudia dávajú pribíjať. Ide o 

rozporuplnú tradíciu, ktorá vyvoláva vo svete viac pohoršenie a nesúhlas. Prečo to dotyční podstupujú? 

Možno preto, aby zistili, nakoľko sú odolní a spoznali svoje mantinely, možno aj zo svojho náboženského 

presvedčenia. Vari chce náš Pán, aby sme takto trpeli? Pred chvíľou sme uvažovali o tom, ako  zobrali 

nášmu Pánovi šaty, a teda s nimi aj všetko vlastníctvo. A teraz si necháva vziať i svoju slobodu. My nie 

sme radi, keď o nás druhí rozhodujú, ale sami druhým berieme slobodu  veľmi radi. Ale v evanjeliu sa 

píše: „Čo chcete, aby druhí činili vám, robte i vy im. “Pane, Ty si nám dal 

 príklad svojím životom i svojou krížovou cestou ako napĺňať tieto slová. 

Daj, nech druhým robíme dobre, i keď nám to dobrým zatiaľ ešte neodplácajú. Daj, nech nechceme 

druhých zotročovať, ale nech skôr my slúžime im. Nech nehľadáme lacné výhody, ale správne plníme 

svoje povinnosti.  Ty si sa nechal pribiť na kríž, a to z lásky voči každému z nás. Tento spôsob utrpenia je 

veľmi krutý, no zároveň vypovedá o Tvojej veľkej láske. Na dreve kríža sú všetky naše hriechy. Raz 

navždy si priniesol túto obetu, tam na kríži došlo k zotreniu a odpusteniu aj môjho hriechu. Pane, Ty nám 

ponúkaš odpustenie, teraz sme na ťahu my. Chceme ho prijať? 

Pane, pri uvažovaní o tomto zastavení, nám naplň srdcia úprimnou ľútosťou nad našimi hriechmi,  pre 

ktoré si znášal ukrutné bolesti. 

 

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

      Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 



XII.zastavenie:   Pán Ježiš umiera na kríži 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Pýtať sa teraz, pre koho trpí náš Pán všetku bolesť, je možno aj zbytočné. Veď každý kresťan vie 

odpovedať. Aj dieťa, aj dospelý muž, aj matka, aj mladík. Ale iba pri odpovedi zostávať  a neisť v 

zamyslení trošku ďalej, by bolo veľmi nedostatočné. Pane, Ty si naozaj aj kvôli mne a kvôli ostatným 

ľuďom visel na kríži a visel si tam až do tretej hodiny, kedy si odovzdal svoju dušu Otcovi. V duchu sa 

teraz  všetci  chceme postaviť pod kríž, pod nástroj Tvojho umučenia, pod kríž, ktorý je skutočným 

znakom našej spásy, pod kríž, ktorý chcú v niektorých krajinách dokonca zakázať. Zamyslime sa, že Ježíš 

trpí kvôli našim previneniam. V tomto postoji úprimného zamyslenia zotrvávajme často a najmä vtedy, 

keď sa naša vôľa nakláňa k rozhodnutiu vykonať hriech. Dnešný svet podlieha epidémii relativizmu a 

indiferentizmu, kedy sa potiera hranica medzi dobrom a zlom. To, čo sa kedysi považovalo za hriech, je 

 dnes vnímané ako bežná záležitosť. A preto celým svojim životom by sme mali stáť pod krížom a 

uvedomiť si, že pre každý hriech Kristus trpí z lásky ku mne na kríži !!! Budeme mu pridávať bolesť 

ďalšou dávkou hriechov alebo mu ju zmiernime naším nekompromisným postojom voči zlu? 

Pane, pri tomto zastavení, nám pomôž v boji s našimi hriechmi. 

 

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

      Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 

 

XIII.zastavenie : Pána Ježiša snímajú z kríža 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil  

 

Po zložení z kríža vložili telo nášho Pána do náručia jeho Matky. Smrť dieťaťa je veľkou stratou pre 

každú matku. Počas vojen, ktorých je v súčasnom svete veľa, dochádza k stratám synov a otcov. Živitelia 

rodín, ktorí sa dávajú do služieb v rôznych vojenských misiách s vidinou dobrého zárobku, sa často 

stávajú terčom ostreľovania nepriateľských vojsk ale aj teroristických skupín. Žiaľ a smútok, ktorý 

zavládne vo chvíľach, kedy pozostalým oznamujú správu o úmrtí, je naozaj neprehliadnuteľný. Aj Mária 

so žiaľom a bolesťou v srdci berie do náručia telo svojho Syna. Pre koho zomrel náš Pán? V prípade 

vojakov v misiách, ktorí prichádzajú o život, sa zvykne hovoriť, že zomreli v boji s terorizmom alebo s 

iným vonkajším nepriateľom. Zomreli za hodnoty, ako je sloboda a pokoj. Otázne je, nakoľko sú takéto 

obete potrebné. Hovorí sa, že vojna je obdobím prázdnin pre diplomatov. Oveľa viac úsilia treba 

vynaložiť, aby sa konflikty riešili rozhovormi a nie zbraňami. Opäť a ešte naliehavejšie sa pýtam, pre 

koho si zomrel, Pane? Nebola Tvoja smrť zbytočná, keď vo svete slávi zlo a hriech toľký triumf? Ale 

predsa viem, že Ty si netrpel nadarmo. Pomôž nám, Pane, stotožniť sa s Tvojou obetou a uvedomovať si 

jej nevyhnutnosť pre našu spásu. 

Mária, naša Matka, prosíme Ťa, zober aj nás , svoje deti, do svojho láskyplného náručia. Prosíme o Tvoju 

pomoc a ochranu zvlášť pre tých, ktorí už nevládzu bojovať so svojou závislosťou, aby si im vyprosovala 

potrebné milosti. 

 

  Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

      Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 



 

 

XIV.zastavenie: Pána Ježiša ukladajú do hrobu 

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. 

Lebo si svojím svätým krížom svet vykúpil 

 

Pochovávať mŕtvych je skutkom milosrdenstva a úcty voči zosnulému. Koľkí však zomierajú denne a to v 

nedôstojných podmienkach, bez patričnej úcty a lásky. Následkom nezmyselných vojen, prenasledovania, 

hladu, biedy, klimatických zmien prichádzajú každý deň o život tisíce a tisíce ľudí na tejto planéte. S 

mnohými sa nakladá po smrti veľmi neľudsky. Pri tomto zastavení myslime aj na nich a odprosujme 

nášho Pána za všetku ľahostajnosť a neúctu voči ľudskému životu. 

Pri rozjímaní nad Ježišovým pohrebom si viac než inokedy pripomíname jednu veľkú pravdu, ktorá sa 

dotýka každého z nás. Každý človek raz zomrie a zomrieme i my. Zatiaľ s týmto výrokom priveľmi 

nepočítame. Mnohí si žijú, ako by sa ich to vôbec nedotýkalo. A to je chyba. Každého budú raz 

pochovávať. Pre koho žijeme práve teraz? Pre aké hodnoty si vieme zodrať topánky? Kto alebo čo má 

prednosť v našich prioritách? Pokiaľ budeme žiť pre Krista, pre hodnoty Evanjelia, v láske a pokoji už tu 

na zemi,  tak máme nádej, že s Ježišom budeme žiť aj v nebi. A to predsa už stojí za to. Alebo viac ako 

nebo nás zaujíma naša letná dovolenka pri mori, ktorú sme si objednali v tom najprepychovejšom resorte 

už v zime? 

Pane, pri uvažovaní o tomto zastavení, Ťa prosíme, daj, nech svoj život prežijeme s Tebou a pre Teba. 

Daruj nám večný život. A všetkým, ktorí sú naviazaní na nejakú závislosť, daj odvahu vykročiť k pravým 

hodnotám. 

 

      Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 

      Aj nad dušami v očistci. 

 

 

Na úmysel Sv. Otca. 
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