
Krížová cesta chorých 
alebo 

Ke  je Boh za úbený do loveka 
 
 

1. Odsúdenie na smr  
Ste vážne chorá, v ohrození života... ože? o to znamená, Bože? i ma vari za nie o trestáš 
alebo odsudzuješ? 
= Nie. Len si a utrpením pri ahujem viacej k sebe. 
 

2. Ježiš berie kríž na svoje plecia 
Pre o mi kladieš taký ažký kríž? Ako ho unies ? Aj Ježišovi si ho uložil na plecia, ale On 
bol Tvojím Synom, mal predsa len akosi viacej síl, i vari nie? Tak pre o ja, slabá? 
= Neprišiel som zruši  utrpenie, ale da  mu zmysel. V naj ažších chví ach si a sám ponesiem. 
 

3. Prvý pád pod krížom 
Aha, Bože. Ešte som si ani nezvykla na prítomnos  svojej choroby a už padám pod náporom 
to kých návštev u lekárov... 
= Ja som tvoj lekár. Zra ujem, ale i lie im. 
 

4. Stretnutie s Matkou 
Rodi ia vedia o mojej chorobe. Vidím, ako ich to trápi a sužuje. Vari musia ešte i udia okolo 
m a trpie ? Mám chu  sa im radšej vyhnú ... 
= Som Otec s láskou Matky. Ke  sa dokážeš v h bke stretnú  so mnou, dokážeš sa streta  aj 
s u mi. 
 

5. Šimon z Cyrény 
Cítim sa vo svojom utrpení sama a opustená. i ma nik nepríde poteši ? Len sa bude díva ? 
= Tu som. Vstupujem do tvojej bolesti. Som na druhej strane kríža. Nesiem ho s tebou. 
 

6. Veronika podáva šatku 
Aký nátlak choroby na psychiku i telo! Všetko aží, bolí, ubúda sily. Ni  nevládzem robi . 
= Som tvoja Veronika. Sklo  svoju hlavu do mojej dlane. 
 

7. Druhý pád pod krížom 
Neviem v sebe rozdúcha  Tvoj ohe . Som len nervózna, hnevlivá, uštipa ná. Hnevám sa na 
Teba i na seba a stále klesám na mysli. 
= Ke  padáš, ja vystriem ruku a zachytím a. 
 

8. Napomínanie pla úcich žien 
Pre o si mnohí ani len nevšimnú, že mi nie o je? Nevidia, chýba mi ich súcit, spolupatri nos . 
= Ja som tu. Zotriem ti každú slzu, o vyroníš. 
 

9. Tretí pád pod krížom 
Mám chu  ti všetku svoju boles  z choroby vmietnu  do tváre, vykri a  ti, že už nevládzem, 
že je to prive a a padám dolu nosom. 
= Padaj do mojej lásky! 
 

10. Ježišovi zvliekajú šaty 
Akoby ma tá choroba vyzliekla zo zdravého tela i rozumu, cítim sa nahá pred Tebou i pred 
sebou. 
= Do svetla si a zahalím ako do rúcha... 

 



11. Pribíjanie na kríž 
Tak ve mi v týchto d och túžim po opore loveka, po stisku dlane, po objatí. 
= Trpím s tebou. Sám som sa oprel o drevo kríža, dla ami objal klince. 
 

12. Je dokonané 
Pre o si ma, Bože, opustil? Teraz vnímam všetko len negatívne, vidím len ier avu toho, o 
ma trápi. Mám chu  so všetkým skoncova , od všetkého utiec .  
= Neutekaj. Práve v tebe znovu sadím strom života. 
 

13. Snímanie z kríža 
To nie je len tak, presta  myslie  na chorobu, všetko zo seba zloži  a vymaza  to z hlavy. 
Kiež by to šlo! 
= Darujem ti Máriu, Matku Boha, zlož na u svoju boles . Privinie si a. 
 

14. Pochovávanie 
Aj od Teba, Bože, som utiekla. To ím sa len okolo seba a svojej choroby. Staviam medzi nás 
kame  a nevládzem ho odvali . 
= Ja ho odvalím. Idem ti v ústrety a chystám v tebe výbuch života... 
 
vzkriesenie 
Skúšam si a, ale so skúškou dávam aj schopnos  vydrža . 
Zra ujem, ale dávam aj liek. 
Topíš sa, ale ja vystieram ruku, aby som a zachytil. 
Nevidíš svoju cenu, ale mojim o iam si to najcennejšie. 
Zabúdaš na m a, ale ja nikdy nezabudnem. 
Ver mi. Pozývam a k novému životu... 
 „Vsta , vezmi svoje lôžko a cho .“ 
 
           Janka 


