
 
 
 
 

Krížová 
cesta 

„z roku 2020“ 



V mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého. 

Pane Ježišu, chceme sa na chví u zastavi  a v tichosti preži  s Tebou Tvoju 
bolestnú cestu Jeruzalemom na Kalváriu. 
Pomôž nám prosím pochopi  tajomstvo Tvojho utrpenia a smrti na kríži, aby 
sme potom vedeli pochopi  aj zmysel nášho utrpenia a nies  naše kríže s 
láskou, s akou si Ty niesol svoj kríž.  

I. zastavenie: JEŽIŠA ODSUDZUJÚ NA SMR   

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Pane Ježišu, Ty si sa rozhodol s láskou prija  Otcov plán spásy a s 
dôverou splni  Jeho vô u. Dôveroval si mu až na smr  na kríži. 
Nám však chýba dôvera, dôvera die a a k otcovi, aby sme povedali: Otec, 
Otecko, o mám robi , ako by si to urobil Ty?  Pora  mi prosím, neviem 
ako alej. 
Chýba nám pokora, aby sme si k akli na kolená a povedali: Ot e, zhrešil 
som, už nie som hoden vola  sa Tvojim synom. 
Chýba nám es , tú sme nechali rytierom v rozprávkach.  
Chýba nám pokánie. Poka o? Pokánie? To nie? S tým nás neotravujte! To 
je pre svätých. 
Chýba nám zmysel nášho života.  
Chýba nám smer našej životnej cesty. 
A chýba na cie , kam sa chceme dosta . 
Tam, kam skuto ne patríme, nás naše krásne a drahé autá nedovezú. 
Tam, kam skuto ne patríme. K Tebe Pane. 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

II. zastavenie:  PÁN JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Pane Ježišu, Ty si sa rozhodol s láskou zobra  kríž, ktorý Ti nespravodlivo 
dali Tvoji kati a pomaly a v tichosti si ho niesol. 
K cie u sa ve akrát ide pomaly, krok za krokom, po ceste, ktorú nám Ty v 
tichosti ukazuješ.  
Alebo aj ležia ky. Ko ko trpiacich, chorých a ležiacich je na správnej 
ceste. Poznajú smer a poznajú cie .  



A nepotrebujú plni  náro né pracovné, ekonomické, alebo politické 
úlohy. V tichosti držia ruženec a ml ky posúvajú zrnko za zrnkom. 
Vieme prija  svoj kríž? Ak neprijmeme svoj kríž, vä šinou príde ešte vä ší 
kríž. 
Ale ak prijmeme kríž, príde do našej duše pokoj, Kristov pokoj. A ticho. 
To ticho, ktoré zavládlo, ke  sme prvý krát po uli slovo lockdown. Slovo, 
ktorému mnohý nerozumejú.  
Slovo, ktoré nás uzamklo doma. Uzamklo nás v strachu. Mladých v 
strachu o živobytie a prácu, starých v strachu o život. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

III. zastavenie: PÁN JEŽIŠ PRVÝ RAZ PADÁ POD KRÍŽOM 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Pane Ježišu, Ty padáš pod archou kríža. Ml ky vstávaš a ticho ideš alej. 
Ticho. To Božie ticho, ktoré sme tak potrebovali.  
Dia nice stíchli, továrne sa zastavili a na oblohe nevidno lietadlá. Božské 
ticho. 
Ten zastavený as. as, ktorý je vlastne dar. as na stíšenie. as na svojich 
najbližších. Na tých, ktorý sú ve akrát len spolubývajúci. Teraz si nám dal 
možnos  sa s nimi v k ude a dlho rozpráva . Vieme to ešte? Vieme sa s 
niekým rozpráva ? Bez chatovania a whatsup-u? Dokážeme si spomenú , 
ako pozera  druhému pri rozhovore do o í? 
Dokážeme ešte ži  život, pre ktorý si nás stvoril? 
Dokážeme po páde vsta  a ticho pokra ova ?  

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

IV. zastavenie: PÁN JEŽIŠ SA STRETÁVA SO SVOJOU MATKU  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Ježišu, Ty si celý zbi ovaný, zbitý a ponížený stretol svoju matku. Ale 
namiesto pla u si jej povedal slová povzbudenia a nádeje. 
Slová, ktoré nepoznajú strach, lebo poznajú cie . 
Nebojte sa! Ale my sa bojíme. Sme už len stroje, sme už len výrobné 
prostriedky na dosahovanie cie ov.  



Cie ov, ktoré nikam nevedú, za ktorými je prázdno a ni ota. Ni ota, ktorá 
ni í. Ni í vz ahy, ni í rodiny, ni í spolupatri nos . 
Kam sme vlastne smerovali? Stavali sme babylonskú vežu? Vyššiu, 
dokonalejšiu, železobetónovú, vežu s internetom a sociálnymi sie ami? 
Vežu s alkoholom, drogami a pornografiou? Vežu do neba, aby sme boli 
ako Boh? Ale my už ani nevieme, aký je Boh. To slovo nám ni  nehovorí. 
Živá osoba Krista je od nás aleko, ve mi aleko od našej veže. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

V. zastavenie:  ŠIMON Z CYRÉNY POMÁHA PÁNU JEŽIŠOVI NIES  KRÍŽ 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Pane Ježišu, Ty si živý a mocný Boh. Ty si stvoril tento svet jediným 
Slovom. Tým istým Slovom by si vedel ukon i  toto utrpenie a presunú  
sa do pokoja Tvojho nebeského  krá ovstva. 
No neurobil si tak, naopak, prijal si pomoc stvoreného loveka, aby Ti 
pomohol nies  kríž. 
Ale nám sa nechce pomáha . Nemáme odvahu. Premáha nás lenivos  a 
nevšímavos . ahostajnos  a pohodlnos . 
Máme strach, o na to povedia udia. Strach je náš najvä ší kríž. 
Ma  tak odvahu vtá a a v zime. Vtá a a, ktoré bez strachu dôveruje 
svojmu Stvorite ovi. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

VI. zastavenie: VERONIKA PODÁVA JEŽIŠOVI RU NÍK  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Veronika našla odvahu. S ve kým rizikom vykro ila k Ježišovi a utrela mu 
tvár. 
Tvár plnú bolesti. Bolesti z mu enia, ale aj bolesti nad našim hriešnym 
svetom. 
Kristus pla e. Tak, ako zaplakal nad Jeruzalemom, ktorý nespoznal as 
svojho navštívenia. 
Kristus pla e, ke  vidí miliardy hladných udí a detí. Detí, ktoré nikdy 
neuvidia školu, aby sme my mohli ma  v skrini 10 párov riflí alebo šiat, 

zdravie alebo život. Ty si povedal: “Kto vydrží do konca, bude spasený”. 
Bude odmenený stokrát viac ako mal predtým. Kto verí v Teba, kto verí 
Tebe, toho aká skuto ná odmena, ktorú mu nikto nezoberie. Krížu sa nedá 
vyhnú . Je sú as ou nášho života od chvíle, ke  sme boli vyhnaní z raja. Ale 
nemusíme sa bá . Kristus zví azil nad smr ou. 
Amen. 

Modlitba na úmysel sv. otca 
Ot e náš … Zdravas … Sláva … 

 



ktoré šili deti vo fabrike, kde sa narodili svojim mamám,  ktoré tam 
pracovali. 
Kristus pla e, ke  vidí svet, ktorý sme zaplnili našim odpadom. Ke  vidí 
moria, v ktorých namiesto rýb plávajú plasty.  
Ke  vidí hory, ktoré budujeme. Hory odpadu, ktoré nechávame ako 
smutné dedi stvo pre naše deti. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

VII. zastavenie: PÁN JEŽIŠ DRUHÝ RAZ PADÁ POD KRÍŽOM  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Ježiš znova padá pod archou kríža, ale po chvíli vstáva. Vstáva, lebo má 
jasný plán. To nie je náš plán na tunel, ktorý nevieme za 20 rokov 
postavi . To je plán, ako zachráni  udstvo. 

udstvo, ktoré na Neho kašle. udstvo, ktoré je ochotné pre peniaze a 
moc urobi  oko vek. oko vek, len nie h ada  Boha. H ada  pôvodcu 
svojho života. H ada  Stvorite a. H ada  Vykupite a.  
Pre peniaze sme ochotný radšej zapreda  svoje životy diablovi, ako ži  v 
skromnosti. 
Na miestach, kde máme rozdáva , kradneme. Na miestach, kde máme 
pomáha , vydierame. 
Na miestach, kde máme súdi , klameme. Na miestach, kde máme slúži , 
spíme. 
A ke  nás prichytia a odsúdia, páchame samovraždy. 
Naše plány sa navždy stratili. Naše mylné ciele zmizli. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

VIII. zastavenie: PÁN JEŽIŠ TEŠÍ A NAPOMÍNA JERUZALEMSKÉ ŽENY  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Ježiš nás napomína, ako napomínal jeruzalemské ženy, ale my h adáme 
pohodlie. My h adáme dobrý flek. My sme ochotný zabudnú  na Toho, 
ktorý nám dal život, len aby sme mali viac. Viac vecí, ktoré 
nepotrebujeme. Viac moci, ktorá je deštruktívna. Viac rozkoše, ktorú si už 
vlastne ani nevieme uži . Už nevieme, o je zážitok. Už nevieme, o je 

XIII. zastavenie: PÁNA JEŽIŠA SNÍMAJÚ Z KRÍŽA  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Ko ko alších verných ho bude nasledova ? 
Ko ko alších Kristových nasledovníkov položí svoj život za Lásku a s 
láskou. 
Ježiša odsúdili. Ko ko krát som ho odsúdil ja? 
Ježiša ukrižovali. Ko ko krát som ho ukrižoval ja? 
Ko kokrát som kri al ako Peter: “Nepoznám ho!” 
Ko kokrát som bol ticho, ke  bolo treba kri a , niekoho sa zasta ? 
Ko kokrát som bol ticho, ke  bolo treba sved i , hovori  pravdu? 
Ježiš zobral na seba svoj kríž. Ale, i je to naozaj Jeho kríž? 
Nie je to náš kríž? Všetky tie nechutné veci, o sme napáchali? Všetky tie 
zlyhania, ne innos , lenivos , pohodlnos ? 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

XIV. zastavenie: PÁNA JEŽIŠA UKLADAJÚ DO HROBU  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Pane Ježišu Kriste, akujeme Ti za to, že si prišiel na túto zem, aby si nám 
zjavil Otca a aby si nás zachránil pred ve nou smr ou svojim umu ením 
na kríži. 

akujem Ti Pane za všetko, o si mi dal. 
akujem za život, akujem za rodi ov, akujem za súrodencov. akujem 

za manželku, deti a vnú atá. 
akujem za všetky talenty a dary, ktoré si mi dal. 
akujem za nesmrte nú dušu, a za ponuku života ve ného s Tebou. 
akujem za to, že Ty si zomrel, aby som ja mohol ži . 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

ZÁVER 

Pane Ježišu Kriste, Ty si dobrovo ne a s láskou obetoval svoj život, aby si nás 
zachránil. Ve  nás prosím v tomto búrlivom ase svetovej pandémie, aby 
nás nepremohol strach a obavy, že prídeme o všetko.  O prácu, peniaze, 



krása prírody. Zabudli sme, ako chutí prechádzka na boso po rannej rose, 
pri východe slnka a speve vtá ikov. 
Zabudli sme ži , zabudli sme milova . Zabudli sme, kto sme, kto nám 
daroval všetko, o máme. Zabudli sme na Boha. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

IX. zastavenie:  PÁN JEŽIŠ TRETÍ RAZ PADÁ POD KRÍŽOM  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Ježil znova  padol a znova vstal. Pokorne, potichu, nenadával na svojich 
katov a na nespravodlivý súd. 
Ale my nadávame. Nadávame na politikov, nadávame na šéfov, nadávame 
na opatrenia, ktoré nás obmedzujú. 
Úcta a rešpekt k autoritám? Vtedy sme neboli v škole. Nevieme o to je. 
Ja si budem robi , o ja chcem. To je naše heslo. 
Ja som lo  bez kormidelníka. Ja som lo , ktorá netuší kam pláva. Lo , 
ktorá nepozná svoj cie ový prístav. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

X. zastavenie: PÁNA JEŽIŠA VYZLIEKAJÚ ZO ŠIAT 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Tie šaty, ktoré dokázali uzdravova  udí, sú teraz zneuctené vojakmi. 
Vojaci o ne losujú, ako o vojnovú koris . 
Všetci, ktorí sa dotkli aspo  obruby jeho šiat ozdraveli. Ozdraveli, lebo 
mali vieru. Verili mu. 
Verím ja Ježišovi? Verím, že ma môže uzdravi ? i už z akútnej choroby 
alebo z choroby môjho srdca, mojej duše. 
Všetci potrebujeme uzdravenie. Planéta potrebuje uzdravenie. A o 
robíme pre naše uzdravenie? 
Losujeme o koris . 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

XI. zastavenie:  PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

Ježiš s ve kým utrpením dokrá al na Golgotu. Už je na mieste, kam 
smeroval jeho pozemský život. 
Už sa trasie, lebo vie, o ho aká. 
A my? My sme ešte pri televízii. Ešte neskon ila reklama na veci, ktoré 
nepotrebujeme. Ešte neskon il seriál o ni om, ešte ide pred ženie futbalu, 
kde sa už zabudlo na hru fair play a hrá sa len pre peniaze. 
Ježíš sa necháva pribi  na kríž.  
“Ja som” znie v Getsemanskej záhrade a židovský vojaci padajú. Dobre 
vedia, o to znamená. Ja som, ktorý som, Jahve. Taký je iba jeden.  
Ale my sme už dávno zabudli na tento príbeh. Presunuli sme ho do foldra 
Rozprávky. 
Ale príbeh pokra uje. Ježiš sa plne odovzdal vôli svojho Otca a rozhodol 
sa vybojova  pre nás posledné ví azstvo.  
Peter sa snažil bojova , ale bojoval ako lovek, bojoval me om. Kristus sa 
rozhodol bojova  láskou. 
Láskou, ktorá prekonáva aj smr . 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

XII. zastavenie: PÁN JEŽIŠ UMIERA NA KRÍŽI  

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrore íme Ti. 
Lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet. 

A tak ho ukrižovali, ako posledného zlodeja, ako zlo inca, buri a a rúha a. 
Tak, ako to vedia robi  udia, ktorí nenávidia, ktorí zúria, ke  potrebujú 
zabi  svojho nepriate a. 
Kríž je znakom spásy. Kríž je znakom lásky. 
Lásky, ktorá tak milovala svet, že dala svojho jednorodeného syna, aby 
nezahynul nik, kto verí v neho, ale aby mal život ve ný. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. 
Aj nad dušami v o istci. 

 

 


