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V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého.  

Bože Ot e, chceme sa teraz chví u zastavi  a spolu so sv. Jozefom, ktorý je vzorom 
nám mužom a otcom, chcem uvažova  nad utrpením Tvojho Syna. Dnešná doba 
je ažká pre každého, teda aj pre mužské pokolenie. Chceme prosi  teraz Teba, 
nášho nebeského Otca o silu do nášho mužského života. Ale chceme a prosi  aj 
za naše manželky, naše rodiny, aby sme si vždy rozumeli a s vierou riešili všetky 
problémy, ktoré do rodiny prichádzajú. Prosíme a za naše deti, pomáhaj im, aj 
nám, aby sme spolo ne v zodpovednosti a pravde žili pred Tebou. Prosíme a za 
priate ov, susedov, známych a spolupracovníkov, aby sme nestrácali nádej a v 
dôvere v Teba vždy h adali riešenie problémov, ktoré nás trápia. 

Sv. Jozef, patrón otcov! 
Pomáhaj nám a ochra uj nás!  

I. zastavenie: JEŽIŠA ODSUDZUJÚ NA SMR   

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

lovek sa stavia nad Boha. Farizeji si povedali, že tento Mesiáš nám 
nevyhovuje. Ko kokrát sa staviame nad Boha my? Pane Bože toto môžeš, ale 
toto nesmieš. Takto mi pomôž a toto mi daj. Kedy sme naposledy dali Bohu 
priestor v našej modlitbe a po úvali jeho vô u? 

Ježiš bol krivo obvinený. Krivé svedectvo, ohováranie, oso ovanie, 
odsudzovanie, to všetko nás uráža, ke  je to proti nám. Ale i niekedy aj mi 
nerobíme tieto veci? Šírením zla rozprávaním o zle, o politike, o priate och 
alebo nepriate och? 

Za ína sa najdôležitejšia udalos  v živote Ježiša Krista. Uberá sa na smr  za 
nás. Po úva súdny výrok o sebe a prijíma ho. Ke  muž mení svoj životný 
smer a vstupuje do manželstva, tiež prijíma akoby rozsudok. Je to rozsudok 
smrti nad jeho sebectvom a seba láskou. Teraz už nebude môc  ži  len pre 
seba a pre svoje pohodlie. Musí myslie  na dobro a š astie manželky a detí. 
Práve z tejto obety muža a otca, ženy a matky sa rodí š astie celej rodiny...  

prirovnával k svadbe a hostine. Všetko ve ké sa rodí z bolesti. Die a tiež 
prichádza na svet svojej matke po pôrodných bolestiach. Rados  zo 
zm tvychvstania, rados  z narodenia die a a, to je aj pre otca úžasný 
pocit. Pane, dvojicu mladých si pozval na pozemskú svadbu, zoce uješ ich 
utrpením a boles ou. Ale už na za iatku im pripomínaš, že cie om nie je 
utrpenie, ale ve ná svadba. Rodina, ktorá žije s TEBOU, Bože, dosiahne 
tieto radosti. Všetci sme pozvaní do neba, teda ja, moja manželka, naše 
deti.... Každým d om si v našom, manželskom živote pripravujeme 
ve nos  . i bude krásna alebo tragická - to závisí od každého z nás... 

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

ZÁVER 

Bože, Ot e, prosili sme a, my, mužovia - otcovia duchovní i pozemskí. 
Uvažovali sme nad utrpením Tvojho Syna. Aj my máme svoje kríže. Každý z 
nás vo svojej rodine. Daj nám pevnú chlapskú vieru, nech kostoly nezap ajú 
len naše ženy, manželky a dcéry, ale aj každý z nás nech si uvedomí, že život 
s Tebou je ahší. Ty bu  naša sila, Ty nás posil uj v našom živote, aby sme sa 
starali nielen o materiálne zabezpe enie našich rodín - hoci aj to je treba, ale 
aj o š astný duchovný život. Ve  ke  bude naša duša živá a zdravá, bude 
plná Teba, Bože. Náš život v rodine i v spolo nosti bude krásny. Pane 
pomáhaj nám mužom, aby sme si vedeli nájs  as na Teba a na modlitbu. 
Amen. 

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

 



Pane daj, aby sa muž a žena nau ili zabúda  na seba, na svoje osobné 
záujmy a aby h adali š astie toho druhého. Manžel š astie svojej manželky, 
manželka š astie svojho manžela, rodi ia š astie svojich detí...   

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. 

Nau me sa prija  svoje chyby, svoje slabosti, svoje kríže a nies  ich životom 
trpezlivo s Kristom. Nie je ahké zobra  kríž, ale je ahšie nies  ho s Kristom. 
Nau me sa erpa  energiu z kríža. 

Ježišu, Ty si vzal na svoje plecia ažké bremeno kríža, ktoré Ti naložili na 
chrbát Tvoji kati. Ty si ho vyniesol až na vrchol, až na Kalváriu. Aj 
kres anskí manželia sú ob ažení krížom. Kríž má v rodine stabilné 
miesto. Tento znak kres anstva nevisí len na stenách, ale hlási sa aj v 
otcovstve a v materstve. Založi  si manželské a rodinné spolo enstvo 
pod a Božej vôle znamená prija  na seba kríž. V rodine je samozrejme aj 
ve a radosti, ale isté je, že ni  nebude bez kríža ani v každodennom 
živote, ani v mimoriadnych ažkých manželských i rodinných skúškach. 
Nezabúdajme: nad rukami snúbencov a nad ich prste mi urobil k az 
znak kríža.  

Pane daj, aby manželia spojení s Tebou prijali na seba aj kríž rodinného 
spolo enstva... 

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. 

Hriech nás ahá dolu, božia milos  nás ahá hore. Nau me sa prija  sami 
seba, svoje chyby, svoje slabosti a prosi  o božiu pomoc na ceste k svätosti. 
Nau me sa povsta  a ís  alej. Svojim pádom nám Ježiš pripomína, že 
hriech vždy aží, ponižuje a ni í a spôsobuje zlo. Tým, že Ježiš vstáva a alej 
krá a pod krížom, k nám volá: Vsta te a zanechajte hriech  

ani smrti nemusím bá . Boh je v mojom srdci a môže si ma povola  
hocikedy...  

Pane, u  nás nielen plaka  za našimi drahými, ale predovšetkým nás u  
dobre ži  a pripravova  sa svedomitým životom na smr . 

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

XIII. zastavenie: PÁNA JEŽIŠA SNÍMAJÚ Z KRÍŽA  

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

Tu istý muž menom Jozef, dobrý a spravodlivý lovek z judského mesta 
Arimatey, zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Ke  ho s al, zavinul ho 
do plátna. 

V akom stave prijíma najlepšia Matka do svojho náru ia najlepšieho zo 
všetkých udských synov ? Pri tomto zastavení myslíme skuto ne 
chlapsky na bolesti tých matiek, ktoré stratili svoje die a. Možno to bolo 
die a, ktoré smr  uchytila už v kolíske...možno je to mladý vojak, ktorého 
zabili na vojne...možno je to die a, ktoré zomiera na rakovinu a matke 
lekár povedal, že bude ži  pol roka...možno je to die a, ktoré síce telesne 
žije ale duchovne je m tve, lebo sa topí v hriechoch . A tieto bolesti nie sú 
len boles ami našich manželiek, aj otcovia ve mi trpia stratou svojho 
die a a. To nevadí, že to die a je už dospelé...  

Otcovia, matky zverme svoje deti vždy MÁRII, nájdeme u nej ve a útechy. Aj 
my, mužovia, berme ruženec asto do rúk a modlime sa za manželky, za 
deti, ve  Boh je všemohúci . On môže všetko, prosme si od neho pomoc, 
pomôže, dopustí - ale neopustí, dôverujme Márii. 

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, Tvoji verní kladú Tvoje telo do hrobu. Toto pochovávanie je len 
prípravou na Tvoje ve né ví azstvo a slávu. asto si svoje krá ovstvo 



Pane, tento Tvoj pád na krížovej ceste nebude jediný. Aké ukrutné sú 
sklamania na ceste nášho života, ktorý sme tak radostne za ali. Svoju 
lásku sme považovali za dostato ne silnú. Prišli však nedorozumenia 
spôsobené odlišnými povahami a temperamentom, ktoré priniesli do 
nášho spolo ného života rozdelenie. ažkosti budú vždy, každý z nás s 
nimi bojuje, ale sám to nezvládnem. Preto v týchto skúškach prosme 
Krista o pomoc, vždy nám dá silu. ažkosti nesené spolu s Ním, spevnia 
našu lásku a urobia ju trvácnejšou.  

Pane, všemohúci Bože, Ty na svojich pleciach s ahkos ou nesieš váhu 
vesmíru, no padáš pod udským hriechom. Pre zásluhy Tvojho prvého pádu 
a prosíme, ude  milos  všetkým manželom aj manželkám, aby žili láskou 

obetavou a trpezlivou.   

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. 

Bolestný cit prenikol srdcom Panny Márie, ke  uvidela svojho syna, Pána a 
Boha, takého poníženého a potupeného. A ako bolestne sa zovrelo aj srdce 
Pána Ježiša, ke  uvidel svoju matku plnú bolesti a zármutku. 

Pán Ježiš spolu so svojou Matkou sa nestretli len v tejto chvíli. Matka 
sprevádzala svojho Syna na celej Jeho ceste. Ak chceme, aby Kristus žil aj 
v našom dome, musíme prija  aj Jeho Matku. Ona strážila nazaretské 
š astie, Ona bude chráni  aj náš príbytok. Tu zvláš  vidíme Matku 
Sedembolestnú ako trpí. Je to údel matiek. asto trpí matka pre deti, lebo 
sú choré alebo neš astné. Alebo zabudli na Boha a žijú konzumný život. 

asto trpí matka aj kvôli svojmu mužovi: alkohol, cigarety, hracie 
automaty, drogy. Ko ko bolesti spôsobí svojej rodine otec, ktorý je zlým 

lovekom a nevie ovláda  svoje hriešne vášne. Ako hrozne takýto otec 
ni í celú rodinu. 

Sedembolestná Matka, stoj pri nás, bu  s nami v našom dome, pomôž 
nám rieši  naše problémy trpezlivo a s láskou, aby sme sa navzájom 
neni ili v našej rodine.  

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

Ke  prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zlo incov: 
jedného sprava, druhého z ava.  

Pane Ježišu, Ty si pevne pribitý na kríž. Si všemohúci Boh a predsa 
neunikáš tomuto krížu. Niekedy sa manželom zdá, že ich 
nerozlu ite nos  je tvrdá a ažká. Spojenie muža a ženy vo sviatostnom 
manželstve je skuto ne nerozlu ite né. Sú mnohí, ktorí vo i tomu úto ia. 
Napádajú Cirkev, obvi ujú ju pre neš astné manželstvá. Ale mladí nech sa 
neponáh ajú do manželstva unáhlene a bezhlavo. Na manželstvo sa treba 
dobre pripravi . Za a  modlitbou za svojho životného partnera. Neby  
zaslepený za úbenos ou, ale prosi  Ducha svätého o milos  spozna  toho 
pravého partnera, ktorého Boh pripravil pre m a.. Mnohí dávajú len na 
zov ajšok, krásu, inteligenciu, peniaze, mamonu... Ke  chcem by  
dobrým mužom a otcom, nestanem sa nim hne  a v jednom okamihu, 
musím na sebe pracova . Treba spozna  seba aj svoju budúcu partnerku. 

Pane, ude  milos  všetkým snúbencom, aby sa dôkladne pripravili na 
sviatos  manželstva a všetkým manželským párom pomôž, aby si boli 
navzájom verní až po hrob. 

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. 

On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na 
om je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. 

Pán sa lú i so svojimi vernými tu na zemi, s Matkou, s Janom, so skupinou 
žien. Títo udia zrazu pocítili strašnú osamelos . Ježišova smr  je 
nádejou. Spomienka na nebo je povzbudzujúca. V rodine každého 
zasiahne hlboko smr  blízkeho loveka, najmä otca alebo matky, zostáva 
po nich prázdnota, zvláš  ke  zostanú nezaopatrené deti. Aj v takýchto 

ažkých chví ach treba h adie  na KRISTA . ON je jedinou odpove ou a 
nádejou. Všetci raz odídeme do ve nosti. Avšak tento pozemský život 
treba dobre preži . Aj ja ako otec rodiny si chcem uvedomi , že treba ís  
príkladom. Práve dnes treba by  praktickým veriacim lovekom. Vtedy sa 



Všemohúci Bože, Ty si dal Ježišovej matke Márii silu, aby s odvahou stála 
pri utrpení Tvojho syna. Daj, aby sme aj my ochotne niesli svoj každodenný 
kríž v spojení s Kristom a tak dosiahli ú as  aj na jeho zm tvychvstaní. 

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. 

Pán Ježiš už musel by  na svojej bolestnej ceste ve mi zoslabnutý, ke  sa 
vojaci rozhodli zavola  niekoho, aby mu pomohol, aby nezomrel po ceste, 
ale na kríži. Tak, ako znel rozsudok: Ukrižova ! 

Všímaj si udí okolo seba. Možno ty ni  nepotrebuješ od nich, ale oni 
potrebujú nie o od teba. Potrebujú tvoju pozornos , potrebujú tvoj as. 
Možno v našich rodinách nemusí by  najvä ší prejav lásky obetova  svoj 
život za niekoho, ale obetova  svoj as, venova  svoj as niekomu, svojim 
de om, manželke, starým rodi om, osamelým u om. 

Ko ko asu strávime pri televízii, pozeraním do monitorov a mobilov, 
uzatváraním sa do seba, zatia , o naši najbližší zúfalo akajú, že sa im 
budeme venova . 

Kríž bezprostredne spojil Šimona a trpiaceho Krista. Ja som svojej 
manželke s úbil vernos  v š astí i neš astí, v chorobe aj starobe. Aj ja 
chcem nies  manželkin kríž, ke  nie celý, tak aspo  budem jej kríž 
nad ah ova . Chcem by  lepším otcom, lepším manželom, lepším bratom, 
lepším synom. Ve  moja manželka nesie mnohé kríže. Ako dobre jej 
padne, ke  jej budem stále prejavova  svoju pozornos  a lásku. S 
pribúdajúcimi rokmi nášho manželstva sa budem snaži , aby viac cítila, 
že si ju vážim a úprimne úbim. Ona mi tiež neustále prejavuje svoju 
dôveru. Budem jej vždy oporou...  

Pane, pomáhaj nám, Ty bu  našou oporou, aby sme jeden druhého chápali 
a navzájom si pomáhali. 

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

VI. zastavenie: VERONIKA PODÁVA JEŽIŠOVI RU NÍK  

Pane, hriechy sveta Ta tla ia stále viac a znova ta zrážajú na zem. Bolí a, 
ak si pomyslíš na tých, pre ktorých je Tvoje umu enie márne. Ty chceš, 
aby, to, o trpíš, bolo pre všetkých prame om milosti. Sú však udia, ktorí 
tým poh dajú. Ustanovil si zákony života. Niekomu sa zdajú tvrdé ale sú 
potrebné pre dobro udstva. Ko kí prestupujú tieto zákony? Odmietajú 
život v rodine. Každé die a, ktoré prichádza na svet je dôkazom toho, že 
Boh nestratil svoju dôveru v loveka. Ale sú aj takí, ktorí nedajú život 
pod a viery svojim de om. Ko ko je takých otcov, ktorí sú odstrašujúcim 
príkladom, udúšajú všetkými možnými spôsobmi vieru so svojich de och. 
Pohoršujú svoje deti.  

Pane Ježišu, Ty nám skrze svoje umu enie dávaš život v milosti, daj aby sa v 
každej kres anskej rodine chránil a pestoval život pod a viery. Daj nech 
otcovia a matky sú u mi silnej viery.   

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. 

Z úzkosti a súdu ho vyrvali a kto pomyslí na jeho pokolenie? Ve  bol vy atý 
z krajiny živých, pre hriech svojho udu dostal úder smrte ný.  

Pán Ježiš bol po celý svoj život chudobný. Idúc na smr  sa chcel zrieknu  
aj toho posledného o mal. Ak sa chceme aj my podoba  Pánovi, musíme 
vies  život odriekania .Vyžaduje si to rodina, aj moje otcovstvo. Už na 
za iatku manželstva sa museli muž a žena všeli oho zrieknu , mnohých 
svojich návykov a ešte viac ke  prišli na svet deti. Rodina poci uje 
ekonomickú krízu, s tým treba ráta . KRISTUS však s ubuje, že bude 
sprevádza  každú rodinu, ktorá sa snaží všetko prija  s odovzdaním do 
Božej vôle. Je potrebné, aby aj otec v dnešnej spolo nosti u il deti 
zriekaniu...  

Ježišu, Ty si bol zbavený aj svojich šiat, daj rodi om milos , aby sa z lásky k 
Tebe vyhýbali prepychu a aby aj svoje deti u ili skromnosti... 

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. 

Nemá podoby ani krásy, aby sme h adeli na neho a nemá výzoru, aby sme 
po om túžili. Opovrhnutý a posledný z udí, muž bolestí, ktorý poznal 
utrpenie pred akým si zakrývajú tvár. 

Prorok Izaiáš píše, že Ježiš pri umu ení nebude ma  ani udskú podobu 
ani krásu. Veronika však v OM spoznala svojho PÁNA. Aké pou enie pre 
manželov. Jedna z kríz manželského života sa prejaví v tom, že manželia 
za nú by  jeden vo i druhému chladní. Ke  sa brali, videli sa navzájom 
ako dokonalí, roky sa mí ajú, chyby sa stále viac objavujú. Zdá sa, že sa už 
nemajú navzájom radi. Ako by sa všetko zmenilo. 
Tvár milovanej osoby sa mení, starne, stratí svoje aro. Pane, daj nám 
silu, aby sme sa vedeli pozrie  na naše manželky Tvojimi o ami. Tak ako 
Veronika - spozna  v tom druhom milovaného loveka. Aké je dôležité, 
aby otec a matka mali vieru. Ve  my dvaja pri oltári sme si predsa 
povedali ANO - nie na jeden de  ani na dva, ale na celý život...  

Pane pomáhaj nám, aby sme vo svojom manželskom partnerovi objavovali 
Teba. Ke  budeme mat živú vieru, budeme milova  Teba, aj seba navzájom.  
Pane Ježišu, tak ako udržiavaš naše telá svojou prozrete nou 
starostlivos ou, spas aj naše duše svojou predrahou krvou. 

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. 

Vskutku on niesol naše choroby a našimi bô mi sa on ob ažil, no my sme ho 
pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. 

Pane, padol si pod bremenom kríža i pod bremenom našich hriechov. 
udia hrešia proti všetkému z Desatora, najviac sná  proti sviatosti 

manželstva. Pane, Ty vidíš mnohých mužov a ženy, pre ktorých je Tvoja 
sviatos  len vonkajšou parádou. Mnohí otcovia a matky rušia dané slovo. 
Sú ti známi všetci, ktorí rozvodom šliapu po rodine. Vidíš filmy, politikov, 
internet, asopisy, noviny, kde sa vysmievajú nerozlu nosti manželstva a 
vernosti. Si svedkom toho, ako v televízii propagujú neveru. Toto všetko 
urobilo Tvoj kríž takým ažkým, že si padol aj druhý raz...  

Pane daj silu mužom-otcom a ženám-matkám, aby si aj v ažkých životných 
skúškach ctili sväté zákony svojho manželstva a dokázali v om ži  verne 
až do konca.  

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. 

Šiel za ním ve ký zástup udu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš 
sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, nepla te nado mnou, ale 
pla te samy nad sebou a nad svojimi de mi.“ 

Ježiš sa znova zastavuje na svojej najhroznejšej ceste Jeruzalemom. Teraz 
chce nie o poveda  ženám: Pla te nad svojimi de mi... Kati sa tomu podlo 
smejú. Pre týchto barbarov je žena menejcennou bytos ou. Boh si váži 
predsa oboch, nielen muža. On dal aj žene rovnakú dôstojnos . Keby ženy 
stále mysleli na to, o im Ježiš povedal pri tomto zastavení, snažili by sa 
da  Bohu svojou dobrou výchovou charakterné deti. Ale to nie je len 
povinnos  ženy-matky! o by Boh povedal na tomto mieste mne, mužovi 
a otcovi, ako by zhodnotil moju starostlivos  o deti, o manželku? Aká je 
moja staros  o vieru mojich detí, o ich spravodlivos  a estnos , o 
pravdovravnos , i poctivos  a pracovitos  ? Nezhá am sa len za 
majetkom ? a pritom na Boha zabúdam...?  

Pane, pou  nás všetkých, matky i otcov, ako máme privies  svoje deti k 
TEBE. Nau  nás ži  pod a toho, o si nám zanechal na Sinaji - pod a 
Desatora. 

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. 

Obetoval sa, pretože sám chcel, a neotvoril ústa, ako baránka viedli ho na 
zabitie a ako ovcu, o onemie pred svojím striha om. 


