
KRÍŽOVÁ CESTA 

V ČASE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU 
 

 

Úvod 

Večný Otče, v mori Tvojho bezbrehého 

milosrdenstva je ponorený i tento náš ľudský čas, ktorý 

momentálne nazývame krízovým. Ľudia celej Zeme, 

všetkých národov a rás, sme vystavení svetovej 

pandémii koronavírusu, jej prejavom a dôsledkom, ktoré 

nás bytostne zasahujú. 

Prosíme, pomôž nám a daj nám milosť pochopiť, že 

väčšia ako táto kríza, je pandémia našej viery, nádeje a 

lásky, kríza našich vzťahov a ľudskosti v nás. 

Nasledujúc Tvojho milovaného Syna Ježiša Krista, 

ktorý nás sprevádza, podopiera a povzbudzuje i v týchto 

okamihoch, prosíme Ťa o požehnanie všetkých lekárov, 

zdravotných sestier, zdravotníckeho personálu, 

lekárnikov, dobrovoľníkov, záchranárov a štátnych 

predstaviteľov, ktorí slúžia chorým bez prestávky 

riskujúc vlastné zdravie i životy a prijímajú ťažké 

rozhodnutia v prospech celej spoločnosti. Požehnávaj 

všetkých kňazov, biskupov a Svätého Otca, neúnavných 

vo svojich modlitbách za zverený ľud. Prijmi utrpenie 

chorých, objím svojím milosrdenstvom zomierajúcich, 

poteš plačúcich a upevni nás v nádeji na vyliečenie nielen 

našich tiel, ale predovšetkým našich duší, našej viery, 

nášho človečenstva. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 



 

1. Odsúdenie 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Súd - slovo, ktoré vyvoláva v človeku rôzne emócie 

- strach, napätie, podráždenosť, rozrušenie, ale i túžbu 

po spravodlivosti a očistení. Ľudia teraz horlivo diskutujú 

a vynášajú súdy nad tými, ktorí stoja za kolapsom v 

zdravotníckej sfére. Ako keby iba oni boli vinní. 

Zabúdame pritom na seba, na vnútorné postoje našich 

sŕdc k dobrám sveta, ktoré máme od Boha, a ktoré 

máme iba požičané na čas nášho pozemského života. 

"Odsudzuje sa na...“, na čo, Pane? Nedá sa spočítať, 

koľkokrát si túto vetu počul aj z mojich úst, z našich úst, 

lebo z plnosti srdca hovoria ústa. Videl si do sŕdc svojich 

sudcov vtedy a vidíš i dnes. Viníme Ťa a súdime za naše 

vlastné zlyhania. Odpusť nám, prosím, a daj pochopiť, že 

jediným liekom a oslobodzujúcim rozsudkom je 

vzájomné odpustenie chýb a zranení a život podľa 

evanjeliových právd - bez pretvárky a do dôsledkov, vo 

všetkom. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

  

 

 

 

 

 



 

2. Kríž 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

     Sú utrpenia, bolesti, tragédie v našich životoch 

spravodlivé? Je pandémia koronavírusu a kríza s ňou 

spojená spravodlivá? Sú choroby, bieda, chudoba, 

nezamestnanosť, drina, vykorisťovanie, bohatstvo, 

prepych, hedonizmus spravodlivé? Je kríž spravodlivý? 

Nie. Ani kríž nie je spravodlivý. Ale náš Pán ho prijal a 

premenil ho v mocné znamenie, ktoré Satan nenávidí 

viac, ako čokoľvek iného. 

Pane Ježišu, uvedomujeme si, že zakaždým, keď 

prijímame kríž s tým, že na ňom budeme pribití a 

nestrácame vieru ani vtedy, keď pre samu bolesť a strach 

ani veriť nemôžeme, vtedy nad Zlým víťazíme. Skrze 

Tvoju krv, Krv Baránkovu. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Prvý pád 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Niet azda ani jedného komunikačného média, ktoré 

by nevydávalo správy o pandémii koronavírusu. Stále 

a stále... A hneď na to sa objavujú analýzy príčin tejto 

pandémie, jej prognózy, ale i konštelácie 

apokalyptických rozmerov a rôzne konšpiračné teórie, 

ktoré obviňujú všetkých a každého. Akoby pozabudli, že 

cesta je hrboľatá, plná prekážok a ťarchy kríža nielen pre 

objektívne príčiny, ale aj pre chamtivosť našich vlastných 

sŕdc. 

Pane Ježišu, padnutý pod krížom, nedopusť, aby 

sme v tejto situácii videli iba ohrozenie našich plánov. 

Daj nám milosť pochopiť, že i toto je mimoriadna výzva 

k tomu, aby sme z tohto pádu povstali posilnení, kráčali 

ďalej už len s Tebou a pomáhali povstávať nám i tým, 

ktorí stratili všetku vieru a vlastné sily. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Stretnutie s Matkou 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

  

     "Prečo sa bojíte? Moja Matka je s vami rovnako, ako 

bola so Mnou. Sprevádza každého človeka na jeho 

vlastnej životnej ceste. Je Matkou všetkých ľudí a Matkou 

všetkých národov. Svojím srdcom a očami plnými lásky 

vás sprevádza a hľadá vo vašich srdciach a očiach 

odozvu. Súzvuk lásky. Kam a ktorým smerom hľadíte 

vy? Kam sa uberáte? Na Golgotu alebo...? Nebojte sa! 

Uprite k mojej Matke svoj zrak i srdcia a Ona sa bude za 

vás prihovárať a ochraňovať vás, lebo vás nosí vo svojom 

Srdci tak, ako nosila Mňa, Baránka". 

Pane Ježišu, ďakujeme Ti za Matku Máriu, ktorá je 

taká neúnavná v pomoci blúdiacim, v posile trpiacim, pri 

hľadaní stratených synov a dcér. Pomôž nám, aby sme 

Jej otvorili svoje srdcia, aby mohla vstúpiť do našich 

životov, do radostí a bolestí, do výhier a sklamaní, do 

kríz všetkého druhu. Nech nás ako Hviezda nového 

svitania bezpečne vedie po cestách sveta vždy bližšie k 

Tebe.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 



 

5. Šimon 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

  

    Jeden zo záverov II. vatikánskeho koncilu je 

nasledovať Krista, na ktorého sa má všetko upierať, 

všetko k nemu smerovať. Veď On, kade chodil, všade 

dobre robil.  

A na tejto ceste sa nenašiel nikto, kto by dobre 

urobil Ježišovi - dobrovoľne a s láskou vziať jeho 

bremeno na svoje ramená. Iba Šimon, a to tiež nasilu. 

     Situácia je i dnes rovnaká, iba posunutá skoro o 2000 

rokov: pod ťarchou svetovej pandémie vysilení a 

tackajúci sa ľudia, kolabujúce zdravotné systémy, 

egoizmus a hyenizmus jednotlivcov i rôznych skupín, 

izolujúcich sa vo svojich uzavretých bublinách, len aby 

sa nemuseli zaoberať ničím a nikým, okrem seba. 

Pane Ježišu, Šimon nasilu, ale tiež z poslušnosti voči 

svetským autoritám, vzal Tvoje bremeno na ramená a 

niesol ho s Tebou. Na konci cesty bol však od svojej 

sebalásky a egoizmu očistený. Prosíme, daj, aby nás 

súčasné ťažkosti očistili od sebaľútosti, sebalásky a 

egoizmu, pretože naša pomoc chorým, biednym a 

trpiacim spočíva v nesení Tvojho kríža, ktorí oni nesú na 

sebe a padajú pod ním. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 



 

6. Veronika 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Je pochopiteľná túžba človeka po zachovaní dôverne 

známeho vzhľadu - svojej tváre, postavy, svojho bytu, 

okolia, mesta, v ktorom sa vieme bezpečne pohybovať. 

Ako keby to bola istota, ktorá nás má zachrániť pred 

zničením, zostarnutím, schátraním. Zmeny a krach 

našich pseudoistôt v nás spôsobujú úzkosť a beznádej. 

Nedokážeme prijímať tieto skutočnosti ako dôsledky aj 

svojho vlastného postoja a konania. A pritom už vôbec 

nechápeme, že svojím pokriveným svedomím a 

hodnotami, znetvorujeme už i tak dosť znetvorenú tvár 

sveta. 

     Pane Ježišu, na príhovor svätej Veroniky, daj i nám 

milosť vidieť v každej životnej situácii, i v tejto veľkej 

kríze, skryté dobro, ktoré nám ponúkaš ako príležitosť k 

rastu v láske a prejavoch milosrdenstva pred Bohom, aj 

na svedectvo ľuďom okolo nás. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 



 

7. Druhý pád 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Skrze našu slabosť môže Pán najlepšie pracovať na 

tom, aby priniesol ľudstvu milosrdenstvo. Je to parafráza 

slov svätého apoštola Pavla. Ježiš pozná náš strach a 

chce, aby sme k Nemu prišli a položili si hlavu na jeho 

Srdce. Hoci Ho vidíme opäť na zemi, opľúvaného, 

zbitého, je to On, kto v skutočnosti pomáha vstať nám, 

pri našich životných pádoch. A len Ježiš je odpoveďou na 

všetky naliehavé otázky nášho bytia. 

Pane Ježišu, nepriateľ našej spásy útočí a rúca 

všetky istoty našej ľudskej existencie. Upadáme do 

zmätkov, kolená sa nám podlamujú a veľakrát so sebou 

ťaháme do pádu aj druhých. Vlastnou 

nezodpovednosťou, neposlušnosťou a ľahkovážnosťou. 

Prosíme, obmy naše srdcia aj oči, aby sme videli, že 

odtlačok na zemi po Tvojom páde je práve to miesto, na 

ktorom nás berieš do svojho náručia. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Jeruzalemčanky 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Ženy plačú. Plačú i muži, ale nie je to tak vidieť. Ani 

vtedy, ani dnes. Jedno je však viditeľné: plače čoraz 

menej žien, ako keby sa z nás vytratil súcit s druhými. 

Vtedy dávno bol však nárek žien veľmi hlasný: "škoda 

tohto života, takého mladého...!" Koľko mladých, 

neprežitých, ale i zrelých životov končí samovraždami, 

násilím, vraždami, len preto, že nedokázali prijať výzvy, 

dať svojej existencii zmysel, rozpoznať Boží plán so 

sebou samým, ba ani možno nepoznali Boha... Kto vie, 

ako na tom boli Jeruzalemčanky..., ale plakali. 

Pane Ježišu, ďakujem Ti za slzy Jeruzalemčaniek, ale 

tiež za všetky slzy všetkých generácií. Prijmi ich do 

svojho Srdca a utišuj nimi nelásku, bolesť a utrpenie 

ľudstva. Daj nám pochopiť, že pre slzy a obety jedných, 

druhí budú spasení. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Tretí pád 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Nie sme sami od seba schopní niesť bremeno duší, 

ktoré týmto časom milosti opovrhujú. Sami sa chcú  stať 

bohmi, aby unikli pred Bohom. Mocní tohto sveta si chcú 

zaistiť vládu nad chaosom, v ktorom ľudia žijú a sácajú 

do prachu tých, po chrbtoch ktorých sa vyšplhali k 

svetskej moci a sláve. A padnutých nechávajú ako 

červov - zašliapnutých tvrdosťou svojich sŕdc a ťarchou 

nenásytnosti a chamtivosti. 

Pane, odpusť tvrdosť srdca nielen mocným tohto 

sveta, ale i nám, ktorí dovolíme a súhlasíme s týmito 

neprávosťami, lebo si myslíme, že sa nás to netýka. 

Vyveď nás z tohoto omylu a pomôž nám povstať z pádu, 

ktorý je jedným z najväčších a najťažších pádov nášho 

svedomia. Potrebujeme sa "zobudiť", aby sme 

"neprespali" čas, v ktorom nás dvíhaš k sebe a voláš nás 

k dôvere, modlitbe, k láske a nádeji". 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Odev a nahota 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Svätý apoštol Pavol nás v liste Efezanom vyzýva: 

"Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom 

diabla..., aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať 

a obstáť..." Do čoho sa v skutočnosti obliekame my? 

Zovšadiaľ sa na nás valí kult tela, zbožšťovanie telesnej 

krásy, nahoty a sexuality. Reklamné pútače, billboardy a 

megaboardy popri cestách, reklamy v médiách, firemné 

akcie a show programy, to všetko útočí na naše zmysly 

až do takej miery, že sme sa voči tomuto rafinovanému 

zlu stali apatickí. Vyzliekame sa z Božích milostí a 

obliekame si to, čo nám predkladá svet - lenže sú to 

"cisárove nové šaty". A  tak sme stále viac nahí, bez 

hanby, bez kúska intimity, vystavení na posmech a 

nechaní napospas poryvom zla. Ježiš sa nechal vyzliecť, 

aby sme my nemuseli zostať nahí. 

Pane Ježišu, odprosujeme Ťa za všetku nemravnosť 

sveta, ale aj za svoju vlastnú. Prosíme Ťa, zaodej nás, 

našu nahotu, svojou výzbrojou a milosťou, aby sme 

mohli s Tebou čeliť úkladom a útokom Zlého. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 



 

11. Klince 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Prijať "status quo", zriecť sa vlastnej slobody pohybu 

a rozhodovania, je veľmi ťažké. Svet si však nachádza 

stále nové a nové klince, ktorými nás pribíja na kríž 

nášho života, a my sa mu radi poddávame v domnení, 

že nás, naopak, klincov zbavuje. Egoizmus, chamtivosť, 

nenávisť, závisť, zlobu, pýchu, bohatstvo i extrémnu 

chudobu, pôžitkárstvo a ešte mnoho ďalších klincov vbíja 

predovšetkým do našich sŕdc a duší. Sami nemôžeme a 

veľakrát sa ani nechceme pohnúť vpred, akosi sme si už 

zvykli na svoje "preležaniny" i na hroty klincov. Kríž nás 

tlačí čoraz viac do zeme, do temnoty sveta a hriechu. Už 

sa bojíme zdvihnúť zrak a hľadieť na nebo? Na Teba? 

Pane Ježišu, daj nám milosť pochopiť a prijať do 

srdca, že aj keď pribití, predsa budeme vyzdvihnutí zo 

zeme, ako Ty. Obetujeme Ti všetky svoje rany a bolesti, 

ktoré nám spôsobujú klince tejto svetovej pandémie za 

pozdvihnutie a posilnenie našich ťažko skúšaných bratov 

a sestier na Slovensku i vo svete. I za nás samých. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 

 

 



 

12. Smrť 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Ľudský život je krátky, malý, ale človek ho drží vo 

svojich rukách a dáva ho niekomu, ako najväčšiu vec na 

svete. Nepoznáme svoju budúcnosť, nevieme, čí vízie 

analytikov a prognostikov sú správne. Akým spôsobom 

a za cenu akých obetí vyjde ľudstvo z tejto celosvetovej 

pandemickej krízy? Kristus, ktorý je naším Životom a 

skrze Ktorého žijeme, k nám hovorí už dve tisícročia, ale 

my ho nepočúvame. A tak k nám posiela svoju Matku, 

ktorá nás prosí a žiada o obrátenie sa k Bohu. Vraví, že 

žiadny človek nemôže spasiť svet, najmenej tak, že by 

zachraňoval hriešne ľudstvo pred sebou samým. Je iba 

jeden Kristus. 

Pane Ježišu, Ty si sa nespoliehal na svoje božstvo, 

ale zriekol si sa ho a vzal si na seba prirodzenosť 

služobníka. V ľudskej osobe si sa ponížil a stal si sa 

poslušným až na smrť. Prosíme Ťa o milosť, aby na 

Tvojom kríži zomrela naša pýcha - matka všetkých 

hriechov, ktorá je príčinou nešťastí a rozdelenia ľudských 

sŕdc. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 



 

13. Náruč Matky 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

V truhlici času sa odohráva dráma. Plány padajú, 

paláce našej samospasiteľnosti sa rúcajú, zviditeľňujú sa 

omyly tých, ktorí neveria v nič iného, iba v manévre 

svetskej moci. Tí budú vždy ničiť všetko vznešené v 

zúfalej snahe prestavať kulisy svetovej moci podľa 

svojich vlastných predstáv. Táto scéna má svojich 

drakov, ktorí požierajú jedna za druhou duše ľudí, ktorí 

žijú a tvária sa, ako keby moc, sláva, bohatstvo, zdravie 

boli jedinou istotou a zmyslom života. 

Teba, Pane Ježišu, skladajú z kríža do náručia drahej 

Matky. Ako do kolísky, ako do nekonečného oceánu 

lásky. Ďakujeme, že i my v tomto čase úzkostí môžeme 

vložiť do srdca Nepoškvrnenej svoje modlitby, obety, 

prosby za zastavenie šíriacej sa pandémie. Pri jej Srdci a 

v jej náručí si môžeme odpočinúť a posilniť sa. Ona, 

Láska a Kráľovná Tvojho Nežného Srdca nás 

zhromažďuje a modlí sa spolu s nami prosiac Ťa o 

milosrdenstvo pre nás, naše rodiny i celý svet. Vypočuj 

Jej i naše modlitby a osláv sa v našich slovách, skutkoch 

a životoch. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 

 

 



  

14. Hrob 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 

Boh je plodným rozsievačom. Zasieva do pôdy 

mnoho semien. Jedni vyklíčia, iné nie, ale ničím sa 

neplytvá, nič sa nestratí. A potom... obrovské stromy s 

rachotom padajú k zemi, rozkladajú sa a stávajú sa 

pôdou, z ktorej vyrastú nové stromy. Podobne je to aj s 

ľudskou činnosťou: vznikajú nové spoločenstvá, rozvíjajú 

sa, konajú vo svete Božie dielo, ochabujú, vracajú sa do 

zeme a vytvárajú bohatý humus, z ktorého schádza nový 

život. Generácie ľudí sa rodia a umierajú. Strieda sa 

slnko a dážď, noc a deň, zima a leto, sejba i žatva. Iba 

Božie slovo sa nemení. Jednu generáciu po druhej 

privoláva Boh späť a volá svoj ľud k tejto nemennosti, k 

tajomne plynúcej stálosti - k tejto jedinej istote, ktorá 

má nejakú hodnotu. 

Pane Ježišu, prišiel si na svet v tom 

najnemožnejšom okamihu a svet, ktorý bol mocný a na 

smrť chorý, ktorý horel a umieral vo svojich hriechoch, 

sa znova narodil. Po 2000 rokoch svet znovu umiera 

zimou hriechu. Daj nám oheň Svätého Ducha, aby nás 

opäť priviedol k životu. Aby všetci tí, ktorí vo veľkom 

trápení zasiali, s radosťou mohli žať. Nech nás Tvoje 

Slovo premení a naplní, aby sa vyčerpala všetka pýcha, 

závisť a nenávisť, aby sa svet znovu narodil. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 

 



Záver 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

Tvrdo nás zasahuje bolesť a márnosť všetkého. 

Všetko má svoj koniec: čas ľudského života, jeho dejín, 

čas blahobytu i čas kríz, čas odriekania i obiet. Skončia 

kráľovstvá, vlády, mestá zbudované ľudskou rukou, moc 

peňazí a intríg, moc zla, ktorému nie je dovolené pohltiť 

dobro naveky. Nepoznáme budúcnosť, pretože sme malí 

a slepí a máme strach opustiť všetko, čím sme naplnili 

svoje srdcia, svoje obydlia, svoje sýpky, svoje životy, 

svoju vieru, nádej a lásku. 

Pane, čoraz viac si uvedomujem, že na konci 

všetkého sa ma nebudeš pýtať na moje úspechy, 

starostlivosť o zdravie, na výšku bankového konta, ani 

na množstvo modlitieb a návštev kostola. Jednu otázku 

však určite budem počuť: „Čo si mi urobil alebo neurobil 

v mojich maličkých? Ukáž mi svoje milosrdenstvo a tak 

Ťa spoznám!" Teda nie podľa spoločenského postavenia, 

ani nie podľa krásy, ani podľa moci, ale podľa ovocia 

milosrdenstva. 

Ty, Pane, si Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok 

i Koniec, Žiarivá ranná hviezda. Príď a vyveď nás z púšte 

tohto chaosu, neporiadku a utrpenia, a daj, aby sme Ťa 

oslavovali aj vo svojom súžení. Daruj nám svoj pokoj a 

odvahu do budúcich dní, aby sme stáli pevne a plní sily 

pri Tebe vo svojich bratoch a sestrách, v Tvojich 

maličkých.  

Amen. 

Modlime sa na úmysel Svätého Otca Františka: 

Otče náš..., Zdravas´..., Sláva... 


