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Úvod 
 
 
    „ Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha, a to Slovo bol Boh. 
Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez 
neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo“ . (Jn Prológ 1, 1-3) 
 
     Kristus kedysi povedal o Petrovi, že je skala a tak hovorí tiež aj 
o nás.... Sme skaly, ktoré spolu vytvárajú 
stavbu Cirkvi. Jedna zapadá do druhej, tvar jednej sa 
prispôsobuje tvaru druhej. Tak, ako sú skaly ohlodávané 
a bičované rôznymi víchricami, dažďom a nepohodou, tak sme 
skúšaní aj my: bičujú nás rôzne skúšky, choroby, trápenia. 
A predsa: skala sa nedala, ale i človek vydrží. A výsledok tohto 
bolestného procesu je nádherný, fantastický tvar skaly a múdry, 
láskavý človek. 
 
     Započúvajme sa srdcom do Božieho slova a rozjímajme o ňom 
i počas tejto krížovej cesty, ktorú obetujeme za pápeža Františka 
aj za všetkých zasvätených i laických ohlasovateľov radostnej 
blahozvesti nášho Boha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Slovo a súd 
 
 
     Na počiatku vzťahu medzi Bohom a človekom je Slovo Boha, 
ktoré v ňom bolo od vekov. Je ním Boží Syn, Ježiš Kristus, 
nekonečná Láska a Múdrosť Otcova. 
     Na počiatku vzťahu medzi človekom a Bohom je odsúdenie 
Boha: „ Žena, ktorú si mi dal Ty, Bože, ma naviedla na zlo 
a neodolal som...“ (Gn 3,12) 
     Teraz sa história znovu opakuje. Kristus stojí nielen pred 
Pilátom, ale zároveň tiež aj pred nami, predo mnou. Znova ho 
obžalúvame a vmietame mu do tváre hrozné obvinenia, urážky 
a krivé svedectvá. Naše i moje slová, slová a slová. Obžaloba Boha 
v raji pokračuje obžalobou Boha i na Zemi. 
     Sv. Apoštol Pavol sav liste Rimanom  vyjadruje o Božej láske: 
„Keď Boh vlastného Syna neušetril, ale ho vydal za nás všetkých,  
akože by nám s ním nedaroval všetko? (Rim 8,32) 
 
    „Pane, cez slová apoštola Pavla som uistená o Tvojej láske ku 
mne: Ty si ma miloval a obetoval si sa za mňa. S dojatím v srdci 
Ti ďakujem a prosím, aby Tvoje slovo preoralo moje srdce 
hlbokými brázdami, nech nepadne na cestu, ale do úrodnej pôdy, 
aby som prijala Božie slovo do svojho života novým spôsobom.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Slovo a kríž 
 
 
     Sv. apoštol Pavol napísal Galaťanom: „Ale ja sa nechcem 
chváliť ničím iným, iba krížom nášho Pána Ježiša Krista“ (Gal 
6,14). 
     Kristus vzal na seba nielen trest za hriech, potrestanie, ale aj 
niečo oveľa hroznejšieho. Vzal na seba obžalovanie z viny, vzal na 
seba vinu nás všetkých: tých, ktorí boli pred nami, tých, ktorí 
prídu po nás, ale i našu vinu. „ On, Ježiš z Nazareta, Baránok bez 
poškvrny, sa nedopustil hriechu, ale sám vyniesol naše hriechy“, 
ako je napísané v prvom Petrovom liste (1Pt 2,22, 24). 
 
     „Pane Ježišu, Ty vieš, že najväčšie na svete nie je utrpenie 
spravodlivé, ale „utrpenie nespravodlivé“. Je také veľké a vzácne 
preto, že sa ako jediné približuje Tvojmu utrpeniu. To, čo je 
v očiach sveta najväčším a neprekonateľným pohoršením, a to je 
bolesť nevinných, je pred Tebou najväčšou múdrosťou 
a spravodlivosťou. Je to tajomstvo milosrdenstva do ktorého nás 
ponáraš, aby sme sa mohli bez obáv otvoriť novej radostnej 
a vzrušujúcej dimenzii, v ktorej sa kríž už nejaví ako „bláznovstvo 
a pohoršenie“, ale naopak, ako „Božia moc a múdrosť“, ako 
neotrasiteľný dôkaz Božej lásky k nám.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Slovo a prvý pád 
 
 
     Prorok Izaiáš hovorí v štvrtej piesni o Pánovom služobníkovi: 
„Opovrhnutý a posledný z ľudí... a Pán na neho uvalil neprávosť 
nás všetkých“ (Iz 53, 3...6). „On je Baránok, ktorý sníma hriech 
sveta“ (Jn 1,29).  
     Pravým krížom, ktorý niesol Ježiš na svojich ramenách je 
hriech. Pretože Ježiš na sebe nesie hriech, je od neho Boh ďaleko. 
Najvyššia svätosť Boha sa stretáva s najväčšou zlovôľou hriechu 
a spôsobuje v Spasiteľovej duši nevýslovnú búrku, až takú silnú, 
že sa mu podlamujú kolená a On padá pod ťarchou svojho 
nákladu. 
 
     „Ježišu Kriste, pripájam sa v duchu k žalmistovi a spolu s ním 
volám: 
 
     Z hlbín volám k Tebe, Pane, z hlbočín môjho hriechu. Topím sa 
a padám a niet nikoho, kto ma zachráni. 
Pane, počuj môj hlas, nakloň svoj sluch k mojej úpenlivej prosbe 
a zachráň ma! Vytiahni ma a pomôž mi povstať, aby som Ťa 
v bázni a nádeji nasledovala  a slúžila Ti, lebo Ty jediný si 
milosrdný a láskavý a ja sa spolieham iba na Teba. S tebou chcem 
dôjsť do cieľa mojej cesty. A nedopusť, aby som do hriechu 
zaťahovala iných.“ 
 
 
 
 
 
 



4. Slovo a Matka Slova 
 
 
     Martin Luther (Comm. All Magnificat) vraví o Panne Márii: 
„Mária mala čnosť pokory, ale o tom vedel len Boh, nie Mária. 
I napriek tomu, že Mária prijala do svojho vnútra veľké Božie 
dielo, mala a zachovala si o sebe takú mienku, že sa nepovyšovala 
ani nad najmenšieho človeka na Zemi“. Odolala strašnému tlaku 
pomyslenia:“Ty si matka Mesiáša, matka Boha!“ Sklonila sa do 
svojej malosti a vyzdvihla jedine Boha: „Velebí moja duša Pána!“ 
Pána, nie služobnicu! V tejto malosti zotrvala po celý život, čo 
vidno aj z jej chovania sa k Synovi. Vždy stojí ticho opodiaľ, pre 
seba nič nežiada, ani o miesto vpredu, aby ho počula. Ako čítame 
v Matúšovom evanjeliu (Mt 12, 46), ak  s ním chce hovoriť, musí 
sa dokonca obrátiť na iných. 
     Aj teraz stojí nenápadná, plná pokory a lásky. 
 
     „Pane, v evanjeliu nás vyzývaš: „Učte sa odo mňa, lebo som 
tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11,29). Slová apoštola Pavla 
v druhom liste Korinťanom nám objasňujú Tvoju pokoru: „hoci 
bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste sa aj vy jeho 
chudobou obohatili“ (2 Kor 8,9). 
     Chcem sa aj ja na svojej životnej ceste učiť od Teba, ako byť 
pokornou. Nie z nejakej potreby osobného úžitku, ale iba z lásky. 
Byť pokornou viac skutkami, ako myšlienkami, slovami a citmi. 
Priveď ma k srdcu Tvojej Matky, aby som na tejto ceste neblúdila, 
ale aby som sa slobodne nechala Ňou viesť v službe lásky Tebe 
a blížnym. 
 
 
 



5. Slovo a Šimon 
 
 
    V liste sv. apoštola Pavla Filipanom je jedno nenápadné miesto 
(Flp 2,3-4): „Nerobte nič z nevraživosti, ani pre márnu slávu, ale 
v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí 
iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných“. 
     Všetci chceme nejako vyniknúť a evanjelium  na niekoľkých 
miestach hovorí, ako sa učeníci dohadovali, kto z nich je väčší. 
Ježiš však vzal dieťa a postavil ho doprostred... dieťa zodvihlo 
hlavu a zdola sa na Neho  pozeralo a jeho tvár žiarila radosťou.  
     Hľadieť na druhého človeka ako na lepšieho, starať sa viac 
o druhých, než o seba, to sú požiadavky, ktoré vyzerajú veľmi 
ťažké. Svoju tvrdosť však strácajú, ak sa na ne pozeráme pod 
správnym zorným uhlom, pohľadom dieťaťa. 
 
     „Ústami nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu 
naprotiveň svojim nepriateľom...“ vyznáva žalmista a vyzýva nás 
pozdvihnúť zrak s nádejou a radosťou, lebo je to časť i nášho 
obrátenia.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Slovo a Veronika 
 
 
     Svätý František z Assisi nám dal jednu z najjednoduchších 
a najkrajších definícií Boha: „Ty si pokora“. Len Boh, neustále 
zostupujúci k človeku, je skutočne pokorný, a to je aj náš najhlbší 
dôvod k pokore: aby sme „napodobňovali“ iba nášho Otca, a nie 
„otca lži“, ktorý má sklon neustále sa vyvyšovať a stavať svoj trón 
na nebesia...“. Ježišove slová: „učte sa odo mňa...“ nás pozývajú, 
aby sme sa z lásky stali maličkými a ako On umývali nohy bratom. 
„Kto chce byť prvým, nech je služobníkom všetkých 
a posledným“ (Mk 9,35)... „Syn človeka prišiel, aby slúžil“ (Mt 
20,28). 
     Ježiš sa vtedy posadil, ako keby chcel uvedené poučenie urobiť 
slávnostnejším a Dvanástich zavolal k sebe. Veronika medzi nimi 
určite nebola. 
 
     „Pane, Ty nechceš, aby sme sa stali maličkými čas od času ako 
kráľ, ktorý vo svojej veľkomyseľnosti uznáva za vhodné občas 
zostúpiť medzi ľud a možno mu i nejako poslúžiť. Stal si sa 
„maličkým“ rovnako, ako keď si „prijal“ telo – trvale do všetkých 
dôsledkov. Byť „tichý a pokorný srdcom“ znamená podľa Teba 
i toto:patriť k ľudu pokorných a chudobných pred Bohom. 
     Prosíme Ťa na príhovor našej pokornej sestry Veroniky daj, 
aby sme sa dokázali slobodne rozhodnúť byť malými s maličkými 
a stáť na ich strane.“ 
 
 
 
 
 



7. Slovo a druhý pád 
 
 
     Ježišova pokora vychádza z Boha a má svoj najvyšší vzor 
v Bohu, a nie v človeku. Boh totiž nie je malý, necíti sa malý, ale 
urobil sa malým a urobil tak z lásky. Cirkevní otcovia v tejto 
súvislosti používali slovo „blahosklonnosť“ (synkatabasis), ktoré 
vyjadruje dve skutočnosti: skláňanie sa, zostupovanie a zároveň 
dôvod, ktorý  k tomu Boha vedie – a tým je jeho láska k človeku. 
V tomto svetle sa nám celé dejiny spásy javia ako dejinný sled 
Božieho pokorovania sa: „Boh „zostupuje“,  keď tvorí svet, keď sa 
prispôsobuje úbohému žvatlaniu ľudskej reči a inšpiruje Bibliu. 
Korunou všetkého pokorenia je prijatie ľudského tela a v ňom 
poníženie, aké sa už na nikom tak dokonale nezopakuje. 
     Ježiš znova padá. Stvoriteľ a Pán vesmíru bezmocne leží 
v prachu zeme, tichý a pokorný. 
 
     „Keď sa dnes vrátiš domov , budeš môcť byť taký, ako pred 
tým, než si prišiel sem a v duchu prežívaš Ježišovo umučenie? 
Budeš môcť zabudnúť na Jeho pohľad, keď ležal skrvavený 
a dobitý pod krížom na kamenistej zemi? Budeš mať odvahu 
skryť sa pred okamihom, keď sa na Teba  ticho pozrie bez stopy 
výčitiek? 
     Keď neplačeš teraz, nad čím potom plačeš?“ 
 
 
 
 
 
 
 



8. Slovo a nárek človeka 
 
 
      ...“ budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, 
a horekovať, ako sa horekuje nad prvorodeným“ (12,10) 
a prorok Zachariáš ďalej pokračuje (13,1) „ a v ten deň bude 
otvorený prameň proti hriechu a poškvrne a vyhubím z krajiny 
meno modiel a nebudú viac na ne spomínať“. 
     Tu, v naplnení tohto proroctva je základ každého rozjímania 
o umučení Krista sprevádzajúci celé dejiny Cirkvi, z ktorého sa 
zrodilo mnoho svätcov. 
     Apoštol Pavol v liste Rimanom (13,8) píše :“ Nebuďte nikomu 
nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali“. Láska je 
jediná dlžoba, ktorú máme voči všetkým ľuďom a každý človek, 
ktorý k Tebe prichádza má právo požadovať svoju čiastku lásky, 
ktorú si Ty dostal do svojho správcovstva od Boha v Kristovi, 
a máš ju zdieľať so svojimi bratmi. (porovn. Mt 24,45). Tá láska 
nepatrí iba Tebe. Máš u rozdávať ako „prídel jedla“. 
     Jeruzalemské ženy toto chápu a svoju lásku dokazujú hlasným 
nárekom. 
 
          „Pane Ježišu, možno dnes, možno v budúcich dňoch budeme 
mať príležitosť naplniť tento program lásky. Daj nám odvahu, 
aby sme sa na určitého človeka pred nami dívali s úprimnou 
láskou a možno s úžasom pochopíme, že sa k nemu môžeme 
správať ináč, ako doteraz. 
     Prosíme Ťa, aby nás navštívila Kráľovná Láska – kúsok nového 
neba a novej zeme, ktorý zaberie miesto zeme starej, - aby z toho 
mali ako prví úžitok práve tí ľudia, s ktorými sa chceme 
uzmieriť.“ 
 



9. Slovo a najťažší pád 
 
 
     Ježiš už po tretí raz padol. Prorok Izaiáš Krista výstižne opísal 
(Iz 53,2-3): „nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, 
a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný 
z ľudí .....“ 
   „Prichádza vládca tohto sveta“ – povedal Ježiš pri odchode 
z večeradla, keď šiel v ústrety svojmu umučeniu (Jn 14,30). Na 
púšti mu pokušiteľ ukázal a ponúkol všetky pozemské 
kráľovstvá a teraz mu kričí do Srdca: „Len sa pozri, za koho trpíš, 
pozri, čo si z tvojho utrpenia robia! Naďalej budú hrešiť a bude 
im to úplne jedno, je to všetko na nič!“ 
     V onom dave ľudí, ktorým je to jedno, som i ja, ktorá som 
dokonca schopná tieto veci o jeho utrpení písať a pritom zostať 
nedotknutá, zatiaľ čo by sa o ňom malo písať iba v slzách. 
 
     „Pane, prosím odpusť a podaj mi svoju ruku práve vo chvíli, 
keď všetko moje pôsobenie bude bezúspešné a ja nebudem 
vládať vstať. Daj mi pochopiť, že i toto tažké zastavenie na 
krížovej ceste môjho života skrýva v sebe netušenú nádej a Boží 
prísľub nových začiatkov, ktorými ma povedieš Ty, Kristus, 
Baránok Boží“. 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. Slovo a potupa dôstojnosti 
 
 
    Sv. Apoštol Pavol odsúdil hriech vtedajšej pohanskej 
spoločnosti, jej bezbožnosť prejavovanú modlárstvom 
prinášajúcim morálny úpadok. Koreňom tohto hriechu je 
odmietanie oslavovať Boha a ďakovať mu.  
     História sa opakuje. Hriech už nie je to, „čo je zlé v Božích 
očiach“ (Ž 5, 1-6), ale to, čo je zlé v očiach ľudí. Človek dnes 
určuje, čo je hriech, rozhoduje, čo je dobro a čo zlo, vytyčuje si 
v dejinách svoju morálku „ako rieka, ktorá si sama vymieľa svoje 
riečisko“. A tak znovu upadá do bezbožnosti. Táto nová 
„morálka“ postavená na vynechaní Boha, väčšinou končí ako 
u pohanov: ako „jagajúca sa neprávosť, zvodný odev, ktorým sa 
ľudské sebectvo snaží zakryť svoju nahotu“. 
 Naopak,  Boh sa necháva obrať o všetku dôstojnosť, len, aby nám 
odhalil i ten najskrytejší hriech. 
 
     „Pane, prebuď v nás svätý nepokoj, aby sme z vlastnej 
ľahostajnosti a „neutrality“ nepadli do osídiel diabla, ktorý nás 
i dnes láka predstavou, že „budeme ako Boh“. 
    Daj nám milosť, aby sme v modlitbe rozlišovali duchov, ktorí 
stoja v pozadí a prostredníctvom Tvojho slova a sviatostí nás 
nauč hľadať Tvoje odpovede na naše problémy“. 
 
 
 
 
 
 
 



11. Slovo a klince 
 
 
     Vďaka tým, ktorým bolo dané niesť Ježišove stigmy na tele 
alebo v duši, aspoň čiastočne môžeme poznať, čo Ježiš zakúšal, 
keď bol pribitý na kríž a v hodinách, ktoré nasledovali. Stigmy 
svätcov nám ľahko pripadajú ako znamenie zvláštnej Bože 
priazne, vzácne privilégium, a tiež nimi sú, ale kto ich obdrží, 
skusuje, čím v skutočnosti pre Krista na Golgote boli. Znamením 
hrozného Božieho odsúdenia hriechu. Ježiš bol doslova 
„prebodaný“pre naše previnenia. 
 
     „Pane Ježišu, nikto nepozná Tvoje utrpenie tak, ako  Tvoj Otec. 
Cirkevní otcovia Ti od najstarších dôb pripisujú biblický obraz 
horkej vody Máry, ktorá sa stala sladkou, akonáhle sa jej dotklo 
drevo vhodené Mojžišom (Ex 15,23). 
     Kriste, Ty sám si vypil horkú vodu hriechu a zmenil si ju na 
sladkú vodu milosti. Zmenil si nesmierne ľudské „NIE“ dané Bohu 
v ešte omnoho väčšie „ÁNO“, „AMEN“, takže skrze neho i naše 
„amen“ znie k sláve Božej (2Kol 1,20). Daj, aby sme v Duchu 
Svätom- v Pravde- vždy oslavovali Tvojho Otca i Teba Kriste, za 
to, že Tvoje „telo ovládané hriechom bolo zničené“ (Rim 6,6), aby 
sa nám „namiesto kliatby dostalo požehnania“ (Gal 3,3). 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Slovo a smrť 
 
 
    Pred nami stojí najdelikátnejší bod celej cesty. V ňom sa zrodila 
predstava Otca „neúprosného“ k svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. 
Prečo ho otec „vydal“ smrti a ako sa to zlučuje s jeho „súcitom“? 
Ježiš v Jánovom evanjeliu odpovedá: „Otec ma preto miluje, že ja 
dávam svoj život a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho 
dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. 
Taký príkaz som dostal od Otca.“ 
(Jn 10,17-18). To nám pomáha k vysvetleniu si predstavy 
o Otcovom postoji v tajomstve spásy- nebol neprítomný, nebol na 
nebi, keď jeho Syn vystupoval na Kalváriu. Naopak, bol s ním: „... 
mňa necháte samého, ale nie som sám, lebo Otec je so mnou“ – 
vraví Ježiš apoštolom (Jn 16,32). Otec a Syn boli v utrpení spolu, 
a moment, keď Ježiš cíti opustenosť od Otca a volá: „ ... prečo si 
ma opustil?“, je v skutočnosti chvíľou, keď mu je Otec najbližšie 
a pritíska si ho k sebe ešte silnejšie (ak je to možné) v objatí lásky, 
pretože práve vtedy je Synova vôľa najviac zjednotená s jeho 
božskou vôľou. 
 
     „Pane Ježišu, zvíťazil si nad hriechom a smrťou – v súlade so 
svojou povahou – nie silou, ale láskou, a dal si nám tak príklad, 
ako premáhať zlo dobrom (Rim 12,21). Chceme byť hodní toľkej  
Otcovej lásky a nehy , preto Ťa prosíme, nauč nás dôverovať Mu, 
venovať Mu  svoju dôveru napriek protivenstvám,  
napriek všetkému, všetkým i nám samým.“ 
 
 
 
 



13. Slovo pri srdci Matky 
 
 
     Apoštol v liste Rimanom píše takto o Božej Láske: „Kto nás 
odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo 
prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 
Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás 
miluje“ (Rim 8,35-39). Tu nám Pavol ukazuje, akou metódou 
máme vniesť do svojej konkrétnej situácie svetlo Božej lásky. Ako 
vieme z listu Korinťanom (2Kor 11,23) aj on mal skúsenosti 
s úzkosťami, s prenasledovaním, s mečom...., ale konštatuje, že 
žiadne z nich neobstojí v porovnaní s myšlienkou na Božiu lásku. 
Skryto nás vyzýva, aby sme pozorovali beh svojho života 
a vynášali na jeho povrch obavy, ktoré sa v ňom zahniezdili: 
smútky, hrozby, komplexy, telesné alebo morálne vady, ktoré 
nám bránia, aby sme sa pokojne prijali a všetko vystavili 
myšlienke, že Boh nás miluje. 
Vyzýva ma, aby som sa pýtala samej seba: „čo v mojom živote 
chce nado mnou vyhrať?“ 
 
     „Pane, keď Ťa vidím v náručí Matky, srdce mi napĺňa bolesť, že 
som príčinou Tvojho utrpenia a smrti pre moje hriechy, ale aj 
dojatie a vďačnosť. Prosím, pre bolesť Tvojej i našej Matky Márie 
o dôveru v Tvoju i Otcovu lásku, od ktorej ma nemôže nič odlúčiť, 
iba ak ja sama svojím slobodným rozhodnutím. 
     Mária, vezmi i mňa do svojho nežného náručia práve vtedy, 
keď sa všetko v mojom živote bude zdať stratené a prehraté.“ 
 
 
 
 



14. Slovo v hrobe 
 
 
     Je načase, aby sa i v našom živote uskutočnil „krst v Kristovu 
smrť“, aby sa i z nás odlúpilo čosi zo starého človeka a zostalo 
navždy pochované v Kristovom umučení. Starý človek so svojimi 
telesnými žiadosťami musí byť „ukrižovaný“ a „pochovaný 
s Kristom“.  
     Plodom rozjímaní o umučení je nechať zomrieť človeka 
starého a dovoliť, aby sa zrodil človek nový, žijúci podľa Boha. 
     Prostredníctvom apoštola Pavla (Kor 5,7-8) a na iných 
miestach Nového Zákona môžeme poznať kroky a činy, ktoré 
musíme s pomocou Božou vykonať, aby sme došli do cieľa svojej 
„krásnej emigrácie“ z hriechu. V liste Hebrejom(4,7) je napísané: 
„Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia“. 
Ide o pravý a skutočný veľkonočný „exodus“, aby sme sa stali 
novým cestom pre nekvasený chlieb úprimnosti a pravdy. 
 
     „Kriste, deň vzkriesenia je naozaj ten, ktorý učinil Hospodin a 
„tento div sa udial pred našim i zrakmi“ (Ž 118,22), ako spievame 
vo veľkonočnej liturgii. Vzkriesenie je v tomto zmysle korunou 
obeti na kríži a my môžeme pri každej sv. omši hovoriť: „Smrť 
Tvoju , Pane, zvestujeme aTvoje zmŕtvychvstanie vyznávame...“ 
     Prosíme Ťa, daj, aby sme pochopili a srdcom i rozumom prijali, 
že Otcov čin vzkriesenia je aj pre nás zdrojom najväčšej nádeje, 
pretože znamená, že jedného dňa to Otec učiní aj s nami“. 
 
 
 
 
 



Záver 
 
 
     Boh pamätá na každého a jeho milosť je úmerná tomu, 
koľkokrát sme nabrali odvahu začať znovu, ako keby sto 
sklamaní nič neznamenalo.  
     Ježiš zostúpil v Duchu za tými, ktorí ležali v temnotách 
podsvetia, „ rozdrvil brány bronzové a rozlomil závory zo železa“ 
(Ž 107,16) a môže teda vyslobodiť z akéhokoľvek duchovného 
väzenia i zo smrti. Môže zavolať – a volá – mňa, tu a teraz, ako 
zavolal na pochovaného Lazára: „Poď von!“  
     Primknime sa preto k Spasiteľovej ponúkanej ruke ako Adam 
a Eva na starej ikone a vstaňme zmŕtvych spolu s Ježišom. Nech 
nás naplní radosť vo veľkonočnej dobe, aby sme sa mohli zdraviť 
svätými slovami: „Potešenie moje, Radosť moja, Kristus vstal 
zmŕtvych! Aleluja! 

A m e n . 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pieseň ku krížovej ceste (nápev: Stála Matka bolestivá) 
 

1. Vedľa kríža Matka stála, Matka 
Boha, Matka kráľa,  
na smrť odsúdeného. 
 

2. Pre človeka vinu ťažkú  
na smrť odsúdili lásku,  
pre môj hriech, ach, Bože môj. 
 

3. Zachvelo sa celé telo,  
keď na plece kleslo drevo.  
Priťažký je tento kríž. 
 

4. Kríž je ťažký, niet naň sily, 
kolená sa podlomili,  
padol, len čo vykročil. 
 

5. Do tmy čiernej nevďačnosti lúč 
zažiaril lásky čistý –  
Matku stretol – Máriu.  
 

6. Šimon musí vypomáhať,  
aby vládal božský náš brat 
s krížom na Kalváriu.  
 

7. Tvár špinavú blatom, krvou, 
utrela mu šatkou bielou 
Veronika. Vďaka ti! 
 

8. Zas tá hrozná slabosť, závrat, 
nevládze už ďalej kráčať, padol 
potom zaliaty. 
 
 
 

9. Plačú ženy. Plačte veľmi  
nad sebou, svojimi deťmi.  
Deň pravdy sa priblížil. 
 

10. Od vrcholu krokov pár len, ako 
mŕtvy padol na zem. Ako 
mŕtvy tu leží. 
 

11. Šaty postŕhali z tela,  
s hrôzou uzrela zem celá  
telo Tvorcu krvavé. 
 

12. Pribili mu na kríž dlane, 
zmilujže sa, Kriste Pane,  
pre tie rany boľavé. 
 

13. Odpusť im, ach, odpusť, Bože, 
viac milovať nik nemôže. 
Zomrel. Dokonané je. 
 

14. Klesol Matke v náruč mŕtvy, 
dušu drása smútok mĺkvy.  
Ako ho len miluje. 
 

15. Leží v hrobe, skale chladnej. 
Príď, jediná žitia nádej,  
všetko tvorstvo čaká Ťa. 
 

16. Nech tajomstvo tvojho kríža 
zjaví nám, že dni sa blížia –  
dni nového života.  


