
Úvod 
 
Loď nášho človečenstva sa ocitla na rozbúrenom mori pandémie 

koronavírusu spolu s našimi plánmi, úspechmi, výhrami i prehrami, s našim 
životom i smrťou. Vlny ňou zmietajú zo strany na stranu a zo scény 
pozemského života splachujú jeden život za druhým, ako figúrky na 
šachovnici. Časť ľudí si vo svojich nedobytných priestoroch užíva dar času 
vymýšľaním stále nových aktivít a predvádzaním sa zábermi na sociálnych 
sieťach i v  televízii. Časť ľudí sa ponorila do svojho strachu, paniky a 
beznádeje. Ďalšia časť ľudí situáciu zľahčuje, hrá sa na supermanov a vo 
svojej pýche odmieta podriadiť sa protiepidemiologickým opatreniam. Iná 
skupina ľudí sa stala apatickou a akoby už čakala iba smrť. Ďalší ochoreli a 
musia znášať ťažkosti s chorobou spojené, prísnu karanténu, ba nezriedka 
zomierajú, ani si to neuvedomujúc. Iní sa ponorili do ľudského žiaľu v 
smútku zo straty blízkych. Potom sú na scéne žalobcovia - v prvom rade 
vinia Boha, že takto nás trestá, a tiež obviňujú všetkých dookola seba. 
Povýšenci nad všetkých a každého, i nad Boha, sa vyhlasujú za jediných 
spravodlivých a spasiteľov. Je tu však ešte jedna skupinka, ktorá sa v tomto 
čase boja proti chorobe modlí ešte viac, ako inokedy a zdá sa, že vidí aj za 
zákrutu, za obzor, a svojimi modlitbami, vierou, nádejou a poslušnosťou 
voči Otcovej vôli pomáha znášať utrpenie chorým, vyprosuje  múdrosť pre 
zodpovedných predstaviteľov štátnej moci, prosí o posilu pre všetkých, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom slúžia chorým, ale tiež i nám ostatným v 
lekárňach, obchodoch a pomocou pri nákupoch, či šití rúšok... 

V tejto hodine odčiňovania pri všetkých nás stojí a sprevádza nás Plná 
Milostí, Sedembolestná Panna Mária. Tebe, Panna a Matka bolestná 
obetujeme všetky dobrá a milosti tejto krížovej cesty Tvojho Syna. Vypros 
nášmu národu dar pokoja, vernosti Kristovi a Jeho Cirkvi a odvahu 
nasledovať ho a žiť Pravdu, ktorú On ohlasoval až po smrť. 

Pane Ježišu, otvor žriedla svojich milostí a svojho milosrdenstva pre 
náš národ i celý svet, aby sme neodbočili z cesty spásy, ktorou si Ty prešiel. 
Pod ťarchou tejto choroby padáme nielen do beznádeje, strachu, smrti, ale 
zažívame tiež obyčajnú ľudskú spolupatričnosť, ktorá nás posilňuje v nádeji, 
že dobro ešte nevymrelo, že dobro, ktoré Tvoj Otec do nás vložil, teraz 
mnohí dolujú zo svojich sŕdc ako poklad. Snáď si ani neuvedomujú, akí sú 
bohatí vo svojich vnútrach, a že tieto poklady dobra, milosrdenstva, lásky, 
nikdy nezožerie hrdza a nebudú zabudnuté. 



1. Odsúdenie Ježiša 
 

Moje milované deti,  

keď sa môj Syn narodil, Herodes ho odsúdil na smrť, lebo sa bál o svoju 
svetskú moc. A slová svätého starčeka Simeona sa sa zapichli do môjho 
srdca na celých 33 rokov. Každý deň som žila s touto bolesťou, lebo som 
poznala Písma i predpovede prorokov, ktoré sa týkali môjho Syna. Jeho, môj 
i Jozefov život  však patrili bezvýhradne Bohu, ktorého sme nadovšetko 
milovali a jeho vôľou sme sa sýtili. Museli sme s mojím prečistým ženíchom 
vychovať toto Dieťa pre túto hodinu, pre toto odsúdenie. 

Pozrite sa na Piláta, ktorý je zvedavý na Ježiša, lebo je preňho záhadou. Ježiš 
mu pravdivo odpovie, že je Kráľ, ktorého kráľovstvo nie je z tohto sveta a 
prišial na svet vydať svedectvo Pravde, ktorá túži len po tom, ako sa dať 
spoznať, aby vás o sebe poučila. Pilát je však falošný dobrák, presne tak, 
ako Herodes. Bojí sa o svoju moc viac, ako o to, že stratí svoju dušu, a tak 
sa o Pravdu nezaujíma. 

Najmilšie dietky, máte dedičstvo dvadsiatich storočí kresťanstva na 
podporu vašej viery a viete, kto Ježiš je, a nechcete o tom vedieť, nechcete 
Božieho Syna. Aj vy, ako Poncius Pilát, necháte zanikať pokrčením pliec 
životne najdôležitejšie otázky a odmietate poznať a počúvať Pravdu. Pilát 
počúvol lož. Pre čo a pre koho sa vy rozhodnete? 

 

Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Kríž 
 
Moje milované deti,  
 
skôr, než dajú Ježišovi na plecia kríž, zavesia mu na krk tabuľku s nápisom, 
aby bolo všetkým známe, kto odsúdenec je. Keď sme pred tromi desiatkami 
rokov utekali pred Herodesovým hnevom a rozsudkom smrti s Ježišom do 
Egypta, museli sme sa na cestu vybrať na Boží príkaz potajme, v noci. Nikto 
o tom nevedel. Vzala som náš drahocenný Poklad na ruky a s mojím svätým 
Jozefom sme opustili všetko a vydali sme sa na bolestnú cestu, aby sme 
zachránili Ježiša, lebo sme vedeli, že v Ňom máme všetko. V tejto chvíli sa 
Ježiš vydáva na bolestnú cestu utrpenia a smrti, aby vás zachránil pred 
večnou smrťou. 
 
Najmilšie dietky, môj nevinný Syn bol odsúdený na kríž..... bičovaním 
pomliaždené telo, čelo prebodané tŕňmi, hlad, smäd, urážky a výsmech 
davu i zákonníkov a farizejov. Niektorí z nich boli pred dvadsiatkou rokov v 
chráme, kde sa Ježiš s nimi rozprával a oni sa divili, boli užasnutí pre jeho 
múdrosť. Vtedy sme nevedeli, kde je. Bolesť a úzkosť, ktoré sú symbolom 
budúcej bolesti a úzkosti nás spolu s neprestajnými modlitbami priviedli 
naspäť do chrámu. 
 
Táto cesta vedie do chrámu Jeho utrpenia a smrti, ktoré prinesú Život. Kam 
vedú cesty vaše a vašich potomkov dnes? 
 
 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Prvý pád 
 
Moje milované deti,  
 
k môjmu Synovi Ježišovi privádzajú dvoch lotrov obklopených ozbrojencami 
a kladú im na ramená kríže. Môj Syn s nesmiernou láskou objíme svoj kríž 
za bezcitného rehotu Židov. Boli medzi nimi aj tí, ktorých uzdravil z chorôb, 
a teraz naňho vykrikujú oplzlé slová. Vôbec nemyslia na Izaiášovo 
proroctvo? Veď Ježiš vzal na seba všetky naše hriechy a našimi bôľmi bol 
obťažený... Priskoro zabudli na Jeho dobrodenia, zázraky, ktoré im vykonal 
a na slová, ktoré im vravel. 
 
Smejú sa, keď vidia, že sa tacká pod ťarchou bremena, aj od vysilenia po 
výsluchu a hroznom, preukrutnom bičovaní. Odsúdenci sú pripravení a na 
povel sa vydajú na pochod. 
  
Najmilšie dietky,  hľa váš Boh, hľa Človek! Obťažený a doráňaný viac, ako 
zločinci, kráča cestou bolestného vykúpenia ľudstva. Každá diera na ceste 
je pascou pre jeho podlamujúce sa nohy, mukou pre jeho doráňané plecia 
a hlavu, korunovanú tŕním, na ktorú dopadá neznesiteľne pražiace slnko, 
trápi ho horúčka, davom zvírený prach ho dusí v hrdle a štípe v očiach .... 
Oveľa viac ho však sužujú urážky a výsmech. Ich ťarcha ho stále viac tlačí k 
zemi a On sa potkýna a padá. 
 
Akú ťarchu vín musí niesť po dvoch tisícročiach jeho mystické telo Cirkev? 
Pomáhate Mu ju niesť alebo iba prikladáte? 
 
 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



4. Stretnutie Pravdy a Lásky 
 
Moje milované deti,  
 
videla som svojho Syna, ako sa blíži ku mne. Zhrbený pod nákladom smrti, 
celý dobitý, nepodobajúci sa na človeka... Akoby moje srdce v tej chvíli 
utŕžilo ranu dýkou ...bol to ďalší meč, ktorý mi vaša neláska  vrazila do 
srdca. Tabuľka, hompáľajúca sa mu vpredu na krku a tŕňová koruna, ktorá 
mu spôsobovala stále nové bolesti a nové rany, po úderoch opuchnuté a 
krvou, potom a prachom zalepené oči. Musela som tam byť, lebo On v tom 
mori bolesti musel vidieť svoju milujúcu Mamku. Bola som s ním v živote, 
musím byť s ním i v smrti. 
 
Najmilšie dietky, v Ježišovom pohľade bolo vyznanie všetkého, každého 
jeho hrozného utrpenia duševného, morálneho i telesného. Bolo to moje 
Dieťa, umierajúce v najkrutejších mukách medzi žalárnikmi, Dieťa, ktorému 
objatie jeho Mamky zmenší strach zo smrti... Nemohla som objať a 
pobozkať svojho Ježiša kvôli krížu, a tiež preto, lebo aj ten najjemnejší dotyk 
mu spôsoboval nové muky pre už tak strýznené telo. Pobozkali a objali sa 
iba naše dve skľúčené duše a podopierala som ho svojou modlitbou a 
láskou. 
 
Ako a čím sprevádzate svojich potomkov po cestách sveta vy? 

 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Šimonova pomoc 
  
Moje milované deti,  
na Ježišovej hroznej ceste som niekoľkokrát videla aj súcit. Prvý u pohanov.  
Hoci to boli vojaci, nijakí nováčikovia, boli poznačení jazvami z bojov. Videli, 
že Ježiš nevládze, a tak mu zohnali pomoc. Druhý súcit prejavil sám Šimon, 
keď oslobodzuje Ježiša spod kríža, nie práve z lásky, ale na povel vojaka. S 
ohľadom na Ježišovo vysilenie kráča Šimon s krížom na pleciach za mojím 
Synom mlčky, neuvedomujúc si svoj dobrý skutok, iba rev a výsmech davu. 
Vtedy ešte nevedel, že Ježiš je i jeho Spasiteľ a Boh... 
  
Najmilšie dietky, rôzne životné situácie vás nútia zaujať postoj a vťahujú vás 
do svojho stredu i vtedy, keď sa vám to prieči a nepáči. Vyžadujú od vás 
aktivitu a volajú po pomoci blížnemu. Volajú vás na zodpovednosť i za to, 
čo neurobíte, i za to, ako sa vyjadríte. Keby vás neobklopovali masy ľudí, 
ako to bolo v Ježišovom prípade, i vtedy, keď ste na ceste sami, ako 
Samaritán.  
 
Boh je vo svojich maličkých a odstrkovaných a čaká práve na vás, na váš 
súcit a milosrdenstvo, na vašu lásku. Dočká sa? 
 

Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Veronika 

 

Moje milované deti, 

Ježiš kráča na Kalváriu uprostred zúriaceho, šialeného davu. Je na 
nepoznanie dobitý a špinavý, spotený, samá rana, celý krvavý. Jeho krásne 
oči, zalepené krvou, skoro nič nevidia. Iba pocíti jemný dotyk na ruke a kus 
látky v nej. To bol tretí prejav súcitu, tentoraz ženy, veľmi odvážnej a veľmi 
milujúcej. Nebála sa zúrivosti Židov, ani tvrdosti Rimanov. Chcela mu iba 
utrieť tvár. Nič si za tento akt lásky a súcitu nenárokovala, nič neočakávala. 

Najmilšie dietky, Božím zákonom je láska, a kto nemá súcit s blížnym, 
nemiluje. Chudobná vdova, ktorá vhodila do chrámovaj pokladnice len dve 
drobné mince, pochopila tento zákon lepšie, než vzdelaní farizeji a 
zákonníci, a odišla z chrámu s Božím požehnaním. Aj Veronika mala tento 
zákon hlboko vpísaný vo svojom srdci. Jej skutok a Ježišovo požehnanie 
vyvolali na látke nádherný odtlačok Spasiteľovej bolestnej Tváre, ktorý už 
predtým nosila v srdci. 

Koho obraz odrážajú vaše srdcia, moje milované dietky? 

 

Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Druhý pád 

 
  
Moje milované deti, 

pri výstupe na Kalváriu bolo Ježišovo Srdce vo veľmi zlom stave po bičovaní 
a potení sa krvou. Ježiš trpí ukrutné bolesti, a to i pre ťarchu kríža, takého 
ťažkého. Vysilený opäť padá a dav huláka  a nadšene tlieska, keď vidí, ako 
ho kríž silno udrie po chrbte. Ježiš vstane. Pokračuje. 

Najmilšie dietky, ľudia, ktorí išli za Ježišom, revú od zúrivosti. Bolo pre nich 
krajšie ho vidieť padať. S oplzlými nadávkami Odsúdenému a tým, ktorí ho 
vedú, časť z nich nasleduje popravný sprievod a časť takmer behom 
pokračuje po strmej ceste, aby zahnali sklamanie tým, že zaujmú najlepšie 
miesta na vrchu Kalvárie, aby im nič z popravy neušlo. Nie ste i vy, moje 
dietky, toľkokrát sklamané, že sa násilie neprejavilo ešte viac a nedychtíte 
po jeho prejavoch najmä pri sledovaní televízie? Odvráťte sa od zúrivosti a 
zrieknite sa ducha násilia. Proste môjho Syna, ktorý vstáva, aby dokonal 
vaše vykúpenie, o pokoj srdca a o odpustenie každej formy násilia vo svojich 
životoch. 

 

Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Plačúce ženy 

 

Moje milované dietky, 

bez pohybu je tu iba skupinka zahalených plačúcich žien, ktoré čakajú na 
Ježiša, aby mu prejavili svoj súcit, spoluúčasť a trochu lásky. 

Najmilšie dietky, plačúce ženy sa tiež neboja a pristúpia k Ježišovi, pokľaknú 
k jeho nohám, kým On zastane, ťažko dychčiac. A predsa sa ešte dokáže 
usmiať na tieto súcitné ženy i prehovoriť... dcéry jeruzalemské... neplačte... 
nado mnou... ale nad hriechmi... svojimi a vašich detí... vášho mesta i 
národa... matky tých čias... budú plakať tiež... choďte a modlite sa... 
Žehnám vás a modlite sa... 

Počujete dobre, matky telom, matky duchom a dušou? Modlite sa? 

 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Tretí pád 

 
  
Moje milované dietky, 

Ježiš je znova na zemi. Spadol nie preto, žeby sa potkol. Tentoraz je to už 
pád z náhleho zlyhania síl, Ježiš upadne do bezvedomia. Zrúti sa celý na 
zem, tvárou narazí na hrboľaté kamene a zostane ležať v prachu pod 
krížom, ktorý ho privalil. Rozvášnený dav besnie a je málo tých, ktorí 
bezvládneho Ježiša poľutujú a pomáhajú mu povstať svojimi modlitbami a 
súcitom. 

Najmilšie deti, Ježiš bez slova zastonania vstal. Židia to vidia, rehocú a 
vysmievajú sa mu. Ale On nemo pozerá na Kalváriu, na vrchole ktorej je už 
všetko pripravené a v jeho Srdci je iba jediná túžba: vyjsť hore, aby všetko 
dokonal. Vykročí smerom k osudnému javisku, kde lotri s nadávkami zhodili 
svoje kríže na zem. Vyšiel, položil mlčky kríž. Jeho bolestná cesta sa skončila. 
Obklopili ho vojaci, krutý dav ľudí a niekoľko bolestných a milujúcich sŕdc. 
Rev i tichá modlitba, nenávisť a láska.  

Kde stojíte vy, milé dietky? 

  
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Vyzliekanie 

 
Moje milované deti, 

kati prikázali odsúdeným vyzliecť sa a ponúkli im tri handry, aby si ich 
obviazali okolo slabín. Ježiš je naozaj ponížený až na samé dno ľudskej 
dôstojnosti. Obráti sa chrbtom k ručiacemu davu a dáva si dolu aj spodný 
odev. Jeho chrbát je zbrázdený podliatinami, pľuzgiermi, krváca z 
otvorených rán alebo aj z tmavých chrást. Ako keby sa na ňom vyzúrila 
všetka besnota zeme i pekla. Zástup sa mu bez prestania vysmieva. 

Najmilšie dietky, vidiac Synovu bolesť z nahoty, sňala som si z hlavy svoj 
závoj a podala som ho stotníkovi. Zahaľoval moju hlavu a vyronila som doň 
už veľa sĺz. Stotník ho s pochopením podal môjmu Synovi, ktorý si ho 
niekoľkokrát ovinul okolo panvy, dobre si ho utiahol, aby mu nespadol. A 
na môj závoj mokrý od sĺz padajú teraz už aj kvapky jeho krvi, pretože 
mnohé rany sa znovu otvorili. Otočil sa čelom k davu a teraz vidno všetky 
jeho doteraz pod odevom skryté rany. Jedna sekunda ticha a potom ... 
znova zborový výsmech a urážky. Pán Neba i Zeme stojí pred svojím 
stvorením, ktoré chce pozdvihnúť z nemravnosti, morálnej a duševnej 
špiny, aby ho zachránil svojou milosťou, láskou a krásou. No oni nevidia ... 

Čo priťahuje vaše oči, milované deti? 

  
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Pribíjanie na kríž 

 
Moje milované deti, 

Ježiš sa natiahne na drevo kríža krotko. Obidvaja lotri sa natoľko búrili, že 
na nich nestačili štyria kati. Na Ježiša však pomoc nepotrebujú. Uloží sa a 
položí hlavu tam, kde mu kážu, roztvorí náruč, ako mu povedia, vystrie 
nohy, ako mu rozkážu. Kat priloží špicu klinca k zápästiu, zodvihne kladivo 
a zasadí prvý úder. Ježiš prudko roztvorí oči, zaplavené slzami a kŕčovito sa 
stiahne pre ukrutné bolesti, keď klinec trhá svaly. žily, nervy a drví kosti ... 
Úder, úder, úder ... Nasleduje druhá ruka, potom nohy ... a  udieraj a 
udierajú ...Počuť iba hrozné údery kladiva o hlavy klincov, pretože celá 
Kalváriamá natiahnuté uši a oči, aby zachytila pohyby a zvuk a mohla sa z 
toho tešiť... 

Najmilšie dietky, nad ostrým buchotom do železa sa vznášal môj tlmený 
nárek. Každý úder kladiva ako keby pribíjal aj mňa, a nechýbalo veľa, aby 
ma mučenie nezdrvilo. Sklonená som videla, ako kati kríž s Ježišom vlečú po 
nerovnom teréne k jame, ako im vypadne z rúk, a keď ho konečne vložia do 
jamy, ešte sa pred upevnením kameňmi kníše na všetky strany. 
Nepredstaviteľné a ukrutné bolesti Mučeníka ... Ježiš mlčí, zato dav spustí 
svoj pekelný rev, výsmech, urážky a dokonca jeden z lotrov sa k nim pridá. 
Iba moje trpiace a milujúce srdce, niekoľko verných duší, rímsky stotník a 
druhý lotor dvíhame svoje oči s láskou k Trpiacemu. Ježiš zo samotného 
centra bolesti dáva uistenie lotrovi:ešte dnes budeš so mnou... Ja som 
Život... veríš? A kajúci lotor uvidel svoju Spásu... 

Dietky, a vy? Kajáte sa alebo spupne dvíhate svoje tváre? 

  
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 
  
 

 

 

 



12. Smrť na kríži 

 

Moje milované deti, 

na môjho ukrižovaného Syna dopadla teraz lavína bezútešnej bolesti, 
prinášajúca so sebou vlny hriechov celého sveta, aby ho zrazili a potopili vo 
svojej horkosti. Predovšetkým sa vracia pocit, ktorý ho trýzni viac, ako 
samotný kríž a vháňa do zúfalstva viac, než akékoľvek iné mučenie, že Boh 
ho opustil, a že modlitba k nemu nestúpa... Nastávajú posledné muky. Tie, 
ktoré urýchľujú smrť, lebo vytláčajú posledné kvapky krvi z pórov, lebo 
trhajú posledné tkanivá srdca. Končí sa to, čím začalo prvé poznanie tejto 
opustenosti, nastáva smrť. 

"Toto bola prvá príčina, na čo zomrel môj Ježiš, ó, Bože, ktorý si ho postihol 
za nás! Po Tvojom pustení a pre Tvoje opustenie, čím sa stane človek? Buď 
bláznom alebo mŕtvym!" 

Najmilšie dietky, Ježiš sa nemohol stať bláznom, pretože jeho inteligencia 
bola božská a duchovná, akou inteligencia skutočne je, zvíťazila nad 
všetkým trápením, ktorým ho Boh postihol. Stal sa teda mŕtvym. Mŕtvym, 
najsvätejším Mŕtvym, najnevinnejším Mŕtvym. Je Mŕtvy ten, ktorý bol 
Život. Zabitý Otcovým opustením a vašimi hriechmi. Nezabúdajte, že vaše 
hriechy ho i dnes trýznia a usmrcujú v jeho mystickom tele Cirkvi. Ešte vždy 
chcete smrť? 

 

Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Prázdny kríž 

  
Moje milované deti, 

prestalo zemetrasenie, veterná smršť a všetky javy, ktoré sprevádzali 
Ježišovu smrť. Na Kalváriu sa vracia ticho, prerývané iba mojím plačom. 
Pristúpila som ku krížu a usadila som sa pri jeho päte, pripravená prijať 
svojho Syna do lona. Roztvorila som svoj plášť na mierne roztvorených 
kolenách a vytvorila som tak svojmu Ježišovi kolísku. Už ho spustili dole a 
teraz je v mojom lone ... vyzerá ako veľké unavené dieťa, ktoré spí, celé 
schúlené v matkinom náručí... 

Najmilšie deti, ako keby som mala v náručí nežného novorodenca, tak 
jemne som svojmu Synovi upravovala vlasy, nespočetnými slzami som 
omývala jeho sväté telo a svojím závojom som ho utierala. Láskala som ho 
a nežne bozkávala jeho tvár, ruky, pomliaždené kolená. Moja ruka natrafila 
na prebodnutý bok a v šere, ktoré nastalo, som uvidela otvorenú hruď a 
prebodnuté Srdce svojho Syna. Vtedy som vykríkla. Meč prebodol a otvoril 
i moje srdce. 

"Syn môj, polož svoju ruku na srdcia týchto mojich detí, aby zahnala od nich 
Satana. Polož im ju na hlavy a prinavráť im svetlo. Posväť pohladením ich 
pery, aby dostali silu a mohli povedať VERÍM aj proti celému svetu, ktorý 
neverí. Svojimi ranami uzdrav ich telá, aby sa nanovo stali chrámom Tvojho 
Ducha. 

Svätý Otče, zmiluj sa nad ľuďmi bez viery, nad vlažnými a pochybujúcimi, a 
daj im kvôli tejto strávenej Hostii svoju vieru!" 

 
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

  



14. Pochovanie 

 
Moje milované deti, 

naposledy som svojmu Synovi upravila vlasy, povystierala som jeho úbohé 
prsty a uložila som nehybné ruky pozdĺž tela. Vzpriamila som sa a v tichu 
svojho srdca som Bohu obetovala znova a znova Ježišovu smrť i moje Fiat. 
Teraz odpočíva. Pre mňa, jeho Mamku, je len veľkým, unaveným dieťaťom, 
ktoré spí. Zobudí sa ... na tretí deň ... nespomínate si? Nikodém a Jozef si 
vypýtali od Piláta mŕtve Ježišovo telo, aby ho zabalzamovali a uložili do 
hrobu. 

Najmilšie dietky, za pomoci prítomných som svojho Syna jemne uložila na 
kameň pohrebného lôžka. Klaňala som sa Spasiteľovi, ako pastieri spiacemu 
Dieťaťu: "Sláva Bohu! Hriech je mŕtvy! Satan je porazený! Nech je pokoj na 
zemi a na nebi medzi Bohom a človekom!" 

Videla som, ako sa pred mojimi očami Ježiš strácal, keď ho zavinuli do 
plachiet. A vtedy na mňa, jeho Matku, začína útočiť Satan najkrutejšími 
pokušeniami a zabodáva špice svojich otrávených zubov do môjho srdca. 
Božia milosť ma ochránila. Ale do môjho srdca sa zapichol najväčší a najťažší 
meč, meč trojakého pokušenia proti telu, proti srdcu a proti duchu matky a 
Satan ma chcel priviesť k tomu, aby som poprela Ježišovo slovo a neverila v 
jeho vzkriesenie. Podstúpila som a obetovala som ich pre budúce 
pokolenia, pre vás, moje milované dietky. 

  
Svätá Matka, Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 
  

Najsvätejší Otče, chválime, zvelebujeme Ťa a ďakujeme Ti, že pre 
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, ktoré nikdy nepoznalo nijaký hriech, 
otváraš pre nás poklady neba a umožňuješ nám znovu sa v Tvojich očiach 
obnoviť. Pre jej zásluhy si ju postavil pred patriarchov a svätých, pred 
anjelov a mučeníkov a vzal si ju s dušou a telom do nebeskej slávy. Ona je 
mystická skala prirovnania, spojovacie puto medzi človekom  a Bohom, 
lebo je Matkou Tvojho Slova a Mučeníčkou najväčšieho odpustenia. Ona je 
svedectvom Tvojej lásky k človeku, pre ktorého si chcel blažený údel 
večného života v Tvojom Kráľovstve. Ďakujeme Ti, že ju môžeme vzývať ako 
svoju patrónku. Na príhovor Sedembolestnej Panny Márie, patrónky 
Slovenska, vylej na nás, na náš národ i celý ťažko skúšaný svet svoje milosti, 
lásku a milosrdenstvo, lebo Ty si Otec bohatý na milosrdenstvo. 

 

 
Sedembolestná Panna Mária, patrónka Slovenska, 

oroduj za nás i za celý svet! 


