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V tomto mimoriadnom čase skúšok a Božích milostí sa v 
duši človeka vynára otázka: "Prečo Pane? Pre čo?" Stále viac sa 
mi natíska jedna z  odpovedí: možno aj pre to, ako nám 
zovšednela udalosť, ktorá sa odohrala na vrchu Tábor. Čoraz 
viac presýtení a opantaní svetom, jeho myslením a konaním, 
jeho dobrami a konzumom, jeho agresivitou a pýchou, 
podlosťou a hriechom sme stratili schopnosť vidieť i za 
"oponu". Sviatosti sa nám stali cieľom, čiarkou odfajknutou v 
štatistikách nášho kresťanstva, a nie prostriedkom k 
dosiahnutiu Cieľa. Už akosi nevidíme Boha, jeho slávu, ktorá je 
v nich zahalená sviatostnými spôsobmi. "Zvykli" sme si na 
"Tábor" aj pri slávení Eucharistie a nevidíme Skutočnosť, ktorá 
prichádza kvôli nám. Zo svätej omše odchádzame domov 
nepremenení s čiarkou v štatistike povinných návštev. 

Ak si však otvoríme Božie slovo, zbadáme, ako sme 
dokonale opísaní slovami, ktoré povedal Boh prostredníctvom 
proroka Izaiáša (48,4): "žilou železnou je tvoja šija a tvoje čelo 
z kovu." Sme ako železná spona, ktorá musí byť ohnutá, ale kov 
sa najprv musí ohriať v ohni, zmäknúť.  

Preto nás pozývam zahriať sa vo vyhni Božej lásky. Potom 
znesieme i údery kladivom Božej lásky bez toho, aby sme sa 
zatvrdili, lebo človek znesie všetko, pokiaľ sa cíti skutočne 
milovaným a dokáže spievať autentické a radostné 
"HOSANNA!" 
  

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 



1. Odsúdenie 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Keby sa celá Biblia mohla zmeniť z písaného slova na slovo 
hovorené a stala by sa jedným hlasom, potom by tento hlas, 
silnejší ako hukot mora volal: "Boh nás miluje!" Ježiš je hlasom 
celého Písma, keď vraví: "Otec vás miluje!" (1Jn 16?27). Na 
Božej láske nie je najdôležitejšie to, že človek miluje Boha, ale 
že Boh miluje človeka a miloval ho ako prvý: "láska je v tom, že 
nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho 
Syna... (1Jn 4,10). 
 
"Pane, táto správa je určená i nám, tu a teraz, a práve v tomto 
okamihu dejinných udalostí sme jej pravými adresátmi. Tvoja 
láska nám vyšla v ústrety a nežne nás berie do svojho náručia. 
Povedz nám slovo Zvestovania, aby sme sa vrátili k Tebe i k 
nám samým a pripravili sme sa na zmenu vlastného života, 
ktorý chceme žiť s Tebou pod nežným vedením a ochranou 
Tvojej Matky Márie." 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



2. Kríž 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Pred nepreskúmateľným tajomstvom Božej lásky skúsme 
rozjímať o slovách žalmistu (Ž 8,5): "čože je človek, že naň 
pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?" Keď Boh miluje, 
"hľadá" svoju slávu, ale tou slávou nie je nič iné, ako jeho 
nezištná láska k človeku. Svätý Irenej hovorí: "Slávou Božou je 
živý človek!"  Najdokonalejšou slávou Boha je jeho vlastný Syn, 
Človek Ježiš Kristus. On vstúpil do našich dejín skrze Máriu, 
ktorá prijatím bozku Svätého Ducha počala Slovo, priniesla ho 
k Alžbete a neprestajne Ho prináša i k nám. 
  
"Pane, pri pozorovaní Božej lásky objavujeme, aká má byť naša 
ľudská láska- silná, nežná, vytrvalá, nezištná. Ako má milovať 
otec, ako má milovať matka, ako sa majú milovať manželia, 
deti, ako máme milovať Boha i svojho blížneho. Naša láska je 
však sebecká a egoistická a zdeformovali sme ju poväčšine na 
pôžitkárstvo. Odpusť nám a otvor naše srdcia Tvojej a Otcovej 
láske, ktorá zaznieva i cez slová proroka: "pretože si drahý 
mojim očiam,  vzácny a ja ťa milujem" (Iz 43,4). 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 
 
 
 
 
 



3. Prvý pád 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Na súčasných skúsenostiach si môžeme konkrétnejšie a zblízka 
overiť následky hriechu. Stačí pozorovať, čo sa deje okolo nás 
vo všetkých sférach spoločenského, kultúrneho, 
náboženského života (a v ďalších) a nazeráme hlbšie do 
následkov hriechu. Svätý Pavol v liste Rimanom (6,23) 
potvrdzuje, že mzdou hriechu je smrť. No nie smrť ako akt, ale 
smrteľná choroba - ako stav chronickej smrti. Človek si na 
začiatku všeličo možné "dovolí", potom prejde ku svätokrádeži 
a končí v stave zarytej vzbury proti Bohu. 
Boh nám daroval slobodu, dokonca i slobodu "hrešiť" a 
"privyknúť na hriech". V našej sekularizovanej a 
pretechnizovanej spoločnosti dochádza práve k tomu, o čom 
Pavol hovoril (Rim 1,22): "hovorili, že sú múdri a stali sa 
hlupákmi, opustili vieru kvôli všelijakým možným poverám, i 
tým najdetinskejším". 

 
"Pane, netrestáš človeka hneď po prvom previnení, a preto je 
prehnaná rozkoš opakovaná a napĺňa človeka klamnými 
lichôtkami, prebúdza sa v nás žiadostivosť a otupuje sa rozum. 
Prosíme Ťa o múdrosť ducha a srdca, aby sme pochopili, že 
hriechom urážame nielen Boha, ale "urážame" samých seba, 
škodíme si a brodíme sa vo vlastnej hanbe. Tým sa zbavujeme 
Tvojej slávy v nás a zabíjame samých seba." 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 



4. Stretnutie s Matkou 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
  

     Otec vyčítal jednému zo svojich synov nejaký priestupok, a 
druhý syn, ktorý spáchal to isté, si myslel, že ak začne na svojho 
brata kričať a nadávať mu, ujde sám pred výčitkami otca. Otec 
však od neho očakával čosi úplne iné... Keď teda počul otcove 
výčitky voči bratovi, nemal sa aj on vrhnúť otcovi k nohám, 
pritúliť sa k jeho srdcu a priznať sa, že i on sám sa previnil a 
sľúbiť polepšenie? Pavol hovorí: "...pohŕdaš bohatstvom jeho 
láskavosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že Božia 
láskavosť ťa chce priviesť k pokániu?" (Rim 2,4) 
 
"Pane, v tvrdosti svojich sŕdc hromadíme na seba Boží hnev... 
a nechápeme, že nás Božia dobrota volá k obráteniu. Zatras 
mojím srdcom, aby som si uvedomil, že Božie slovo takto 
hovorí ku mne a ono "ty" som práve ja. V tejto ťažkej situácii 
mám iba jedno záchranné lano: "padnúť a odpovedať s 
Dávidom: "zhrešil som" (2 Sam 12,13) alebo sa moja 
nekajúcnosť ešte viac posilní. Z  vypočutia týchto Pavlových 
slov môžeme, my všetci, vyjsť buď obrátení alebo zatvrdení. 
Vôľa našich sŕdc nech si pre lásku Tvojej Matky, vyberie, Pane, 
prvú možnosť." 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 
 
 
 



5. Šimon 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 

Zakuklené modlárstvo vo svete stále existuje doteraz a dobre 
sa mu darí. Ak je modloslužba "klaňanie sa dielu vlastných 
rúk  a kladenie tvora na miesto Stvoriteľa" (Iz 2,8;  Oz 14,4), 
potom sme modlári. Oným výtvorom môže byť dom alebo 
kostol, ktorý staviame, rodina, ktorú si zakladáme, dieťa, ktoré 
som priviedla na svet... Zvlášť matky jedináčikov robia z nich 
svojho boha a ani si to neuvedomujú. Môže ním byť práca, 
ktorú robím, škola, ktorú riadim, kniha, ktorú píšem... A potom 
je tu najväčšia modla - moje vlastné "ja".  Korene uctievania 
modiel sú totiž vždy v uctievaní seba samého, a to, že dobro i 
zlo, i svoju službu Bohu, neraz využívame k vlastnému 
prospechu a k dosiahnutiu vlastných cieľov. 

 
"Pane, pomôž nám vrátiť sa k nám samým. Snáď sme už 
pripravení priznať pravdu, že sme až doteraz žili "sebe", a že aj 
my máme podiel na tajomstve bezbožnosti, i keď rôznymi 
spôsobmi a rôznou mierou. Tvoj Svätý Duch nás usvedčil z 
"hriechu". Daj nám milosť, aby táto mimoriadna situácia bola i 
pre nás novým zázrakom obrátenia". 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 
 
 
 
 



6. Šatka 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Príchodom Mesiáša sa uskutočnil Boží sľub: "nespomínajte 
udalosti dávne, o veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím 
čosi nové, teraz to klíči, nebadáte?" Dnes si mnohí ľudia prajú, 
aby všetko ostalo po starom, nezmenené, pretože veria v Boha 
a nemusia opúšťať nič zo svojej minulosti, nechcú urobiť ani 
ten jeden krok dopredu. Bolo im dobre po starom a ani si 
nepripúšťajú, že ich cesty sú zlé, že naše cesty sú zlé, že moja 
cesta bola zlá... Poskladajme si mozaiky svojich rozbitých ciest 
a uvidíme, kde sú dieliky našich hriechov, ktorými môže byť aj 
zanedbávanie dobra voči blížnym, duchovná vlažnosť, 
zbožšťovanie zvierat, prírody, peňazí, slobody a mnoho 
ďalších.  Obráťme sa a nevracajme sa, sme pozvaní urobiť krok 
dopredu, ako Mojžiš a jeho ľud do vôd mora... 
 
"Pane, pomôž nám urobiť krok dopredu, vstúpiť do Novej 
zmluvy, uchopiť kráľovstvo, ktoré sa zjavilo a vojsť doň. Vojsť 
skrze vieru. Otvor nám, prosím, brány paláca svojho Srdca, kde 
je "hostina pripravená a stoly prestreté", aby si nás posilnil 
dokončiť vo svojom živote to, čo ešte chýba." 
  

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 
 
 
 
 



7. Druhý pád 
 

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Svätý Pavol v liste Korinťanom (2Kor 6,2) zvoláva: "hľa, teraz je 
milostivý čas, teraz je deň spásy!" Na morálnej úrovni chápania 
času "teraz" znamená doslovne "v tejto chvíli", v "momente", 
ktorý práve prežívame. Je tu teda niečo, čo musí byť urobené 
hneď, teraz, a musí to urobiť každý sám. Tak, ako keď sa chorí 
v Jeruzaleme vrhali do rozvírených vôd zázračného rybníka a 
boli uzdravení. Musíme sa vykúpať v liečivom kúpeli utrpenia, 
aby sme boli obnovení, zocelení, premenení. Len musíme dať 
pozor, aby sme nezostali ležať na hladine (tak ako v Mŕtvom 
mori), ale aby sme bezprostredne prežili skutočnosť, že sme s 
Kristom pochovaní v jeho smrť a s ním vstaneme k novému 
životu v Ňom. 
  
"Pane, ako keby sme stáli na brehu zamrznutého jazera a mrazí 
nás už len pomyslenie, že doň môžeme spadnúť. 
Neuvedomujeme si, že sme v ňom i keď ešte dokážeme dýchať 
na hladine. Prijímame tento kríž, lebo len  ním nás môžeš 
vytiahnuť zo smrti a zachrániť." 
  

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 
 
 
 
 
 



8. Nárek 
 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 
"Kto vie, čo je hriech?" Isto nad touto otázkou meditovalo 
množstvo generácií kresťanov. Ani človek, ani žiadna filozofia, 
ani etika ju nevedia zodpovedať. Žiadny človek nemôže sám od 
seba povedať, čo je hriech, a to jednoducho preto, že sám je v 
hriechu. Len Božie zjavenie vie, čo je hriech. Ježiš nám ďalej 
upresňuje, že len Duch Svätý je schopný "ukázať svetu, čo je 
hriech" (Jn 16,8). Len On môže v procese vedenom proti svetu 
vystupovať ako "advokát" Boha a Krista, ako to pripomenul 
svätý pápež Ján Pavol II. v encyklike o Duchu Svätom (Dominum 
et vivificantem). Prečítajme si v liste Rimanom, ako nám Pavol 
odhaľuje Boží pohľad na hriech - bezbožnosť - ktorá odmieta 
uznať Boha v jeho božstve, nevzdávať mu patričnú úctu. To 
znamená, že viem, že Boh existuje, ale robím sa, že neexistuje, 
ignorujem ho, a tak sa tvrdošijne pokúšam zmazať nekonečný 
rozdiel medzi sebou a Bohom, ja sám chcem rozhodovať o 
Bohu, a nie naopak. Úlohy sa vymieňajú: človek sa stáva 
hrnčiarom a Boh nádobou tvarovanou podľa vôle človeka (Rim 
9,20...). 
"Pane, priznávame, že sme spyšneli vo svojom zvrátenom 
svete, ktorý sme tak starostlivo budovali a tehlu ku tehle sme 
lepili hriechom, ktorý je už trestom sám o sebe. Kniha Múdrosti 
nám o tom vraví: "Čím kto hreší, tým aj potrestaný býva" (Múd 
11,16). Odpusť, že sme Ťa "prinútili" ponechať nás samých na 
seba. Ty chceš, aby sme sa vrátili späť k Tebe. Uzdrav naše 
choré duše a telá, aby sme opäť boli Tvojimi chrámami na slávu 
Otca, Syna i Ducha Svätého". 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 



9. Tretí pád 
 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 

 
Keby svet vedel, čo  hriech v skutočnosti je, zomrel by od hrôzy. 
Je strašné zistiť, že človek vie o existencii Boha, ale otvorene 
mu vzdoruje slovami: "Non serviam! Nepoddám sa! Nebudem 
slúžiť!" Táto nenávisť voči Bohu, jeho preklínanie, prechádza v 
otvorenú urážku Boha a vyhrážanie, v otvorenom prehlásení 
nadradenosti zla nad dobrom, temnoty nad svetlom, nenávisti 
nad láskou, diabla nad Bohom prostredníctvom rôznych gest a 
znakov, nachádzajúcich sa dokonca v našich príbytkoch i na 
našich telách. Filmový priemysel vyrába obscénne a 
sarkastické paródie biblických príbehov a Božieho slova a 
vnáša Ježišovu postavu do zámerne znesväcujúcich a 
urážajúcich filmov a filmových scén. Ich konečným cieľom je 
strata viery v Krista a boj proti Cirkvi. 
A my... nedokážeme sa odtrhnúť od našich televízorov, 
počítačov, tabletov, sociálnych sietí. 
"Pane Ježišu, daj nám milosť pochopiť, že môžeme získať moc 
nad sebou,  nad chorobami, udalosťami a vecami len dvomi 
prípustnými spôsobmi: prirodzenosťou a milosťou. To 
znamená rozumom, vedou, medicínou, technikou a všetkými 
zdrojmi, ktoré dal Boh pri stvorení človeku, a vierou a 
modlitbou, prostredníctvom ktorých bývajú dané uzdravenia i 
zázraky, ale vždy len Tebou, lebo len Tebe patrí moc. 
Nedopusť, aby nás zviedol ten, ktorý Ťa pokúšal na púšti, aby 
si o nás raz nemusel vysloviť slová, ktoré povedal Tvoj veľký 
apoštol:" tvrdia, že sú múdri, a stali sa hlupákmi, opustili vieru 
pre všetky možné povery". 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 



10. Obnaženie 
 

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Chvastúňom hovorím: "Nevystatujte sa!" 
A previnilcom: "Nedvíhajte hlavy! 
Nedvíhajte hlavy vysoko, 
proti Bohu nehovorte bezočivosti." 
Veď ani od východu, ani od západu, 
ani z púšte neprichádza povýšenie. 
Ale sudcom je sám Boh: 
jedného ponižuje, druhého povyšuje. 
Lebo v Pánovej ruke je kalich 
plný čistého vína s korením. 
On z neho nalieva, 
až po kvasnice ho musia vyprázdniť, 
všetci hriešnici zeme budú z neho piť.  (Ž 75,5-9) 
 
"Pane, ďakujeme Ti, že si vypil kalich horkosti namiesto nás. 
Kalich, ktorý všetci teraz pijeme, sami sme si naplnili. Tvoj 
apoštol v liste Rimanom (2, 1-3) strháva masku z tváre sveta i 
našu vlastnú" ...nemáš výhovorky, keď súdiš iného, sám seba 
odsudzuješ. Veď aj ty, čo súdiš, robíš to isté. A vieme, že Boží 
súd podľa pravdy postihne tých, čo robia také isté veci. Azda si 
myslíš, človeče, že ty, čo súdiš tých, čo robia také veci, a sám 
ich robíš, unikneš Božiemu súdu?" 
Môj Pane, nedopusť, aby sme posudzovaním a odsudzovaním 
iných, odsúdili aj seba samých." 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 



11. Kristus, klince, kríž. 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
  
V Písme stojí, že Kristus zomrel za hriešnikov, namiesto nich, 
nie pre nich. Prijal zodpovednosť za každého, je teda 
"zodpovedným" za všetko, je vinník pred Bohom. To proti 
nemu "sa zjavuje" Boží hnev, to je ono "pitie kalicha". Jeho 
vzťah k hriechu nie je na diaľku, je to vzťah skutočný a 
bezprostredný. On na svojom tele niesol všetku ľudskú pýchu, 
každú vzburu proti Bohu, každú zmyselnosť, všetko 
pokrytectvo, bezprávie, násilie, nespravodlivosť, všetky lži a 
všetku nenávisť, a to je strašné! Vstúpil do "temnej noci 
ducha", ktorá spočíva v súčasnom a neznesiteľnom prežívaní 
blízkosti hriechu a ním spôsobenej odlúčenosti od Boha. 
  
"Pane, keď sa na chvíľku zastavíme v rozjímaní nad týmto 
obrazom, keď Ťa pribíjajú na kríž, vidíme Ťa bezmocného a 
nehybného na drsnom dreve, zmáčanom Tvojou krvou. Sme Ti 
tvárou v tvár v hodine Tvojej i našej pohany, keď aj my nesieme 
"Kristovu potupu" (Hebr 13,13). Koľko ľudí je pripútaných 
chorobou k nehybnosti, podobnej tej Tvojej. Pomôž nám 
odhaliť tajomnú veľkosť skrytú v týchto životoch, ak sú žité s 
Tebou. Pandémia koronavírusu i nás núti k nehybnosti, ale 
práve preto Ťa prosíme o kreativitu našich modlitieb, našej 
lásky a skutkov milosrdenstva skrze Ducha Svätého, ktorý i v 
tomto okamihu a dňoch vanie kam chce a tvorí nový život..." 

 
 Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 

 
 



12. Ježiš zomiera 
 

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Čo sme to učinili, keď sme túto zem odpútali od jej slnka? Kam 
sa teraz pohybuje? Kam sa pohybujeme my? Či neustále 
nepadáme? A nerútime sa späť, do strán, vpred, všetkými 
smermi? Neblúdime nekonečnou ničotou? 
"Zabiť Boha je skutočne najstrašnejší spôsob samovraždy." 
Blahoslavená Mária od Vtelenia prešla svojím duchovným 
zemetrasením a napísala: "v jednej chvíli som sa videla úplne 
ponorená v krvi a môj duch poznával, že je to krv Božieho Syna, 
ktorej preliatím som ja sama bola vinná, kvôli všetkým mojím 
hriechom, ktoré som v tej chvíli videla pred sebou, a že oná 
drahocenná Krv bola vyliata pre moju spásu. Ak by ma 
nepodopierala Božia milosť, určite by som zomrela od hrôzy. 
Taký strašný a hrozný je pohľad na hriech, i ten najmenší. 
Žiadny ľudský jazyk to nedokáže vyjadriť. Vidieť nekonečne 
dobrého Boha, ako je urážaný biednym pozemským červom, 
presahuje všetku hrôzu... a ešte vidieť, že sme vinní každý za 
seba!. A i keby som zhrešila iba ja, Boží Syn by pre mňa urobil 
to, čo urobil pre všetkých... (autobiografia z r. 1654) 
"Klaniam sa Ti, Ježišu Kriste a dobrorečím Ti, že si ma svojím 
krížom vykúpil. Zvelebujem a oslavujem Tvoje  nekonečné 
milosrdenstvo, ktorým ma chceš učiniť "večne žijúcou" v 
Tvojom kráľovstve." 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 

 

 

 



13. Skladanie z kríža 
 

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Tmavá cela kajúceho a skrúšeného srdca je pre Boha v 
skutočnosti plná svetla, pretože v nej žiari pravda. Nikde inde 
na svete nenavštevuje Boh svoje tvory tak rád, ako práve v nej. 
Je dokonalým príbytkom Božím, miestom, kde so zaľúbením 
zostupuje a kde sa rád "prechádza", ako to robieval ešte pred 
hriechom v pozemskom raji. 
Cela Máriinho srdca bola plná svetla i v tejto bolestnej chvíli, v 
ktorej by ho rada vymenila s mŕtvym Srdcom Syna... 
"Pane, bez Teba bola aj Mária skoro mŕtva. Nič v jej srdci Ťa 
nedokázalo nahradiť. Nikto, ani žiadny svätec, sa Tvojej Matke 
v miernosti a pokore, v láske a poslušnosti, vo viere a dôvere 
nevyrovná. Pre   bolesť Jej srdca Ťa prosíme, daruj nám nové 
srdcia, ktoré Ti uveria a budú Ťa milovať a poslúchať i proti 
nádeji. 
Spolu so žalmistom Ti spievam: 
Pane, moje srdce sa nevystatuje, 
moje oči nehľadia povýšene. 
Neženiem sa za veľkými vecami 
ani za divmi pre mňa nedosiahnuteľnými. 
Ale ja som svoju dušu 
upokojil a utíšil. 
Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí, 
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. (131) 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 



14. Hrob 
 

 Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Každý človek aspoň raz v živote dostane od Pána príkaz - 
poverenie niečo vykonať, čo Boh od neho žiada. Čo v takom 
prípade robiť? Nemá zmysel donekonečna sa snažiť o ďalšie a 
ďalšie rozlišovania. Onú vec nezrodilo "telo", ľudský rozum, a 
preto ju človek svojím rozumom nemôže znovu nájsť: zrodila 
sa z Ducha a môže byť nájdená iba v Duchu. Ako verní 
služobníci sa vždy najprv spýtajme svojho Pána, čo si On praje, 
aby som urobil. Takto odovzdávam opraty svojho života Bohu 
a jeho vôľa tak preniká až do každého kúta bytia, činí ho 
drahocenným, ako "živú, svätú, Bohu milú obetu". Presne 
takou bola a je i Panna Mária. 
  
"Pane, cesta poslušnosti sa otvára pred každým, kto sa 
rozhodne žiť pre Teba. Je to požiadavka daná skutočným 
obrátením. V boji, ktorý teraz prebieha medzi "dvomi 
kráľovstvami", bude spása v poslušnosti. Ježišu, tichý a 
pokorný Srdcom, pretvor moje srdce podľa Tvojho Srdca a 
urob ho poslušným Otcovej vôli." 
 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
 
 
 
 
 
 
 



Záver 
 

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti! 
 
Ježiš dnes vstupuje do Jeruzalema za búrlivého jasotu a 
prevolávania na slávu:" Hosanna, hosanna....!"Ludia pred neho 
hádžu na zem svoje plášte ... a On sediac na osliatku po nich 
vchádza do mesta, ktorého tvrdošijnosť jeho predstaviteľov a 
zbabelosť mnohých uzdravených, strach verných a zrada 
jedného z najbližších, Ho zabije. Zomrie, lebo by sme sa my 
opäť nenarodili, a On nás tak miluje, že stále vstupuje i do 
našich sŕdc, kráča po plášťoch našich hriechov, našej úbohosti 
a dvíha nás k sebe, aby sme žili. 
Božie Slovo nás aj varuje, že svet pominie (1Kor 7,31) aj jeho 
žiadostivosť. Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky! Musíme 
"pominúť" svetu, aby sme sa "nepominuli" so svetom. 
Boh čaká, kedy mu vložíme späť do jeho rúk opraty svojho 
života, celú svoju slobodu, aby s nami mohol urobiť veľké veci. 
V našom vnútri nás volá po mene a pýta sa: "Čo chceš?" 
Blahoslavený na veky je ten, kto má odvahu odpovedať celou 
svojou bytosťou a silou, ktoré dáva Duch Svätý: "Chcem Boha!" 
  
Pane Ježišu, daruj nám takú odvahu! Otvor naše srdcia na 
príhovor Tvojej bolestnej Matky nádeji, dôvere a veľkej láske, 
aby sme pochopili a prijali pravdu, že "utrpenia tohoto času nie 
sú hodné porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa má 
zjaviť."           
 

A m e n. 


