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Krížová cesta 

 

Kristovo utrpenie a dedičstvo otcov, viera 

 

Úvodná modlitba 

 

Ježišu, podobenstvo o bezbožnom sudcovi končíš otázkou, ktorá 

nás musí povzbudiť v horlivosti vo viere: „Ale nájde Syn 

človeka vieru na zemi, keď príde?“ (Lk 18,8). 

Naši otcovia prijali vieru prostredníctvom sv. Cyrila a Metoda, 

pred vyše tisíc sto rokmi. 

Kiež aj dnešná pobožnosť krížovej cesty nám prispeje 

k roznieteniu a posilneniu tohto drahého pokladu viery, bez 

ktorej sa ti nemôžeme páčiť ani tu a už vôbec nie vo večnosti 

(por. Hebr. 11,6). 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

 

Zastavenie I. - Pán Ježiš je odsúdený na smrť 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Odsúdenie Pána Ježiša na smrť nie je len Pilátovou záležitosťou. 

Je to kolektívna, spoločná vina veľkňazov, vodcov vyvoleného 

ľudu a celého národa. Sv. Ján to jasne hovorí v evanjeliu, keď 

Pilát takto vraví Ježišovi: „Tvoj ľud a veľkňazi mi ťa vydali! Čo 

si vykonal?“ (Jn18,35). 

A príčina tejto viny väzí v tom, že mnohí neuverili Ježišovi, 

neprijali ho ako prisľúbeného Mesiáša, Vykupiteľa, Boha. 

Drahý Ježišu, aby ti náš národ, naše mestá, dediny a rodiny ostali 

verné, chceme svoju vieru posilňovať v prvom rade spoločnou 

modlitbou. Veľkí vodcovia duchovného života jednomyseľne 
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tvrdia, že kto sa dobre modlí, ten aj dobre žije. Tak budeme 

zveľaďovať vzácne dedičstvo sv. Cyrila a Metoda.   

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

 

Zastavenie II. - Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Pán Ježiš s láskou berie na seba ťažký kríž a s láskou ho objíma, 

lebo to mal byť spôsob nášho vykúpenia. Tak to trikrát sám 

povedal (Mk 8,31-33; 9,29-31; 32-34). Ale chcel nám zároveň na 

kríži ukázať zlobu našich hriechov a aj nekonečnú Božiu lásku 

a milosrdenstvo k nám. 

Kto pozná veľkú cenu obetí a utrpenia, ochotne ich berie na seba. 

Sv. Cyril a Metod opustili svoju vlasť, podstúpili veľa obetí pre 

vieru našich otcov - i našu. Vynaložili veľa námahy pri 

prekladaní Svätého písma a liturgických kníh do 

staroslovienčiny. Ako dobrí Kristovi nasledovníci budeme sa 

vzdelávať vo viere čítaním Svätého písma a plnením predsavzatí.   

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie III. - Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Pád bolí a znechucuje. Ale ten, kto pozná cieľ, nedá sa znechutiť, 

ani nemyslí na bolesti pádu. Rýchle vstane a ide ďalej za cieľom. 

Tak robíš aj ty, milý Ježišu, po prvom páde pod krížom. 
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Sv. Cyril a Metod na prvej ceste do Ríma mali tieto ciele: 

1. Dať vysvätiť vyučených žiakov na kňazov. 

2. Schválenie slovanského bohoslužobného jazyka. 

3.Vytvorenie samostatnej slovanskej provincie na Veľkej   

   Morave. 

Bolo to za pápeža Hadriána II. A prichádzajú ťažké skúšky 

slovanskej misie: vážne politické a náboženské udalosti 

v Carihrade a predčasná smrť sv. Cyrila. Sv. Metod sa nedal 

znechutiť. S novovysvätenými kňazmi sa ako biskup vracia na 

Veľkú Moravu zveľadiť to, čo so sv. Cyrilom začal.  

Modlievajme sa za kňazov a za kňazský dorast, vychovávajme 

synov a dcéry pre Božiu službu pre zveľadenie viery v národe.   

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie IV. - Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Stretnutie s Matkou, Ježišu, nebolo samoúčelné. Zaiste si nám 

chcel zdôrazniť jej hodnosť spoluvykupiteľky a pomocnice 

v životných situáciách. 

Sv. Cyril a Metod popri veľkom dare viery zanechali našim 

otcom aj oddanú úctu k Matke Božej. Táto úcta sa tiahne 

dejinami nášho národa ako zlatá niť. Aj dnes sa k nej často 

utiekajme, zasväcujme jej naše rodiny, spoločenstvá. 

Modlievajme sa v rodinách svätý ruženec, vyprosujme si od nej 

požehnanie pre celú našu vlasť.   

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 
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Zastavenie V. - Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž  

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Šimona prinútili, aby pomohol Ježišovi. Kde niet viery, tam 

nutne hasne láska a nastupuje neochota a sebectvo. Preto aj 

Šimon s neochotou pomáhal niesť kríž, ktorý nebol jeho. 

Aký je rozdiel medzi Šimonom a svätými bratmi Cyrilom 

a Metodom! Viera ich doslova hnala k sebaobeti za Božie 

kráľovstvo, za spásu duší a zároveň k všestrannej pomoci 

blížnym. Od nich sa učili obetavosti aj naši otcovia. Aj my 

buďme ochotní pomáhať našim blížnym, lebo viera bez skutkov 

je mŕtva. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie VI. - Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Čin Veroniky je nasledovania hodný. Za hrdinské vyznanie viery 

si odnáša podobu Kristovej tváre na šatke, ktorú mu podala, aby 

si poutieral krvou zaliatu tvár.  

Svätý Cyril a Metod v reči ľudu vysluhovali sviatosti a tak 

účinnejšie vtláčali do duší našich otcov Ježišov obraz 

a kresťanskú vieru.  

Aj my sa snažme stále zveľaďovať v sebe Boží obraz, aby sme sa 

mu stále viac a viac podobali.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 
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Zastavenie VII. - Pán Ježiš druhý raz padá pod krížom 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Nový pád a nová, väčšia bolesť. A to ešte nie je cieľ. Napriek 

bolesti, Ježišu, vstávaš, len aby si dokončil dielo vykúpenia. 

Metod sa vracia na Veľkú Moravu už bez Cyrila, toho pochovali 

v Ríme. Po návrate bavorskí biskupi zajali Metoda, väznili 

a mučili ho tri a pol roka. Ani to ho neznechutilo. Po prepustení 

na zásah pápeža Jána VIII. sa zase horlivo dáva do práce.  

Naučme sa aj my trpieť nielen pre Cirkev, za vieru, ale prípadne 

aj od Cirkvi. Pravú vieru to ani nezlomí, ba ani nenaruší.   

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie VIII. - Pán Ježiš napomína plačúce ženy 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Ježiš napomína jeruzalemské ženy, aby neplakali nad ním, ale 

samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Hoci si, Ježišu, udrel na 

najcitlivejšiu strunu materinského srdca, ženy toto napomenutie 

ochotne prijímajú a berú si ho k srdcu. 

Svätí solúnski bratia museli vynaložiť veľa úsilia na vykorenenie 

pohanstva zo sŕdc našich otcov. A oni prijímali napomenutia 

a povzbudenia. Podobne robme aj my. Ochotne, bez šomrania 

prijímajme smernice Cirkvi a napomenutia duchovných otcov. 

Lebo len pod ich vedením kráčame po správnej ceste k večnej 

spáse.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 
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Zastavenie IX. - Pán Ježiš tretí raz padá pod krížom 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Ježišovi dochádzajú sily. Znovu padá. Je už pri vrchole Kalvárie. 

Silou ducha vstáva, aby dotiahol kríž až na vrchol Golgoty. 

Svätý Metod musel začiatkom roku 880 opäť ísť do Ríma, aby sa 

zodpovedal pápežovi Jánovi VIII. z osočovaní, ktoré na neho 

poslal do Ríma Svätopluk. Hoci s vypätím síl, predsa zdarne 

vykonal túto cestu. Aj my často prosme o milosť vytrvania 

v dobrom až do konca života. Vštepujme to do sŕdc aj našim 

deťom a mládeži.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

 

Zastavenie X. - Pánu Ježišovi vyzliekajú rúcho 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Ježišu, keď vysvetľuješ podobenstvo o rozsievačovi, hovoríš 

tieto slová: „Ktoré padlo do tŕnia, to sú tí, čo počúvajú, ale 

starosti, bohatstvo a rozkoše života ich postupne udusia a oni 

neprinesú úrodu“ (Lk 8,14). Pre hriechy nemravnosti podstupuješ 

hrozné muky stŕhania šiat z tvojho presvätého tela. 

Najťažšou misijnou prácou sv. Cyrila a Metoda bolo priviesť 

našich predkov od pohanskej necudnosti ku kresťanskej 

mravnosti, bez ktorej nemôže zdarne zakoreniť semeno viery, 

semeno Božieho slova. To platí aj dnes. Horlime za čistý 

a mravný život. Nezabúdajme na slová Pána Ježiša: 

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. 
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Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

 

Zastavenie XI. - Pána Ježiša pribíjajú na kríž  

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Tu je cieľ obety. Tu ubolený Ježišu, vystieraš svoje presväté ruky 

a nohy a bezcitní kati ich tupými údermi pribíjajú na kríž. 

Napĺňajú sa tvoje slová: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, 

ktorý ma poslal a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34). 

Nie svoju, ale Božiu vôľu až do sebaobety plnili aj solúnski 

bratia. Ovocím tejto ich obetavej činnosti je trvalá viera, 

mariánska úcta a mravný život v našom národe.   

Učme sa aj my nielen vravieť, ale aj konať: Otče, buď vôľa 

tvoja.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie XII. - Pán Ježiš na kríži zomiera 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

„Dokonané je!“ (Jn 19,30). Tak hlásiš nebeskému Otcovi z kríža 

dokončenie vykúpenia. 

Bola kvetná nedeľa 6. apríla 885, keď zvony chrámov Veľkej 

Moravy ohlasovali smrť prvého slovenského arcibiskupa, sv. 

Metoda. Zomrel na rukách svojich milovaných oltárnych 

spolubratov - kňazov. 
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Nech nie je v našom živote ani jeden deň, ktorý by sme 

neskončili v božej milosti. Aspoň pred spánkom si vzbuďme 

dokonalú ľútosť.   

  

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie XIII. - Pána Ježiša skladajú z kríža 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Sedembolestná Matka, aj o tebe možno povedať, čo píše 

v Nárekoch Jeremiáš o Jeruzaleme: „Všetci, čo prechádzate 

cestou, pozrite a viďte, či je bôľ ako môj bôľ“ (Nár 1,12). 

Úzkosť zviera tvoje srdce, keď držíš v náručí mŕtve telo svojho 

Syna. 

Námaha sv. Cyrila a Metoda začala prinášať čoskoro bohaté 

ovocie. Ťažko skúšaný národ oddávna zasvätili Sedembolestnej 

Matke. Prosme ju o ochranu a udržanie viery v našom národe aj 

pre budúce pokolenia. 

  

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

Zastavenie XIV. - Pána Ježiša ukladajú do hrobu 

 

Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti 

Lebo si svojím krížom vykúpil svet 

 

Ježišu, do hrobu ťa odprevádzal  malý sprievod. Tým slávnejší 

bol tvoj oslávený hrob po tvojom zmŕtvychvstaní. Vojenské 

stráže bezhlavo utekajú od hrobu, apoštoli a nábožné ženy jasajú. 

Tvoje zmŕtvychvstanie je dôvodom radosti Cirkvi aj dnes a bude 

radosťou veriacich až do konca časov. 
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Keď sa zhromaždil nespočetný zástup ľudí, odprevádzali sv. 

Metoda so sviecami, oplakávajúc dobrého učiteľa a pastiera (ŽM 

XVII). A pochovali ho v metropolitnom chráme po ľavej strane 

v stene za oltárom svätej Bohorodičky. 

Hojnou účasťou na pohrebe aj my dávame poslednú úctu telesnej 

schránke, v ktorej sídlila nesmrteľná duša a veríme, že na konci 

časov aj nás Boh vzkriesi k večnému životu.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami 

 aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

Záverečná modlitba 

 

Láskavý Ježišu, bol si veľmi štedrý a blahosklonný k nášmu 

národu, keď si nám dal obetavých vierozvestov sv. Cyrila 

a Metoda a keď ich dedičstvo - živú vieru, mariánsku úctu 

a mravy zachovávaš v našom národe aj v dnešných časoch. 

Chceme aj pre budúcnosť zachovať v našich deťoch a mládeži 

čistú a pevnú vieru - dedičstvo otcov sv. Cyrila a Metoda. Amen.  

 

 

 

 


