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Úvodná modlitba 

Pane Ježišu, dal si nám dar novej krížovej cesty, na ktorú sme dlho čakali. Jej 

jednotlivé zastavenia nám pripomínajú Tvoju veľkú bolesť, ale aj Tvoju nekonečnú 

lásku. Teraz, hoci prežívame veľkonočné obdobie, chceme sa na chvíľu vrátiť 

k Tvojmu umučeniu. Chceme sa prvýkrát slávnostne pomodliť pobožnosť krížovej 

cesty pri týchto našich nových vyobrazeniach. Nech je táto pobožnosť poďakovaním 

Tebe za to, že nás miluješ, že sa o nás staráš, ako i za dar tejto krížovej cesty. Chceme 

v nej prosiť za celú našu farnosť, aby si nás i naďalej požehnával... 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami... 

 

 

1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Odsúdili sme Nevinného. Kričali sme, nadávali, dali sme sa zviesť. Vybrali sme si 

radšej zločinca. Ježiš musel ísť na kríž... A teraz? Robíme snáď teraz veci inak? 

Nemáme dosť síl postaviť sa za pravdu. Pridáme sa k väčšine, hoci vieme, že to nie je 

dobré. Nadávame na všetko, sťažujeme sa, ale nerobíme už nič iné. Nechce sa nám 

odhaliť a počuť pravdu...  

Pane Ježišu, prijal si odsúdenie. Pomôž tým ľuďom v našej farnosti, ktorí sa cítia sami, 

odsudzovaní a odstrkovaní ostatnými.  Daj im silu, aby vedeli stáť pred všetkými tak 

pevne a pokojne, ako Ty. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Dali sme Mu kríž. Zo zákernosti, z pomsty, preto, aby sme sa ho sami zbavili. Chceli 

sme Ho vidieť trpieť. Chceli sme Ho počuť, ako bude nadávať. Toto robíme aj teraz. 

Nevieme ľuďom pomáhať s ich krížmi, ale radšej im dávame tie svoje. Sme pre 

druhých krížom, ktorý musia vziať...  

Pane Ježišu, Ty si prijal kríž len preto, aby si nás spasil a uľahčil nášmu krížu. 

Pomáhaj všetkým tým ľuďom z našej farnosti, ktorí sa rozhodli prijať aj kríž svojich 

blížnych. Buď s nimi a raz im daj aj väčší podiel na svojej sláve. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 



3. zastavenie: Pán Ježiš prvý raz padá pod krížom 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

On padá a my jasáme. On ticho vzlyká a my sa radujeme. Leží v prachu zeme, kým 

my hrdo a pyšne stojíme nad ním... Tak radi vidíme, keď niekto trpí. Sme takí 

spokojní, keď vidíme niekoho, kto je pod nami, pokorený a ponížený. My sme predsa 

tí dobrí; tí, ktorí nemusia byť ani potrestaní... 

Pane Ježišu, Ty si padol, ale hneď si aj vstal. Svojou pokorou si porazil našu pýchu. 

Pomôž všetkým, ktorí zastávajú vedúce úlohy v našej farnosti, aby si zachovali pravú 

pokoru srdca, aby sa nikdy nevyvyšovali nad iných, ale skôr aby slúžili.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Stretnúť niekoho, kto nás miluje je nádherné. Hlavne, keď sme v nepríjemnej a ťažkej 

situácii. Stretnúť vtedy matku je nanajvýš povzbudzujúce. Ježiš stretáva svoju Matku, 

ale len nakrátko. Viac mu nedovolíme. Nemôže mať nič, čo by mu aspoň trochu 

zmiernilo bolesti... 

Pane Ježišu, pre stretnutie s Tvojou Matkou požehnaj všetky matky našej farnosti. Daj 

im silu stáť vždy pri svojich deťoch. Odmeň ich obetavosť a raz im daj miesto pri 

Tvojej Matke v nebi.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Tak sme ho ubili, že už nevládze ďalej. Pri všetkej vôli už nevie zodvihnúť svoj kríž. 

Chce, ale sám to nedokáže. Potrebuje pomoc iného. A kto je ten iný? Je to človek, 

ktorý síce pomáha, ale je neochotný. Tým je ešte väčším krížom pre Ježiša...  

Pane Ježišu, ty si prijal aj túto pomoc, hoci Ti spôsobila iba ďalšiu bolesť. V našej 

farnosti sú mnohí ľudia, ktorí pomáhajú iným. Ale mnohí to nerobia správne. Nie 

každý to vie tak, ako by mal. Vlož do srdca nás všetkých schopnosť nezištne 

a úprimne pomáhať. Tak medzi nami rozkvitne pravá láska, ktorá nezraňuje, ale nesie 

kríž. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 



6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

My všetci máme podiel na Jeho znetvorenej tvári. Krv, rany, sliny, hlina, prach...to 

všetko na nej vidno. Každý z nás sa na ňom vyvŕšil. Tvár hovorí veľa o človeku. 

Ježišova tvár hovorí o Jeho láske k nám... 

Pane Ježišu, pri tomto zastavení Ťa prosíme za tých ľudí z našej farnosti, ktorí si 

neuvedomujú, že hrešia...za tých, čo sa odmietajú zmieriť, čo nechcú odpustiť, za tých, 

čo sa nespovedajú. Ukáž im svoju tvár, síce znetvorenú, ale plnú lásky k nim... 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

7. zastavenie: Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Ježiš padá znova. Teraz je to bolestnejšie, krutejšie a síl na zodvihnutie sa je omnoho 

menej. Znova vstať a ísť ďalej je prekonaním všetkých zostávajúcich síl. Opakovaný 

pád je ako opakovaný hriech. Berie všetku silu a chuť ísť ďalej... 

Pane Ježišu, prosíme Ťa za tých z nás, ktorí padajú do tých istých hriechov. Nevedia, 

alebo nemajú síl z nich povstať. Ty si vstal, teda zodvihni aj ich. Nenechaj ich v špine 

a prachu tejto zeme. Daj, nech aj oni zakúsia radosť z nového života. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy.  

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Ježiš zastavuje na krátku chvíľu a obracia pohľad na plačúce ženy. Plačú, lebo ženské 

srdce je citlivejšie. Pociťujú krivdu a súcit. Cítia nespravodlivosť. A Ježiš akoby chcel 

u nich toto všetko obrátiť na ľútosť. Ľútosť nad hriechmi vlastnými, i hriechmi ich 

detí...  

Pane Ježišu, prosíme Ťa za všetky dievčatá a ženy našej farnosti, aby mali a vedeli 

prejaviť pravý súcit a ľútosť voči biede a bolesti iných. Daj im milosť byť v správny 

okamih na správnom mieste, aby svojím súcitom a slzami uľahčovali kríže nás 

všetkých. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

 

 

 



9. zastavenie: Pán Ježiš pada tretíkrát pod krížom. 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Tento tretí pád by bol pre Ježiša smrteľný, práve pre Jeho únavu a vyčerpanosť. Ale to 

nebola vôľa Otca. Do tohto pádu ho povalili naše ťažké, smrteľné hriechy. Hriechy, 

ktoré konáme s plným vedomím a vo veľkých veciach. Ale Ježiš musel povstať aj 

tentokrát a ísť ďalej...  

Pane Ježišu, pri tomto zastavení Ťa chceme poprosiť za všetkých tých ľudí z našej 

farnosti, ktorí žijú v ťažkom hriechu, a ktorí si to neuvedomujú, alebo nechcú priznať. 

Ty si zomrel aj za nich a na kríži si vyniesol aj tieto hriechy. Prosíme Ťa, pomôž aj 

týmto ľuďom pochopiť, že povstať sa dá vždy a za každej okolnosti.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Moja ruka bola tiež na Kalvárii. Nebola však ticho a zbožne zložená k modlitbe, ale 

vystierala sa k Ježišovi. Strhávala z Neho posledný kúsok Jeho oblečenia. Aj moje oči 

sa nevedeli vynadívať na tohto slávneho Divotvorcu, ktorý stál pred všetkými celkom 

nahý. Hriechy nečistoty spôsobili Pánovi veľké muky... 

Pane Ježišu, Ty si zniesol aj túto potupu a veľkú hanbu pre nás. I medzi nami stoja 

takí, ktorí majú radi všetko nečisté. Slová, pohľady, reči, skutky. Nevedia alebo Ťa 

nechcú prestať urážať takým krutým spôsobom. Preto Ťa prosíme, aby si sa aj o nich 

postaral. Aby si ich uzdravil z ich previnení. Spomeň si na chvíľu, keď si musel zostať 

nahý pred očami všetkých. Pre túto potupu im pomôž. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

11. zastavenia: pána Ježiša pribíjajú na kríž 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Ježiš ľahá odovzdane na kríž. Klince prerážajú Jeho telo a nenávisť ľudí Jeho srdce. 

Ruky, ktoré toľko pomáhali sa teraz nemôžu pohnúť. Nohy, ktoré nešetrili námahu 

každej cesty musia teraz zostať na jednom mieste až dokonca. Na kríž sme pribili 

Stvoriteľa sveta, Stvoriteľa nás všetkých...  

Pane Ježišu, Ty si sa rozhodol zostať posledné hodiny svojho života bez pohybu na 

kríži. Teraz Ťa prosíme za všetkých tých, čo sú u nás pripútaní na lôžko, či invalidný 

vozík. Prosím za tých, ktorí sa o seba nevedia sami postarať a potrebujú pomoc iných, 

ale aj za tých, čo zostali sami. Daj im silu, ktorá aj Tebe pomohla vytrvať na kríži 

a tým, ktorí sú im najbližšie a pomáhajú im, daj zas vytrvalosť Tvojej Matky Márie, 

ktorá pri Tebe zostala až do konca.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 



 

 

12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Ukrižovali sme Pána a Stvoriteľa sveta. Kríž a bolesti sme darovali tomu, ktorý nás tak 

miloval, že nám daroval život. Visí na kríži, bez pohybu a vzlyku, všetko znáša, všetko 

trpí, všetko obetuje. Je to stelesnená Láska... 

Pane Ježišu, toto si pre nás urobil. Rozhodol si sa, že nás budeš až takto milovať, hoci 

si to nezaslúžime. Teraz Ťa teda prosíme za nás všetkých, za naše rodiny, priateľov, 

známych, za celú našu farnosť. Prosíme Ťa o milosť vedieť tak milovať, ako Ty. Daj 

nám lásku a vďačnosť za tvoj kríž. Daj, aby sme si vážili Tvoju obetu. Požehnaj nás 

všetkých a nauč nás správne milovať. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

13. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Všetko sa skončilo. Dosiahli sme svoj cieľ. Teraz môžeme byť spokojní... Ale sme 

naozaj spokojní? Čo nám hovorí svedomie? Ako sa cítime, keď vieme, že trpela 

nevinná krv?! Ježiša zložili z kríža a dali ho Matke do náručia. Ani teraz sa nám 

nechvie srdce? Ani jej ľútostivý pohľad nás neobmäkčí?!... 

Mária, Ty si trpela v srdci rovnaké muky ako Tvoj Syn na tele. Teraz Ti ho vrátili, ale 

už je nevládny, už Ti nič nepovie, už Ťa nepoteší. Odpusť túto krivdu, ktorú spôsobili 

naše hriechy. Pros o milosť pre nás, aby naše srdcia zmäkli. Nedopusť, aby umučenie 

Tvojho Syna bolo pre nás márne. Nedopusť, aby sme boli zatratení.  

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 

 

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú 

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti...Lebo si svojím krížom vykúpil svet.  

 

Dajte Ho do hrobu, zavaľte kameňom, aby už nikdy nevyšiel. Aby sme už o ňom 

nepočuli. Nech nám nič nevyčíta. Nech od nás nič nežiada. Zbavte sa Ho navždy...  

Pane Ježišu, Ty si zomrel, ale veríme, že si porazil aj smrť. Ľutujeme hriechy, ktoré Ťa 

priviedli až do hrobu. Sme pokrytci, lebo najprv sme ťa zabili, a teraz túžime po tom, 

aby si bol s nami. Najprv sme bez hanby hrešili, a teraz žiadame odpustenie. Ešte že 

nie si ako my. Ešte že máš viac lásky a odpustenia pre nás, ako my jeden pre druhého. 

Pane, daj, aby ľudia tejto farnosti vždy cítili Tvoju lásku a milosrdenstvo. Daj, aby 

ľudia tejto farnosti sa raz stretli s Tebou v nebi. 

 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...Aj nad dušami v očistci. 

 



 

Záverečná modlitba 

Pane Ježišu Kriste, práve sme prvýkrát rozjímali o Tvojom umučení pri zastaveniach 

našej novej krížovej cesty. Teraz už vieme, že si vstal zmŕtvych. Vieme, že si nezostal 

v hrobe. Ďakujeme Ti za Tvoje bolesti, ale i dary, ktoré nám stále dávaš. Ďakujem i za 

túto krížovú cestu. Prosíme Ťa, naďalej požehnávaj našu farnosť. Buď pri svojich 

deťoch, bratoch a sestrách, ktoré si vykúpil. Nedopusť, aby zišli z cesty, ktorá vedie 

k Tebe.  

Na úmysel Sv. Otca.. 


