
Krížová cesta 

 
Prvé zastavenie 
Ježišova agónia v Olivovej záhrade, Mk 14, 32-36 
Ježiš cítil strach, úzkosť a smútok až na smrť. Vybral si troch spoločníkov, ktorí však čoskoro upadli 

do spánku a sám sa začal modliť: „Vezmi odo mňa túto hodinu, vzdiaľ odo mňa tento kalich. Avšak, Otče, 

nech sa stane tvoja vôľa“. Prišiel na svet, aby plnil Otcovu vôľu, no nikdy nepocítil tak do hĺbky, ako v 

tejto chvíli, trpkosť hriechu a cítil sa stratený. V mnohých častiach sveta prechádza Kristova Nevesta 

temnými hodinami Bdejme a sprevádzajme Kristovu Nevestu našimi modlitbami. 

Modlitba  

Pane, utrpenie nám naháňa strach. Daj, aby sme nemali strach z nášho strachu, ale silu v 

dôvere v teba. 

 
Druhé zastavenie 
Judáš zrádza Ježiša a jeho učeníci ho opúšťajú,  
Mk 14, 43a.45-46.50-52 

Zrada a opustenosť od tých, ktorých si vybral za apoštolov, ktorým zveril tajomstvá Kráľovstva, do 

ktorých vložil plnú nádej! Teda úplný krach. Koľká bolesť a poníženie! No toto všetko sa stalo, aby sa 

splnilo, čo predpovedali proroci. Ako by bolo inak možné poznať zlobu hriechu, ktorý je práve zradou lásky? 

Zrada prekvapuje, najmä ak sa týka aj pastierov stáda. Ako mu to mohli urobiť? Duch je silný, ale telo 

slabé. Pokušenia, vyhrážky, vydieranie lámu vôľu. Slabosti pri prenasledovaniach nikdy nechýbali. Potom 

často nasledovali aj návraty.  

Modlitba  

Pane, kto uteká pred tvojím utrpením, stráca svoju dôstojnosť. Zmiluj sa nad nami. Ježišu, 

opustiť teba znamená opustiť slnko. V snahe zbaviť sa slnka, ocitáme sa temnote a chlade. 

Otče, vzdialili sme sa z tvojho domu. Nie sme hodní, aby si nás opäť prijal. No ty prikazuješ, 

aby nás umyli, slávnostne obliekli a dali nám na ruku prsteň. 

 
Tretie zastavenie 
Veľrada odsudzuje Ježiša, Mk 14, 5.61b-62a.64b 

Veľrada bola súdnym dvorom Božieho ľudu. 

Teraz táto ustanovizeň odsudzuje Krista, Syna Boha najvyššieho a vyhlasuje ho za hodného smrti. 

Nevinný je odsúdený „lebo sa rúhal“, vyhlasujú sudcovia a trhajú si šaty. Z evanjelia však vieme, že to 

spravili z nenávisti a zo závisti. V priebehu stáročí zástupy nevinných boli odsúdené na kruté bolesti. 

Niekto kričí o nespravodlivosti, no sú to oni, nevinní, ktorí v spojení s Nevinným Kristom odčiňujú hriechy 

sveta. 

Modlitba 

Ježišu, ty sa nestaráš, aby si dokázal svoju nevinu, ide ti len o to, aby si človeku prinavrátil tú 

spravodlivosť, ktorú stratil hriechom. Spasiteľ, daj aby sme nemuseli byť odsúdení v posledný 

deň.  

 
Štvrté zastavenie 
Peter zrádza Ježiša,  

Mk 14, 66-68.72 

„Aj keby som mal umrieť s tebou, nezapriem ťa.“ Keď Peter hovoril tieto slová, myslel to úprimne. No nepoznal 

sám seba, nepoznal vlastnú slabosť. Bol veľkodušný, ale zabudol, že potrebuje Majstrovu veľkodušnosť. Myslel 

si, že dokáže za Ježiša aj zomrieť, avšak Ježiš musel zomrieť zaňho, aby ho spasil. Ježiš nezmenil svoju voľbu 

Petra za základ - „skalu“ svojej Cirkvi. Po pokání sa Peter stal schopný posilňovať svojich bratov. 

Modlitba 

Pane, keď Peter hovorí osvietený Otcovým zjavením, uznáva ťa za Krista, Syna Boha živého. 

Keď sa však spolieha na svoj rozum a na svoju dobrú vôľu, stáva sa prekážkou poslania, ktoré 

si mu dal. Ochraňuj, Pane, ľudí, ktorých si si vybral, aby pekelné sily nikdy nepremohli tvojich 

služobníkov. 



 
Piate zastavenie 
Pilát odsudzuje Ježiša,  

Mk 15, 12-15 

Pilát pôsobil ako mocnár, ktorý rozhoduje o Ježišovom živote a smrti. Vydal na ukrižovanie Ježiša, o 

ktorom vedel, že je nevinný. V slabošskom pokuse zachrániť Ježiša umožnil vraždu nevinného. Pilát je 

obrazom všetkých, čo používajú autoritu ako nástroj moci a nestarajú sa o spravodlivosť. 

Modlitba 

Ježišu, svojou odvahou vyhlásiť sa za kráľa si sa snažil prebudiť v Pilátovi hlas svedomia. 

Osvieť svedomia ľudí, ktorým bola zverená autorita. Daj im odvahu rešpektovať náboženskú 

slobodu. 
 

Šieste zastavenie 
Ježiš je bičovaný a tŕním  

korunovaný, Mk 15, 15b.17-19. 

Bičovanie, ktoré sa vtedy používalo, bolo krutým trestom. Hrozné mučenia naďalej prýštia z krutosti 

ľudského srdca – a tie psychické nie sú menej mučivé ako telesné. Sú toľké utrpenia bez zmyslu? 

Modlitba 

Nie, Ježišu, ty naďalej zhromažďuješ a posväcuješ všetky utrpenia: bolesti chorých, tých, čo 

zomierajú od biedy, všetkých diskriminovaných; no utrpenia, ktoré žiaria medzi všetkými 

ostatnými sú tie, ktoré ľudia prinášajú za tvoje meno. Pre utrpenia mučeníkov požehnaj tvoju 

Cirkev; ich krv nech sa stane semenom nových kresťanov. Pevne veríme, že ich utrpenia, i keď 

sa nateraz zdajú úplnou prehrou, prinesú tvojej Cirkvi pravé víťazstvo. Pane, daj vytrvalosť 

našim prenasledovaným bratom. 

 
Siedme zastavenie 
Ježiš berie na svoje plecia kríž,  
Mk 15, 20 

Kríž, veľký symbol kresťanstva sa z potupného nástroja trestu stal znamením slávneho víťazstva. 

Jestvujú odvážni ateisti, ochotní obetovať sa za revolúciu: sú pripravení znášať i kríž, ale bez Krista. 

Naopak, medzi kresťanmi sú praktickí „ateisti“, ktorí chcú Ježiša, ale bez kríža. Avšak bez Ježiša je 

kríž neznesiteľný a nemožno chcieť byť bez kríža s Ježišom. 

Modlitba 

Veľkí svätí pochopili spásonosnú hodnotu kríža tak hlboko, že mohli zvolať: „Alebo trpieť, 

alebo zomrieť!“. Dožič nám prijať aspoň tvoje pozvanie nasledovať ťa v znášaní kríža. Pre 

každého z nás si pripravil kríž na jeho mieru. Každý z tých krížov skrýva históriu, ktorú by bolo 

možné vyrozprávať, históriu bolesti i radosti, poníženia a víťazstva, smrti a vzkriesenia. 

 
Ôsme zastavenie 
Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť kríž,  

Mk 15, 21 

Šimon z Cyrény sa vracal z poľa. Zaradil sa do sprievodu smrti a donútili ho niesť kríž spolu s 

Ježišom. Neskôr sa stal jedným z učeníkov prvotnej Cirkvi. 

Modlitba 

Ježiš, aj nám si vďačný vždy, keď pomáhame bratom niesť kríž, hoci tým plníme len našu 

povinnosť zadosťučiniť za naše hriechy. Ty, Ježiš, si na začiatku tejto špirály súcitu. Nesieš 

náš kríž, aby sme sa aj my stali schopní pomáhať ti v tvojich bratoch s nesením ich kríža. Keď 

pomáhame bratom prenasledovanej Cirkvi, daj aby sme pamätali, že ešte viac oni pomáhajú 

nám. 

 
 
 
 



Deviate zastavenie 
Ježiš stretá jeruzalemské ženy,  

Lk 23, 27-28 

Ženy, matky čerpajú z lásky obrovskú schopnosť znášať utrpenie. Trpia kvôli mužom, trpia za svoje deti. 

Myslime na matky prenasledovaných a väznených pre Krista. Myslime na matky, ktoré riskujúc väzenie 

i smrť, vytrvali v rodinnej modlitbe, živiac v srdciach nádej na lepšie časy. 

Modlitba 

Ježišu, aký si starostlivý aj uprostred bolestí, keď sa na svojej krížovej ceste obraciaš na ženy. 

Daj, aby aj dnes toľké trpiace ženy začuli tvoj povzbudivý hlas. Povzbudzuješ ich aby neplakali 

nad tebou ale nad sebou a nad svojimi deťmi. To, nad čím majú plakať sú však bolesti, 

spôsobené hriechmi, ktoré z nich, z ich detí a z nás všetkých robia suché stromy, hodné len 

aby boli hodené na oheň. Ty, Pane, si poslal svoju Matku, aby nám toto isté posolstvo 

zopakovala v Lurdoch a vo Fatime: „Čiňte pokánie a modlite sa, aby ste zastavili Boží hnev“. 

Daj, aby sme konečne prijali s otvoreným srdcom túto naliehavú výzvu! 
 

Desiate zastavenie 
Ježiša pribíjajú na kríž, Mk 15, 25.31.34 

Obnažený, priklincovaný, v nevýslovných bolestiach a posmievaný nepriateľmi sa Ježiš cíti opustený 

dokonca aj od Otca. Uskutočnili sa na ňom proroctvá o trpiacom služobníkovi: „Nemá podoby ani 

krásy..., nemá výzoru... My sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. Všetci sme 

blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých. Obetoval sa, 

pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím 

strihačom.“ (Iz 53, 2.4.6-7). 

Modlitba 

Ukrižovaný Ježišu na Kalvárii si nám zjavil svoju pravú tvár, tvár lásky, ktorá sa obetovala až 

do krajnosti. Pohľad na tvoje ukrižovanie nás napĺňa hanbou za naše nevernosti a napĺňa 

láskou za tvoje nesmierne milosrdenstvo. Dôverujeme v silu, prameniacu z tvojho utrpenia. 

 
Jedenáste zastavenie 
Ježiš prisľubuje svoje kráľovstvo  

kajúcemu lotrovi, Lk 23, 33.42-43 

Bol to zločinec. Predstavuje všetkých zločincov, teda všetkých nás. Mal šťastie, že mohol byť blízko 

Ježiša v jeho utrpení; no aj my všetci máme toto šťastie. Často hovorme: „Pane, spomeň si na nás, keď 

prídeš do tvojho kráľovstva“. Dostaneme tú istú odpoveď. Hovorme mu to za seba, za našich priateľov, za 

našich nepriateľov i za prenasledovateľov našich priateľov. Pravé Pánovo víťazstvo je spása všetkých 

ľudí. 

Modlitba 

Ježišu, spomeň si na mňa, keď ma pokúša beznádej. Spomeň si na mňa, keď sa aj po 

opakovaných snahách opäť nachádzam na dne údolia. Ježišu, spomeň si na mňa, keď sú zo 

mňa už všetci unavení, nikto mi neprejavuje dôveru a ja prežívam samotu a opustenosť. 

 
Dvanáste zastavenie 
Matka a učeník pri Ježišovom kríži,  
Jn 19, 25-27 

V tomto vrcholnom okamihu Ježiš a myslí na svoju Matku, myslí na nás. Zveruje svoju Matku 

učeníkovi, ako to naznačuje svätý Ján, alebo skôr zveruje učeníka Matke?  

Modlitba 

Ježiš a Mária, utrpenie ste spolu zdieľali až do dna: ty, Ježišu, na kríži, a ty, Mária, pod krížom. 

Kopia prebodla bok Spasiteľa a meč prenikol srdcom Márie Panny. V skutočnosti sme to my 

našimi hriechmi spôsobili toľkú bolesť. Prijmi ľútosť a pokánie nás všetkých, ktorí sme sa vo 

svojej slabosti vystavili riziku zradiť, zaprieť a zutekať. Ježiš a Mária, dávam vám moje srdce i 

dušu. Ježiš a Mária, pomôžte mi v poslednej agónii. Ježiš a Mária, nech vydýchne v pokoji s 

vami moja duša. 

 



Trináste zastavenie 
Ježiš na kríži zomiera, Lk 23, 46 

Ježiš skutočne zomiera, lebo je skutočný človek. Otcovi odovzdáva posledný výdych. Aký veľký strach 

máme zo smrti a ako nás tento strach zotročuje! Zmysel a hodnota života závisia od toho, ako ho 

vieme dávať. Pre Ježiša niet väčšej lásky, ako dať život za svojich priateľov. Kto si chce zachrániť život, 

stratí ho. Kto je ochotný obetovať ho, zachráni si ho. 

Modlitba 

Ježiš, prijal si ľudský život, aby si ho mohol darovať. Prijal si naše hriešne telo a prijatím 

ovocia hriechu –smrti, si spravil gesto najväčšej oddanosti Otcovi. 

„Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha“. 

 
Štrnáste zastavenie 
Ježiša skladajú z kríža  

a ukladajú do hrobu, Mk 15, 46 

Ježiš sa rozhodol nezostúpiť živý z kríža ale vstať z hrobu. Pravá smrť, pravé ticho, Živé Slovo bude tri 

dni mlčať. Myslime na bolesť Márie, ktorá prijíma na svojom lone Ježiša, telo plné rán, ktoré už nie je 

schopné obrátiť sa na svoju Matku láskyplným pohľadom. Teraz už možno len čakať. Čakanie na tretí deň 

sa zdá nekonečné. 

Modlitba 

Pane, tri dni sa zdajú tak dlhé. Naši silní bratia sú unavení, slabí klesajú čoraz hlbšie, a mocní 

sveta sa pyšne vypínajú. Daj, Pane, vytrvalosť silným, posilni slabých a obráť všetky srdcia. 

Máme azda dôvod súriť a robiť si nárok vidieť hneď víťazstvo Cirkvi? Nie je azda naším 

víťazstvom, že dychtivo túžime vidieť ho? Pane, nauč nás vytrvalo zotrvať v mlčiacej Cirkvi a 

prijať, že zanikneme a zomrieme ako zasiate semeno. 

Daj, Pane, aby sme stále počuli tvoje slovo: „Nebojte sa! Ja som premohol svet. Na naše 

stretnutie nebudem meškať. Som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Pane, posilni našu 

vieru! 
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