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Úvod 

Blahoslavená Alfonza Mária Eppingerová chcela kráčať 

cestou, ktorá bola podobná tvojej Pane.  

Uvažovala o tom, ako niesla svoj kríž, ako ťa objavovala  

vo svojom živote a prosila o milosť, aby mohla trpieť 

s tebou. V hlbokej vďačnosti a dojatí sa skláňala pred tebou, 

trpiaci a umierajúci Ježišu, aby sa ti mohla pripodobniť a dať 

ti svoje srdce naplnené láskou.  

V tejto chvíli stojíme pred tebou, Pane a neodvážime sa ani 

pohliadnuť na teba trpiaceho na krížovej ceste, lebo sme 

hriešni.  

Avšak slová, ktoré si povedal blahoslavenej Alfonze Márii: 

„Trp, mlč, modli sa a nes svoj kríž so mnou“, nás napĺňajú 

odvahou a vydávame sa po tejto krížovej ceste za tebou.  

 

Aj blahoslavená zakladateľka Alfonza Mária nás 

povzbudzuje: „Vaše utrpenie a bolesti vám nesmú 

zarmucovať tvár ani myšlienky. Utrpenie budete mať vždy. 

Vaša cesta je krížová cesta. Kým len budem žiť, dovtedy vám 

budem hovoriť len o utrpení; iba utrpenie nás posväcuje. 

Pane, buď trpieť, alebo zomrieť! Utrpenie je znakom toho, 

že Boh je s nami a že nás miluje. Keby nás ponechal  

bez utrpenia, hrozilo by nám, že by sme mohli zablúdiť!“ 
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1. Ježiš je odsúdený na smrť 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

V evanjeliu svätého Marka čítame: „Veľkňazi naň mnoho 

žalovali a Pilát sa ho znova spytoval: „Nič neodpovieš?  

Pozri, čo všetko žalujú na teba!“  

Ale Ježiš už nič nepovedal, takže sa Pilát čudoval.“ (Mk 15, 3-5) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária si spomína: „Ustavične mi 

v ušiach znejú slová, ktoré kňaz na náboženstve povedal 

o Ježišovom utrpení v Olivovej záhrade, keď vysvetľoval: 

Pozrite deti, koľko vytrpel Ježiš, náš Spasiteľ, kvôli našim 

hriechom. Utrpenie je už vtedy kruté, keď niekomu spôsobí pot, 

no aké musí byť, keď zapríčiní až krvavý pot. Ježišovo utrpenie 

spôsobili naše hriechy. Tieto slová urobili na mňa taký dojem, 

že som sa chvela na celom tele. Môj pohľad bol upretý  

na kňaza a takmer som v ňom videla obraz trpiaceho Spasiteľa. 

Zvolala som vo svojom vnútri: ,Ježišu, počas celého môjho 

života nechcem spáchať žiadny hriech. Len nie hriech!'“   

 

Pane, nenasledujeme ťa preto, aby sme v tom 

nachádzali potešenie, útulnosť, svoj pokoj, ale preto, aby 

sme svoj život pripodobnili tvojmu životu – životu Ježiša 

Krista, teda, aby sme viedli ukrižovaný život, akým si žil 

ty, náš Božský Majster. Chceme ťa neprestajne skúmať 

a rozjímať o tebe deň a noc, aby sme svoj život mohli 

stvárniť podľa tvojho života.  

 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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2. Ježiš berie kríž na svoje plecia 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

Svätý Ján v evanjeliu hovorí: „Pilát im vydal Ježiša, 

 aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša.  

Sám si niesol kríž...“ (Jn 19,16-17) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária v jednej vízií hovorí: „Potom Ježiš  

zložil tŕňovú korunu z hlavy, nasadil mi ju, položil svoje ruky na moje 

a prerazil mi bok. Potom zdvihol do výšky veľký čierny kríž  

a povedal: „To je môj kríž, na ktorom som trpel a zomrel. A tento 

kríž sa ti stane spásou. Aj ty budeš visieť, trpieť a zomierať na kríži.“ 

A v istej chvíli sa blahoslavená zakladateľka pýta svojich sestier: 

„S akým úmyslom sme  sa rozhodli ísť za Kristom? Či nie preto, aby 

sme, nasledujúc náš Božský predobraz, niesli kríž? A či je niečo 

záslužnejšie, nepostrádateľnejšie, ako kríž – každý deň odumierať 

sebe?“ Veď naša charizma obsahuje vrchol Ježišovho života, 

tajomstva smrti a zmŕtvychvstania, prechod od jeho strastiplného 

pozemského života do života slávy. Obsahuje prechod Ježiša 

od pozemského triumfu v Jeruzaleme, cez odpadnutie ľudí od neho, 

víťazstvo jeho nepriateľov nad ním, utrpenie, verejné odsúdenie, 

ukrižovanie medzi zločincami, zavrhnutie jeho účinkovania až po 

hrob a potom proti vôli mnohých a nad všetky očakávania prechod 

ku konečnému víťazstvu nad hriechom, smrťou a podsvetím. Celé 

Ježišovo utrpenie končí v nepomíňajúcej sa radosti a jeho smrť končí 

v začiatku nového života. 

 

Pane, prijímame aj my svoj dnešný a každodenný kríž 

povinností, choroby a služby blížnym. Chceme ho prijať 

z čistej lásky k tvojmu Otcovi.  

 
„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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3. Ježiš padá prvýkrát pod krížom 

 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

V knihe proroka Izaiáša čítame:  

„Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou; 

a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých.“ (Iz 53,6) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária nás povzbudzuje: „Keď sme 

padli, ponáhľajme sa spoznať svoje chyby, vyznať ich, 

obžalovať sa z previnení a opäť sa vzpriamiť. A pamätajme si, 

nech naše utrpenia a námahy nám nezatemňujú tvár ani 

myšlienky. Utrpenia? Tie budeme mať vždy! Cesta na Kalváriu 

je aj naša cesta a tou sa musíme poberať, aby sme došli 

do neba. Pokiaľ len žijem, budem vám rozprávať len 

o utrpeniach. Budem vám ich priam želať. Lebo len utrpenia 

nás posväcujú!“   

 
Pane, daj nám sily vždy vstať a nech to posilní aj tých, 
ktorí okolo nás už príliš dlho ležia bez chuti vstať  
zo svojej ľudskej biedy a slabosti. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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4. Ježiš sa stretáva so svojou matkou 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

Evanjelista, svätý Ján hovorí: 

 „Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka...“ (Jn 19,25) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária prosí: „Mária, moja milá Matka, 

zober ma pod svoju ochranu. Matka Mária, dnes som 

uvažovala o tvojich bolestiach, ktoré si trpela pri stretnutí 

s Ježišom na krížovej ceste. Pros za mňa, aby som ti už 

nespôsobila žiadnu bolesť.“ Podľa príkladu Ježišovej Matky 

sme pozvané k neotrasiteľnej viere uprostred ťažkostí. Akú 

veľkú vieru potrebovala Mária vo Veľkom týždni – na Krížovej 

ceste!  Akú bezpodmienečnú dôveru potrebovala, aby sa nedala 

pomýliť ohľadom Pánovho prisľúbenia, ktoré jej dal, že vstane 

z mŕtvych. Panna Mária dostala charizmu veľkej lásky – totiž  

v tejto láske ísť až pod kríž a pod krížom vytrvať až do Veľkej 

noci. S ňou vytrvali aj ženy, ktoré našli silu trpieť s Kristom. 

Čerpajme túto silu aj pri tomto stretnutí Ježiša s Matkou 

a snažme sa mať pred očami vždy živý Kristov pohľad, ktorý 

nás povzbudzuje a pohladí.“ 

 

Pane, ty nedopustíš skúšať nás nad naše sily  

a so skúškou dávaš aj vytrvalosť. A vždy pridáš aj tú 

veľkú oporu, ktorou bola aj pre teba tvoja Matka Mária, 

žena pevnej viery. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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5. Šimon z Cyrény pomáha niesť Ježišovi kríž 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

V Lukášovom evanjelium čítame: „Ako ho viedli, chytili istého 

Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa,  

a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.“ (Lk 23,26) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária, veľká milovníčka človeka 

hovorí: „S láskou a dobrotou stretávajte všetkých ľudí, ktorí sú 

zverení do vašej starostlivosti a pamätajte, že Boh im slúži 

skrze vás.“  

Božie volanie slúžiť je nám adresované počas celého nášho 

života a každý deň vyžaduje znovu našu odpoveď i prácu  

na našom zdokonalení a nesení denného kríža druhým, aby sme 

im pomohli. Po celý život sa učíme rozpoznávať a uznávať 

svoje slabosti i zlyhania a potom nad tým premýšľať, či sme 

ochotní pomáhať tým, ktorí trpia. Vždy sa musíme úprimne 

postaviť pred Boha a potom sa pravdivo stretnúť s ľuďmi. 

Pane, daj nám vo svojich ľudských bratoch a sestrách 
vždy stretnúť a rozpoznať teba, odkázaného často  
na našu pozornosť, dobré slovo či nenápadnú službu 
lásky. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 

 

 

 

 



8 

 

6. Veronika podáva ručník Ježišovi 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

„Svoj chrbát som nastavil tým, čo bili a svoje líca tým, 

čo trhali, tvár som si neskryl pred potupou a slinou.  

Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.“ (Iz 50,6-7) 
 

 Blahoslavená Alfonza Mária sa modlila týmito slovami: 

„Bože, daj mi milosť, aby som ti mohla slúžiť a pomáhať pri 

umierajúcich. Aby som bola schopná ich potešovať  

a posilňovať v ich obavách a strachu zo smrti, preto sa 

nezdráham ak sama budem musieť prechádzať duševným 

utrpením.“ A zároveň upozorňuje: „Dávajte si pozor  

na nadmerný nárast egoizmu, ktorý sa vie veľmi nenápadne 

vkradnúť do srdca človeka. Buďte bdelé a usilujte  

sa o dokonalosť. Neorientujte sa na ľudí, ktorí sú zaslepení 

svojimi schopnosťami v určitých oblastiach, ale svoje zlozvyky 

nechcú vidieť. Dominuje nad nimi pýcha a nevšímavosť. Sestry, 

chráňte sa pred  ľahostajnosťou voči sebe a blížnym.“ 

Pane, pomôž nám byť Veronikou pre tých, ku ktorým nás 
pošleš. Pomôž nám v nich, napriek všetkým ťažkostiam, 
rozpoznať tvoju svätú tvár, ktorú nám odtlačia do 
podaného ručníka, aby tak znovu nadobudli svoju ľudskú 
dôstojnosť.  

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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7. Ježiš padá druhýkrát pod krížom 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

Prorok Izaiáš hovorí: „Vskutku on niesol naše choroby  

a našimi bôľmi sa on obťažil,  no my sme ho pokladali  

za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného.“ (Iz 53,4) 
 

Ježiš v jednej vízií hovoril k blahoslavenej Alfonze Márii 

takto: „Musíš pretrpieť pády akými sú výsmech, potupa, 

pohŕdanie a všetka neprajnosť. Budú s tebou zaobchádzať ako 

s bláznom a pokrikovať na teba. Budeš bičovaná telesnými 

utrpeniami a pribitá na kríž. Vstaň, vezmi tento kríž a daj sa 

naň pribiť, lebo to je aj tvojim podielom.“ 

Neskôr blahoslavená Alfonza Mária povzbudzuje svoje sestry: 

„Čakajú vás utrpenia a tie na vás budú mieriť raz zvonka a raz 

zvnútra. Aby ste sa potom vedeli sami povzbudiť k trpezlivosti, 

spomeňte si, ako trpezlivo znášal utrpenia náš Božský 

Vykupiteľ. A či my, jeho nevesty, ho nemáme odhodlane 

nasledovať na bolestnej ceste na Kalváriu? Vaše utrpenia sa 

skončia len smrťou. Usilujte sa preto, prosím vás, hľadať svoje 

šťastie len v utrpení a v žiadnych iných veciach. Dokiaľ trpíte, 

ste na dobrej ceste, lebo pôžitky a útechy sú často veľmi 

nebezpečné a vedú k pýche.“ 
 

Pane s pokorou dvíhame zrak k tebe a z lásky k tebe 
prijímame každé poníženie. Ďakujeme ti, že môžeme 
s tebou a pre teba trpieť. Pomôž nám vstať a dvíhať aj 
iných. Len tým ich môžeme priviesť k tebe, ktorý  
si najistejšou záchranou pre nich, lebo v očiach ľudí už 
padli až príliš, celkom na dno. 

 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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8. Ježiš sa stretáva s plačúcimi ženami 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

V evanjeliu svätého Lukáša sa dozvedáme: „Šiel za nám veľký 

zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa 

k nim obrátil slovami: ,Neplačte nado mnou, ale plačte samy 

nad sebou a nad svojimi deťmi.´“ (Lk 23,27-28) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária citlivo hovorí: „Keď som začula, 

že niekto niečo hovorí proti jednému alebo druhému, plakala 

som prosiac Boha, aby zmenil srdcia tých, čo také zlé reči 

šírili.“ Ani blahoslavená Alfonza Mária sa nikdy nesťažovala 

na utrpenie, ktoré vyrástlo z nepriateľstiev, ale naopak, 

zdôrazňovala: „Utrpenia! Tie budete mať vždy. Kým žijem, 

budem vám hovoriť len o utrpení, lebo len utrpenie nás 

posväcuje! Raz nás postretnú utrpenia vonkajšie a raz utrpenia 

vnútorné a kým trpíme, sme na dobrej ceste. Čo musí jeden 

človek prežiť, aby vedel hovoriť takouto neobyčajnou rečou  

o utrpení? Len ten, kto vie niečo o Getsemanskej záhrade, bude 

vôbec schopný porozumieť týmto slovám, kým pre iných ostanú 

nezrozumiteľné.“ Blahoslavená Alfonza Mária nechcela, aby 

sme videli utrpenie a strach ako Boží trest, ale videla v ňom 

znak jeho ochrany a našla v tom vstupnú bránu do mystiky 

utrpenia, ktorou vstupovali aj mnohí svätí. Vďaka mimoriadnej 

ochote trpieť, nebolo možné ju vidieť s trpkou tvárou. Prísne 

odmietala všetky transformácie smútku týmito slovami: „Už 

žiadny smútok! Žiadna skľúčenosť! Duch smútku strháva ľudí 

nadol a vnuká im zlé myšlienky.“  

Pane, aj tu je príležitosť, aby sa slzy smútku, strachu, 
ľútosti a pokánia stali prameňom nového života, ktorý 
pritiahne druhých bližšie k tebe.  

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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9. Ježiš padá tretíkrát pod krížom 

 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

Ježiš v Evanjeliu podľa svätého Lukáša hovorí: 

 „Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich!  

No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!“ (Lk 22, 42) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária s celou rozhodnosťou svojho 

bytia hovorí: „Chceme sa sťažovať, keď nám Pán dá okúsiť 

niekoľko kvapiek z kalicha svojho utrpenia? Ťažkosti nám 

nechýbali a nikdy chýbať nebudú. Aj v tých najväčších 

ťažkostiach a pádoch sa snažme nevzdialiť z rozhodného  

a verného nasledovania Vykupiteľa. Vstaňme a všetko 

dokážeme včleniť do tajomstva jeho kríža. Nech v nás vtedy 

rastie láska ku krížu a túžba byť osamote, aby sme mohli  

v pokoji uvažovať o Kristovom utrpení v Getsemany a na 

Kalvárii.“ 

Pane, prejav na nás tvoju moc, aby si bol oslávený pred 
očami tých, ktorí namiesto pomoci iba striehnu na nás, 
ako to s nami dopadne a aký smer naberie náš ďalší 
život. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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10. Ježiša vyzliekajú zo šiat 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

V knihe proroka Izaiáša čítame: 

 „Pán, Jahve, mi pomáha, preto nebudem zahanbený.“ (Iz 50,7) 
 

Ježiš v jednej chvíli hovorí blahoslavenej Alfonze Márii: „Pozri, 

moja dcéra, aby si panna zachovala svoje srdce čisté, musí si 

starostlivo strážiť oči, rovnako zapchávať uši a utekať pred zlou 

spoločnosťou. Čím viac sa panna snaží zachovať si svoju čistotu, 

tým viac má pritúliť svoje srdce ku mne, stále konať v mojej 

prítomnosti a vždy dôverne rozprávať vo svojom srdci so mnou.“ 

Blahoslavená Alfonza Mária radila sestrám: „Usilujte sa 

umŕtvovať svoje zmysly, vaše oči, vaše uši, vašu chuť. Odolávajte 

zvedavosti všetko vidieť a počuť, čo nepotrebujete vidieť ani 

počuť. Keď si pomyslíte na nekonečnú blaženosť, čo nás očakáva 

vo večnosti, či je to tak ťažké, umŕtvovať sa niekoľko rokov 

a možno aj kratší čas?  

A akože by sme sa mali zdráhať objať kríž a tu na zemi celkom  

k nemu priľnúť, keď odmenou má byť večnosť? A ako dlho bude 

trvať toto ukrižovanie našich zmyslov tu na zemi? V tento večer, 

ráno, o mesiac, možno aj o rok jedna či druhá z nás sa poberie na 

večnosť, aby si vypočula svoj súdny výrok. Ak bude sudca žiadať 

vyúčtovanie z nespočetných milostí, čo dostala, akože mu 

odpovie? Bude môcť predostrieť všetky tie víťazstvá, ktoré mohla 

dosiahnuť v boji nad sklonmi skazenej prírody? Teraz, moje deti, 

prežívame čas bojov a obetí, preto ukrižujme v sebe starého 

človeka, aby sme vyrástli v nových ľudí. Stojí to námahu, ale 

odmenou nám bude večne trvajúce šťastie.“ 

Pane, prosím len o jedno, vytrvať v dare povolania, ktorý sme 
od teba prijali, aby sme mohli svedčiť o vernosti tvojej lásky  
a dobroty všetkým, ktorí si neustále vyberajú z ponúk šťastia 
tohto sveta a napriek tomu sú stále nešťastnejší. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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11. Ježiša pribíjajú na kríž 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

Prorok Izaiáš rozpráva: „On však bol prebodnutý pre naše 

hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest  

pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53, 5) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária rozjímala nad umučením nášho 

Božského Spasiteľa neustále tak, že podišla ku krížu alebo ho 

vzala do ruky, otvorila svoje srdce pôsobeniu milosti a oddala 

sa všetkým myšlienkam, pocitom a pohnutiam, ktoré jej Pán 

v tej chvíli vnukol. Uvažovala, aké hrubé museli byť klince, 

keď spôsobili trpiacemu Ježišovi také strašne veľké rany. 

Najprv rozjímala nad Ježišovou pravou rukou a v srdci 

si hovorila: „,Aké hrozné muselo byť jeho utrpenie vo chvíli, 

keď mu kati zatĺkali veľký klin do tejto ruky, aby ho pribili na 

kríž!‘ Potom upriamila pohľad na vlastnú ruku a povedala: 

,Akú bolesť by som asi cítila ja, keby moju ruku prebodli takým 

veľkým klinom ako môjmu Božskému Vykupiteľovi? Ako by som 

to mohla pretrpieť? Nezomrela by som na mieste?“ Takto 

prechádzala od jednej rany k druhej a nad každou si kládla 

podobné otázky, aby mohla lepšie pochopiť veľkosť 

Spasiteľovho utrpenia a jeho hrdinskú lásku k nám. Keď takto 

rozjímala, jej duša bola hlboko dotknutá. Istým spôsobom cítila 

bolesť Pánovho umučenia, ktorá sa stávala jej vlastnou 

bolesťou. V jej srdci sa vynorili pocity vďačnosti, ľútosti a 

lásky, ktoré ju niekedy napĺňali po celé dni. 

Pane, pomôž nám vydávať v našom živote svedectvo 
o sile tvojej lásky, ktorá sa zrodila z tvojich rán na kríži 
a jej pôsobenia v každom z nás. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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12. Ježiš zomiera na kríži 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

Svätý Lukáš evanjelista hovorí: „Ježiš zvolal mocným hlasom: 

„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ 

Po tých slovách vydýchol.“ (Lk 23,46) 

 

Uvažujeme spolu s blahoslavenou Alfonzou Máriou: 

„Rozjímajte nad Spasiteľom zomierajúcim na kríži a takto  

si uvedomíte cenu duší. Pochopíte, akú veľkú cenu má jediná 

duša v jeho očiach, keď pre spásu čo i len jedinej duše ochotne  

a dobrovoľne podstúpil smrť. Ustavične teda posilňujte svoju 

odvahu a nepočúvajte hlas prirodzenosti, ktorá sa dožaduje 

svojich práv, ale snažte sa premôcť. A nikdy nezabudnite na tie 

tri slová, ktoré som vám už toľkokrát opakovala: „Trpieť, 

mlčať a modliť sa!“ 

Kľačiac na kolenách som sa zakaždým chvela, keď som myslela 

na utrpenie v Olivovej záhrade, alebo na kruté ukrižovanie 

a zomieranie na kríži. S túžbou rozjímať o Ježišovom utrpení  

a z lásky k trpiacemu Vykupiteľovi sa vo mne zväčšovala láska 

a úcta voči kňazovi, pretože som v ňom videla osobu Ježiša 

Krista.“ 

Pane, ty dobre vieš, že bez teba nič nedokážeme, a že 
tvoja sila sa môže o to viac prejaviť v ľudskej slabosti 
každého z nás. Pomôž nám svedčiť o tvojej sile všetkým, 
ktorí váhajú, či vystúpiť na vrchol svojej osobnej Kalvárie 
alebo sa vrátiť späť. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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13. Ježiša skladajú z kríža 

 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

 

V Lukášovom evanjeliu čítame: 

„Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý 

človek z judského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil  

s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo,  

zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo.“  
(Lk 23, 50-53) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária neváha dodať odvahy pri sprevá-

dzaní zomierajúceho. Hovorí: „Boh požehná, čo poviete v jeho 

mene. Nebeský príbytok prijme ďalšiu spravodlivú dušu. Aj vy 

sa musíte cítiť povolané sprevádzať zomierajúcich. To je vaše 

miesto! Dávajte celý svoj život do služby vykúpenia človeka. Tu 

spoznáte svoje prvé a najdôležitejšie poslanie: pomáhať 

vykupovať svet a ľudí z moci hriechu a spolupracovať na spáse 

človeka. Všetci patríme do Cirkvi a Cirkev sa zrodila na kríži 

z prebodnutého Ježišovho boku.“ 

Pane, pomôž nám ísť verne za tebou po ceste kríža 
a hlavne po ceste vytrvalosti. Vernosť má stále väčšiu 
cenu. Chceme si to naplno uvedomiť, aj keď nás svet 
navôkol presviedča, že to tak nie je. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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14. Ježiša pochovávajú 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

Svätý Ján v evanjeliu hovorí: „Vzali Ježišovo telo a zavinuli  

ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom 

pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada 

a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nik neležal.  

Tam teda uložili Ježiša, lebo bol židovský Prípravný deň  

a hrob bol blízko.“ (Jn 19, 40-42) 

 

Blahoslavená Alfonza Mária nás učí: „Vieme, že ten, kto  

sa zaslúži o spásu niektorej duše, zaisťuje si spásu i vlastnej 

duše“. Duch vrcholnej lásky žije v Kristovej poslušnosti, ktorá 

mu na Olivovej hore padla ľudsky tak ťažko a keď sa celá jeho 

prirodzenosť vzpierala a pohla ho k modlitbe k Otcovi: „Otče, 

ak je možné, nech ma minie tento kalich, no nie ako ja chcem, 

ale ako Ty chceš!“ Táto vrcholná láska k Jeho Otcovi ho vedie 

krížovou cestou pri všetkom zneuctení a robí ho poslušným  

„až na smrť, až na smrť na kríži“ (Fil 2, 8). Kvôli tejto 

poslušnosti „ho Boh povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé 

iné meno“(Fil 2,9). – Táto poslušnosť zdôvodňuje aj Ježišovo 

pochovanie a hlavne zmŕtvychvstanie. 

Pane, nech je náš život silným svedectvom o víťazstve 
života nad smrťou. V spojení s tebou pochopíme čo je 
sloboda. Šťastie nájdeme iba v tebe, náš Ježiš a Pán. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 

 



17 

 

Záver 

 

„Klaniame sa Ti, Kriste a dobrorečíme Ti – lebo si svojím krížom vykúpil svet.“ 

V charizme blahoslavenej Alfonzy Márie sme vyzývaní podľa 

príkladu Ježišovej Matky Márie k neotrasiteľnej viere 

uprostred ťažkostí každodenného života. Je to aj jedinečná 

príležitosť, aby v nás mohutneli Božské čnosti. Božia Matka 

ich žila obdivuhodne. Veď akú veľkú vieru potrebovala Panna 

Mária vo Veľkom týždni! Akú bezpodmienečnú dôveru a nádej 

potrebovala, aby sa nenechala popliesť ohľadom Pánovho 

prisľúbenia, ktoré jej dal, že na tretí deň vstane z mŕtvych. 

Panna Mária dostala charizmu veľkej lásky – a v tejto láske ísť 

až pod kríž a pod krížom vytrvať až do Veľkej noci. 

Na Kalvárii s ňou vytrvali aj ženy. S týmito ženami všetci 

nájdeme silu trpieť v Cirkvi s Kristom a spolu niesť s nimi kríž, 

tak ako ho ticho a mlčky niesla Panna Mária s Ježišom. 

Blahoslavená Alfonza Mária zdôrazňuje, že iba s krížom 

zviditeľníme Krista v Cirkvi a vo svete. A silu k tomuto 

neseniu každodenného kríža na našej krížovej ceste nájdeme 

len v neustálej meditácii nad životom trpiaceho Krista, ktorý 

na nás hľadí z kríža.  

Pane, ďakujeme ti, že sme sa počas tejto krížovej cesty 
mohli upevniť v rozhodnutí kráčať s tebou, zostať pri tebe 
a mať pred očami vždy tvoj živý pohľad, tak ako ho mala 
blahoslavená Alfonza Mária. 

„Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad nami – aj nad dušami v očistci.“ 
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Na úmysel svätého Otca: Otče náš, Zdravas Mária, Sláva 

Otcu i Synu...  

 

 

 

 

 


