
Krížová esta 

Pá  Ježiš uro il iečo veľ i ťažké – hoci bol 
nespravodlivo odsúdený, vzal a se a kríž a iesol ho 
až a Golgotu, kde ho ukrižovali. To všetko uro il pre 
nás. Obetoval sa za nás, aby nám otvoril nebo. 

Pozýva e ťa odliť sa krížovú 
estu. M žeš sa ju odliť spolu 

s ka arát i, so spolužiak i, 
vo vašo  kostole, ale o so 
súrode a i a rodič i v ti hu 
domova. 



Krížová cesta 

Vyberme sa spolu do 
Jeruzalema, aby sme 
spoloč e prešli 600 

etrov ulička i 
lemovanými obchodíkmi 

a pestrými stánkami. 
Tieto uličky ajú 

spoloč ý ázov Via 
dolorosa. Pripomínajú 

cestu utrpenia Pána 
Ježiša 



Prvé zastavenie je za 
múrmi Rímskej pevnosti. 
Každý piatok sa odtiaľto 
fra tišká i vydávajú po 
trase krížovej esty. 

Pane, auč a prijať  
i nepríjemné okamihy  
s pokojom. Nedovoľ,  

aby z mojich úst 
vychádzali klamstvá  

a posudzovanie iných. 

I. Pá  Ježiš je odsúde ý a s rť 



Po ičova í a korunovaní 
tŕ í  dali Ježišovi a ple ia 

ohut ý kríž. Toto 
zastavenie sa nachádza 
pred fra tišká sky  
Kláštoro  ičova ia.  

Pa e, e h e  sa ľahko  
a rý hlo vzdávať. Ch e   

s trpezlivosťou preko ávať 
i tie ťažšie ve i. Po ôž i  

v tom, prosím. 

II. Pá  Ježiš erie a svoje ple ia kríž 



Na ieste, kde Ježiš prvý 
raz padol pod ťar hou 

kríža, stojí d es kapl ka. 
Jej vstup je zdobený 

mramorovým reliéfom.  

Pane, niekedy sa hanbím 
pre hlúposti. Nauč a 
skromnosti a pokore. 
Po ôž i i apriek 

zlyha iu opäť vstať a 
e áť sa priz ať si aj vi u. 

III. Pá  Ježiš prvýkrát padá pod krížo  



Pá  Ježiš stretol Pa u 
Máriu údajne na mieste, 
kde dnes stojí arménsky 
kostol Panny Márie 
Bolestnej.  

Pa e, ďakuje  ti  
za moju mamu.  

Daj, nech stretnutia  
s ňou sú apl e é ojou 

vďač osťou a o hotou 
vždy po ô ť. 

IV. Ježiš sa stretáva so svojou atkou 



Na ieste, kde začí a stúpať 
cesta na Golgoltu, prikázali 
rí ski voja i Ši o ovi 
z Cyrény, aby po ohol iesť 
Ježišovi kríž. Teraz tu stojí 
fra tišká ska kapl ka.  
Pane, daj mi srdce pozorné 

a potre y ľudí okolo ňa. 
Daj, e h vždy o hot e 

podám pomocnú ruku tam, 

kde bude treba. 

V. Ši o  z Cyrény pomáha pánu 

Ježišovi iesť kríž 



Kaplnka svätej Veroniky pripomína miesto, kde 
Vero ika podala Ježišovi šatku, a y si ňou utrel tvár.  
 

 

VI. Veronika  podáva Pá u Ježišovi 
šatku 

 

Pa e, hvíle, keď 
som s tebou, ma 
apĺňajú radosťou 

a pokojo . Nauč 
a ko ať tak, a y 
bol tvoj obraz 

stále vtlače ý do 
môjho srdca. 



Miesto, kde Ježiš druhýkrát 
padol pod krížo , si 

pripomíname vo 
fra tišká skej kapl ke.  

 
Pane, daj, nech zabudnem 
na svoju pýchu a viem sa 

ospravedl iť. Chcem 
upred ostňovať tvoj 

pohľad pred pohľado  
svojho okolia. 

VII. Pá  Ježiš druhýkrát padá pod 
krížo  



Ta , kde Ježiš utešoval 
plačú e že y, je d es 
lati ský kríž za udova ý 
do steny gréckeho 
pravosláv eho kláštora.  
 
Pane, auč a rozpoz ať, 
čo je aozaj dôležité. Daj, 
nech plače  nad tým, 
keď ťa urazí  svojí  zlý  
správaním a hriechom. 

VIII. Pá  Ježiš apo í a plačú e že y 



Na mieste, kde sa 
v súčas osti a hádza v hod 
do eti pskeho kláštora, 
padol Ježiš tretí raz pod 
krížo .  

Pane, daj, nech sa 
nevzdávam. Chcem napriek 
mojim pádom a zlyhaniam 

opäť vstať. Vie ,  
že s tvojou pomocou 

ôže  denne znovu 
začí ať. 

IX. Pá  Ježiš tretíkrát padá pod krížo  



Pane, ty si prežil 
väčší výs e h  
a mnohé 
pokorenia. Ako sa 
mám správať 
pokojne  
aj v takých 
ťažký h hvíľa h? 
Naučíš ma to? 

X. Pá u Ježišovi vyzliekajú šaty 

Toto zastavenie a ďalšie tri sa a hádzajú a 
pahorku Golgota, kde stojí hrá  Božieho hro u. 



Úzkymi schodíkmi 
vystupujeme do 

ajvyššej časti hrá u a 
zároveň a vr hol 
Golgoty.  

Pane, ty si trpel potichu, 
svoju olesť si o etoval 
za nás. Aj za ňa. Nauč 

a čo ajtrpezlivejšie 
z ášať bolesti a 

utrpenie. 

XI. Pá a Ježiša pri íjajú a kríž  



Oltár má pravoslávnu 
výzdobu. Pod oltárom 

ož o pozorovať skalu, 
na ktorej stál Kristov kríž. 
Pane, hoci to nechcem, 

predsa svojím správaním 

často ajvia  u ližuje  
tým, ktorých mám 

ajradšej. Nedovoľ, a y 
som zabíjal(a) lásku. 

XII. Pá  Ježiš a kríži zo iera 



Pane, daj mi pokoru 

vo hvíľa h, keď ľudia 
okolo ňa sú 

bezmocní, slabí. 

Ďakuje  ti za lásku 
mám – aj za lásku 

tvoje Mamy Márie. 

XIII. Pá a Ježiša skladajú z kríža 

. Pá a Ježiša skladajú z kríža po to , čo i  Pilát dovolil 
sňať jeho telo. óavi uli ho do plát a a po hovávajú.  



Posledné zastavenie 
predstavuje samotný Chrám 
Božieho hro u. Hro , ka  
po hovali Pá a Ježiša, patril 
Jozefovi z Arimatie, ktorý 
požiadal Piláta o Kristovo 
telo. 

Pa e, ako často takto 
pre ýšľa ! Odpusť i, že 

ťa niekedy aj ja 
po hováva . Prepáč i 

oju le ivosť a sla osť. 
Posilni, prosím, moju vieru. 

XIV. zastave ie: Pá a Ježiša 
pochovávajú 



Pane, je to akoby 
po dlho  daždi 
vyšlo sl ko. Vtedy 
mám huť 
roz eh úť sa dolu 
kopcom. Daj, nech 
aj slnko na oblohe 
mi pripomína tvoje 
z ŕtvy hvsta ie. 

Ježiš žije, už ie je ŕtvy 

Nad prázd y  hro o   sa vz áša prúd svetla z kopuly 
chrámu.  



Klaniame sa ti, 
Kriste, 
a do rorečí e 
ti, lebo si svojím 
krížo  vykúpil 
svet. 

Ukrižova ý 
Ježišu, z iluj sa 
nad nami, aj 

ad duša i 
v očist i. 


