Krížová cesta
za zasvätených
Úvodné zamyslenie

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce
ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme každý deň svoj kríž a nasleduje ma.“ Nie je mysliteľný kresťanský život mimo tejto cesty. Vždy
je to cesta, ktorou on prešiel ako prvý: Cesta
pokory, poníženia, sebazaprenia a zmŕtvychvstania. Toto je cesta kresťana. Kresťanský
štýl prijíma kríž spolu s Ježišom a takto kráča.
Nie bez kríža, nie bez Ježiša... A toto je naša
radosť, naša plodnosť: ísť s Ježišom.


(Pápež František, homília 6. 3. 2014)

•

Modlitba za zasvätené osoby

Láskavý Bože, ty si prisľúbil večný život
v nebeskom kráľovstve tým, ktorí majú srdce
čisté a sú chudobní duchom. Prosíme ťa za
všetkých tých, ktorí sa rozhodli zanechať všetko, aby ti zasvätili celý svoj život prostredníctvom rehoľných sľubov. Nech sú svojou chudobou príkladom pre tých, čo majú nedostatok
a trpia, svojou čistotou srdca nech otvárajú
zrak všetkým, čo túžia hľadieť na Božiu tvár,
a svojou poslušnosťou a verným nasledovaním
evanjelia nech kráčajú k tebe, prameňu všetkých milostí. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
Imprimatur: Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný
biskup, dňa 28. 11. 2014, č. 4991/2014.

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť

3. Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

My chorí i všetci ostatní sa chceme postaviť vedľa
vás, bratia v kňazskej a rehoľnej službe. Svojimi chorobami a ťažkosťami chceme poprosiť Krista za vás.
Ježiš bol odsúdený Pilátom na smrť. Chceme prosiť
Boha, aby ste svoje kríže obetovali za nás všetkých
a za svoje zasvätenie. Ježiš vás miluje.

Ježišu, vrúcne ťa prosíme, my chorí a všetci tvojím
krížom obdarovaní, za našich kňazov a sestričky. Pomáhaj im vstať spod ich kríža, aby mohli pokračovať
verne a zodpovedne vo svojom povolaní. Pane, uč nás
cez našich zasvätených niesť svoje kríže k úspešnému
koncu života.

2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

4. Pán Ježiš sa stretá so svojou Matkou

Hľadáme útechu a posilu pri Ježišovom kríži. Chceme sa obetovať v tomto Roku zasväteného života aj za
každého z vás. Vieme, že kríž je úžasná hodnota. Ďakujeme Bohu za vás. Ježišu, Majster našich kňazov,
vzor zasvätených, pomôž im prijať a niesť ich kríže.

Máme spoločnú Matku. Mária, ty, ktorá si z diaľky
sledovala syna Ježiša, prosíme ťa za našich zasvätených, aby odovzdane niesli svoje kríže počas celého
života a najmä v tomto roku, keď sa viac a vrúcnejšie
za nich modlíme. Mária, žehnaj našich zasvätených.
Buď im aj nám posilou v našich krížoch.

5. Šimon z Cyrény pomáha
Pánu Ježišovi niesť kríž

7. Pán Ježiš druhýkrát
padá pod krížom

Šimon, ty si pomáhal Ježišovi niesť kríž. Vypros nám
milosť, aby sme aj my svojim drahým zasväteným pomáhali v ich živote niesť ich kríže. Nech naši zasvätení
bratia a sestry vedia, že sme im zaviazaní za ich príklad
a službu, ktorou nám pomáhajú niesť naše kríže.

Ježišov pád je memento aj pre zasvätených. Prosíme
Ježiša za našich zasvätených, aby vytrvali v dobrom.
Sme si vedomí veľkej hodnoty našich zasvätených.
Chceme im pomáhať a svojím utrpením vyprosovať
všetky potrebné milosti pre ich Bohu zasvätený stav.

6. Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

8. Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Veronikina šatka nás, najmä chorých, vyzýva, aby
sme sa ponúkli Ježišovi za našich zasvätených. Uvedomujeme si, že spoločne vo svojich životoch môžeme splniť cieľ svojho života. Veronika, prihováraj sa
za zasvätených, aby nám svojím životom boli vzorom
a príkladom.

Keď Ježiš napomína plačúce ženy, dostáva sa nám
poučenia, že aj my si, pod vedením našich zasvätených bratov a sestier, máme uvedomovať, že sa máme
snažiť žiť kajúcne, odovzdaní Bohu a verní Kristovi.
Prosíme za našich zasvätených, aby vytrvali vo svojom zasvätení.

9. Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Ježiš je znova na zemi, pod krížom. Ježiš znova vstáva zo zeme. Chceme našim zasväteným bratom a sestrám byť nápomocní v ich životnom poslaní. Chceme
ďakovať Ježišovi za pomoc znova vstať, ktorú nám
všetkým dáva. Ježišu, chorí ťa prosia za všetkých zasvätených.

Pribitý na kríž. Mnohé naše choroby a ťažkosti sa
podobajú pribitiu na kríži. Prosíme ťa, Pane, za zasvätených, ktorí trpia podobne ako my, aby spolu s nami
Boha chválili, velebili, oslavovali a odprosovali. Spoločným úsilím dosiahneme odpustenie mnohých hriechov. Pane, prijmi naše kríže za zasvätených.

10. Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat

12. Pán Ježiš zomiera na kríži

Svet si potrebuje uvedomiť význam zasväteného života. Prosíme ťa, Ježišu, za našich zasvätených, aby
prechádzali cestami života verne a zodpovedne, a to
aj vtedy, keď im svet berie dobré meno, česť, či šaty.
Čistota je vec, ktorá patrí do zasväteného života. Odprosujeme ťa za tieto urážky.

Kríž. Pod krížom prosíme za našich zasvätených
o vytrvalosť v ich živote. Ďakujeme ti, Ježišu, že
máme toľko vzorov čností v živote našich zasvätených. Prosíme ťa, dávaj nám zasvätených na naše
povzbudenie, poučenie a príklad. Ukrižovaný Ježišu,
žehnaj našich zasvätených.

13. Pán Ježiš je zložený z kríža
Mŕtveho Ježiša kladú do náručia Ježišovej matke.
Mária, prijmi našich zasvätených do svojho náručia.
Odovzdávame ti svoje utrpenie za nich. Vieme, že
naše utrpenie je často neporovnateľné s ich utrpením,
keď sa modlia a žijú pre nás. Mária, vyprosuj nám od
Ježiša vzory zasvätených.

14. Pána Ježiša pochovávajú
Hrob. Všetkých nás čaká smrť. Prosíme Ježiša, aby
sme sa na ňu pripravili. Obetujeme svoje utrpenia za
našich zasvätených. Chceme im byť, aj po smrti pred
Ježišom, vďakou za ich príkladný život. V hrobe neostaneme. Duša neumiera. Dovidenia pre všetkých v nebi.
Pre súkromnú pobožnosť zostavil p. Ľubomír Stanček CM.
Fotografie krížovej cesty z kaplnky biskupského úradu v Žiline.
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