KRÍŽOVÁ CESTA MANŽELOV
Modlia sa ju manželia. Použité skratky: M - muž Ž - žena
ÚVODNÁ MODLITBA

M: Trpiaci a milujúci Ježišu, dnes prichádzame k tebe, my manželia, aby sme sa
modlili krížovú cestu. Veľa sa dnes skloňuje slovo kríza a často sa spomína aj kríza
manželstva a rodiny. Ľudia hľadajú rôzne príčiny krízy manželstva v súčasnosti. My však
odhaľujeme jednu veľkú príčinu, ktorá je koreňom krízy manželstva dnes: Manželia sa
spolu nemodlia. Teda sú aj takí, ale je ich málo.
Ž: Ježišu, ďakujeme ti, že sme tu spolu ako manželia a že sme spolu s tebou. Chceme si
spoločne prejsť touto krížovou cestou. Prosíme ťa za manželov, za pravú lásku, za
obetavosť manželov, za porozumenie a pokoj medzi manželmi, za vernosť i za jednotu
manželov. Prosíme ťa za manželstvá, ktoré sú v kríze a prežívajú ťažké chvíle, aby práve
cez modlitbu, cez spojenie s tebou, našli cestu k sebe.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
I. Zastavenie: Súd alebo zabúdanie
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M: Ježiš sa dostal pred súdnu stolicu. Jeho nepriatelia ho dotiahli až tam, pred Piláta.
Zbabelý Pilát síce hovorí, že na ňom nenachádza vinu a umýva si ruky, no vydáva im ho,
aby ho ukrižovali. Proces s Ježišom je plný nespravodlivosti, lží, krivých svedectiev,
zavádzania. Pri procesoch to tak niekedy býva, zvlášť, keď ide o procesy s
nevyhovujúcim človekom. Úprimný Ježiš bol pre pokrivených farizejov neprijateľný.
Ž: Ježišu, čo môže byť horšie pre manželov, ako dostať sa pred rozvodový súd? Tu sa
totiž delí to, čo rozdeliť nemožno, no hlavne sa tu lámu srdcia. Ty si jasne povedal: „Čo
Boh spojil, človek nech nerozlučuje." (Mt 19, 6) A pritom sme svedkami toľkých
rozvodov v dnešnej dobe. Prečo je to tak? Možno preto, že manželia po čase zabudnú na
to, čo sľubovali a prisahali: „Sľubujem, že ti budem verným manželom/ vernou
manželkou a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života." „Pred oltárom nášho Pána
Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj."
M : Pane, odpusť nám, že tak ľahko zabúdame.
Ž: Daj, aby sme pamätali a verne vytrvali až do konca.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

II. Zastavenie: Bremeno manželstva
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
Ž: Ježiš berie kríž na svoje plecia. Obdivujeme, ako sa Ježiš správa ku krížu. Ježiš je
priateľom kríža: prijíma kríž, objíma ho, nesie a nechá sa naň pribiť. Ježiš sa v láske
úplne odovzdáva krížu; prijíma ho a kladie si ho na plecia.
Vstúpiť do manželstva, znamená začať niečo krásne a vzácne. To však býva
poznačené krížom. Čo nič nestojí, za nič nestojí. A manželstvo nás veľa stojí, lebo za veľa
stojí. Manželstvo je darom i krížom. Mnohí akoby dnes nechceli prijať práve tento kríž;
chcú mať len radosti spoločného života. Ale či je možné žiť lásku bez obety? Veď láska je
obeta a vzťah bez obety -prázdnota.
M: Bože, uvedomujeme si, že sviatosť manželstva je veľkým darom. Ty si
spoločenstvo muža a ženy tak vyzdvihol, že si ho urobil sviatosťou. A tak sa my,
manželia, v manželskom živote posväcujeme. Cez dobre žité manželstvo, stávame sa
svätými. Cez prijatie krížov manželstva rastieme v láske. Prosíme ťa, pomôž mužom a
ženám, aby vnímali manželstvo ako vzácnu perlu a nešliapali po ňom.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
III. Zastavenie: Spoločne vstať po páde
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M : Ježiš toho ešte veľa neprešiel a už je tu prvý pád. Kríž je ťažký a on zoslabnutý po
súdení, bitkách a bičovaní.
Ešte sú len dva roky manželmi a už sa hádajú, nerozumejú si, hnevajú sa, majú tichú
domácnosť. Sme pri prvých pádoch manželov. Ešte len začali kráčať. Musia si zvyknúť,
niektoré veci sa musia utriasť. Treba sa naučiť, ako spoločne ísť s krížom na pleciach.
Treba sa navzájom podopierať pod krížom.
Ž: Ježišu, ty si po prvom páde neodhodil kríž a nevzal nohy na plecia. V pokore si opäť
objal kríž a vzal ho znovu na plecia. Odpusť mladým manželom, ktorí už pri prvých
nedorozumeniach, hádžu kríž manželstva a utekajú tam, kam nemajú: do baru, na
internetový pokec, za kamarátmi, za mamičkou... Prosíme za mladých manželov, aby po
prvých pádoch dokázali opäť objať kríž a vziať ho na plecia.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

IV. Zastavenie: S mamou a svokrou
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
Ž: Na svojej krížovej ceste zažíva Ježiš aj -preňho iste vzácne - stretnutie s matkou.
Pre Ježiša bolo toto stretnutie veľkou posilou. Jeho mama ho sprevádzala po celý život a
nemohla chýbať ani na krížovej ceste. Nijako mu však na ceste neprekážala, nebrzdila
ho, nedirigovala ho, len kráčala popri ňom alebo lepšie v jeho tieni. Tak má stáť mama
pri dospelých už osamostatnených deťoch. Mama si musí nájsť správne miesto, keď si jej
syn vezme manželku. Už nie matka je prvou ženou v jeho živote, ale manželka. S tým sa
matka musí zmieriť. Ak nie, do manželského života vstupuje ďalší zbytočný, doma
vyrobený, ťažký kríž so svokrou.
M: Odpusť, Pane, všetkým mamám a svokrám, ktoré zaujali nesprávne miesto vo
vzťahu k svojím už dospelým deťom. Odpusť im, ak skôr škodia ako pomáhajú; ak sa
namiesto dobrých a láskavých rád, tvrdo miešajú do života a svojím ohováraním
strpčujú život svojim deťom.
Prosíme ťa za nás manželov, aby sme milovali svojich rodičov a svokrovcov, aby sme
si pre nich vedeli nájsť čas, snažili sa ich pochopiť a nepohŕdať ich rodičovskými
radami!
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
V. Zastavenie: Šimonova pomoc
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M: Nám chlapom je niekedy ťažko si priznať, že potrebujeme pomoc. So všetkým si
chceme sami poradiť. Tak to aj potom vyzerá. Nevládzeme, sme nervózni, tvrdí,
sklamaní, znechutení... Ježiš sa nerobil supermanom. Prijal Šimonovu pomoc. Manželia
občas potrebujú aj takúto šimonovskú pomoc, pomoc zvonku: dobrú radu, povzbudenie,
pomoc na stavbe domu, pomoc súrodencov, susedov, no hlavne by nikdy nemali
zabudnúť na pomoc Božiu.
Ž: Ježišu, tvoja sila je aj v tom, že si vedel byť aj slabý. Keď si cítil, že na niečo nemáš,
že tu je niekto, kto ti pomôže, prijal si pomoc. Prosíme ťa za manželov, aby nikdy neboli
sebeckí, aby nehľadeli len na seba a nemysleli si, že všetko zvládnu sami, ale aby vnímali
aj ľudí okolo: rodičov, súrodencov, susedov, známych, ba i neznámych. Nauč manželov
pomáhať iným, ale aj prijať pomoc od iných.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

VI. Zastavenie: Ochotná Veronika
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M: Na svojej ceste stretá Ježiš aj ženu, ktorá sa podľa tradície volá Veronika. Podala
mu ručník, aby si utrel zakrvavenú tvár. Takých ochotných Veroník nikdy nie je dosť. Je
to žena vnímavá, citlivá, ochotná a obetavá. Verná v maličkostiach. Nevykonala nič veľké;
len malý skutok. Avšak s veľkou láskou. Obyčajný skutok s neobyčajnou láskou.
Ž: Dobrý Ježišu, prosím ťa za všetky manželky, aby dokázali byť pre svojich mužov
Veronikami. Aby boli vnímavé, citlivé, ochotné a obetavé v obyčajných všedných veciach
každodenného života. Tieto obyčajné veci nie sú zas až tak obyčajné. Každá vec, ktorá sa
robí s láskou, nie je ani trochu obyčajná.
M: Prosíme ťa, Pane, aj za to, aby si muži všímali a vážili každú aj najmenšiu prácu
svojich manželiek v domácnosti. Aby si uvedomili, že ich manželka nie je slúžka, ale žena
a matka hodná úcty a lásky.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
VII.

Zastavenie: Strašný pád na ceste
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

Ž: Ježiš je niekde na polceste a opäť padá pod krížom. Čím viac sa blíži k vrcholu
Kalvárie, tým je slabší a kríž ťažší. Aj v manželstve je to na polceste niekedy veľmi ťažké.
Dochádza tu aj k veľkým pádom: nevera, alkoholizmus, fyzické alebo duševné týranie,
neustále hádky, odlúčenosť, zaryté mlčanie... Všetko veľmi bolestivé veci. Mnohí
manželia či manželky povedia, že to si ani vo sne nepredstavovali, čo ich v manželstve
stretlo. „Keby to bola vedela, nikdy by sa nevydala."
M: „A keby on bol vedel, nikdy by sa neoženil." Pane Ježišu, niekedy to zájde až tak
ďaleko. A je to škoda. Trpia manželia i deti. Často len preto, že sa manželia spolu
nerozprávajú úprimne o všetkom. Ježišu, prosíme ťa, pomôž všetkým manželom, aby sa
vedeli spolu rozprávať a aby sa navzájom vedeli počúvať.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

VIII.

Zastavenie: Plačúce ženy
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...

M: Pri kraji cesty stojí aj kŕdeľ plačúcich žien. Plačú nad Ježišom. Ktovie, čo všetko v
tom húfe odznelo: lamentovanie, horekovanie, ohovárania, klebety, výmysly... Ako to v
takom kŕdli žien býva. Veď iste, nemusí to byť vždy zle myslené. No aj keď sa zle
nemyslí, ľahko sa zle urobí. Ženy si vedia polamentovať - aj nad manželstvami, - hlavne
tými cudzími. Dokážu rozobrať niektoré manželstvá do poslednej „súčiastky". Chyby
iných manželstiev majú preskúmané pod mikroskopom, svoje vlastné však nevidia.
Ž: Ježišu, koľko ľudí stretáme na našej spoločnej manželskej ceste. Nájdu sa tu ľudia
vzácni, dobroprajní, no nájdu sa aj takí, čo len ukazujú prstom a hádžu manželstvám
polená pod nohy. Koľké manželstvá už pre zlé jazyky utrpeli veľké škody.
Ty si ženám vedľa cesty povedal, aby neplakali nad tebou, ale sami nad sebou a nad
svojimi deťmi. Prosíme ťa, pomôž nám nepoukazovať na iné manželstvá, ale všímať si
predovšetkým naše. A ak si už budeme všímať iné, tak len preto, aby sme podali
pomocnú ruku, či dobrú radu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
IX. Zastavenie: Pád slabosti
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
Ž: Ježišova krížová cesta už pomaly končí. No ešte pred vrcholom Kalvárie, prežije
tretí pád. Môžeme sa len čudovať, kde ešte vyhrabal sily vstať aj po tomto treťom páde.
Tretí Ježišov pád môže manželom pripomínať pády a slabosti, ktoré so sebou prináša
staroba. Aj starší manželia prežívajú svoje pády, vyplývajúce najmä zo slabosti, ktorú so
sebou prináša starší vek: strácanie pamäti, hluchota, nepohyblivosť, rôzne zlé návyky,
samota, neúcta a nevďačnosť detí...
M: Pane Ježišu, pre tvoj tretí pád, ťa prosíme za starších manželov. Daj im vzájomnú
trpezlivosť. Daj im silu a trpezlivosť v znášaní slabosti a ťažkosti života v pokročilom
veku. Naplň ich srdcia láskou k svojim deťom a vnúčatám. Mladším manželom pomôž,
aby si boli vedomí, že aj ich čaká staroba a aby boli oporou pre tých starších, aby ich mali
v úcte a pomáhali im.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

X. Zastavenie: Obnaženie a zhanobenie
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M: Keď sa unavený Ježiš s krížom dovliekol na miesto ukrižovania, kruto z neho strhli
šaty. Vrchný odev si rozdelili a o spodný hodili lós, keďže bol vcelku utkaný. Čo bolelo
Ježiša viac? Fyzická bolesť z obnovenia rán bičovania? Alebo pocit hanby, keď stál
obnažený pred zrakmi ľudí známych i neznámych? Asi oboje. Jedno spôsobovalo fyzickú
a druhé duševnú bolesť. Pre manželov môže byť takýmto obnažovaním, keď sa niekto
iný stará do ich manželstva; keď sa mieša, kde ho netreba. Môžu to byť rôzne zlé jazyky,
klebety, ktoré obnažujú manželov pred inými.
Ž: Dobrý Ježišu, stŕhanie šiat ti spôsobilo dvojakú bolesť, fyzickú i duševnú. Nás bolí,
keď nás iní obnažujú svojimi rečami, keď sa nám miešajú do života. Ľudský jazyk dokáže
veľmi obnažiť a zhanobiť iného. Ježišu, daj nám pochopiť, že budeme súdení z každého
slova, ktoré sme vyriekli. Daj nám pochopiť, že slovom môžeme ľahko ublížiť. Daj milosť
obrátenia tým, čo ohovárajú a osočujú, čím ubližujú manželskému životu, aby spoznali
svoj hriech a konali úprimné pokánie.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
XI. Zastavenie: Pribíjanie na kríž
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
Ž: Po stŕhaní šiat, Ježiša schytili a zvalili na kríž. Začalo veľké utrpenie pribíjania
svätých údov. Nik nepochopí túto bolesť, ak ju neprežil. Môžeme len trošku tušiť muky,
ktoré Ježiš pretrpel. Vieme dobre, ako sa my bojíme už len obyčajnej injekcie alebo
zubárovej vŕtačky. A tu hrubé klince prerážajú Ježišove ruky a nohy, nehľadiac na to, že
prechádzajú dôležitými nervami. Klincom „je to jedno" - necítia - a vojakom tiež - sú
bezcitní ako tie klince.
M: Pane, obdivujeme tvoju silu a odvahu, obdivujeme tvoju lásku. Bojíme sa utrpenia,
utekáme pred ním, vyhýbame sa mu, ako len môžme. A ty ideš rovno v ústrety svojej
hodine; svojmu krížu nastavuješ ruky a nohy. Daj, Pane, aj nám manželom obetavú lásku.
Aby sme milovali celým srdcom teba, nášho Pána, a aby sme sa milovali navzájom. Nauč
nás žiť obetavú lásku. Obetovať sa pre teba, jeden pre druhého, pre svoje deti aj pre
iných.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

XII. Zastavenie: Kríž, znamenie lásky
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M: Na kríži sa Ježiš trápil tri hodiny. Božie slovo hovorí, že od dvanástej hodiny do
tretej hodiny popoludní. Ťažké tri hodiny, v ktorých zápasil o každý nádych. Ešte aj
okolitý svet, celá príroda naznačovala, že sa tu odohrala udalosť nesmiernych rozmerov:
zem sa triasla, zotmelo sa, bol silný vietor a chrámová opona sa roztrhla napoly. Príroda
vníma, že sa tu deje niečo veľké, no mnohí ľudia stále nechápu. Ľudské srdce je otupené.
Ž: Dobrý Ježišu, nedovoľ, aby nám srdcia oťaželi hriechmi, aby boli otupené. Aj
apoštoli mali dlho otupené srdcia a dlhý čas im trvalo, kým naozaj uverili v teba. Keď je
srdce otupené, nič sa ho nedotýka. Nedovoľ, Pane, aby sme boli necitliví na tvoj kríž. Daj,
aby sa naše srdcia pri pohľade na tvoj kríž vždy pohli láskou. Nech je kríž v našom dome,
i kríž, ktorým sa žehnáme pri modlitbe pre nás vždy znamením tvojej nekonečnej lásky.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
XIII. Zastavenie: Bolestná matka
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
Ž: Po smrti Ježišovo telo skladajú z kríža. Našli sa dobrí ľudia, čo to urobili: Nikodém
a Jozef z Arimatei. Mŕtveho Ježiša vložili do rúk jeho matky, Márie. Jej bolesť môže
pochopiť len matka, ktorá tiež držala mŕtve dieťa v náručí. Je to asi najväčšia bolesť
rodičov, keď prežijú svoje deti. A čo ešte, ak je to ich jediné dieťa? Ale stáva sa to - až
príliš často - či už pre chorobu alebo nejakú nehodu. Bolesť rodičov je vtedy obrovská.
M: Ježišu, prosíme ťa za všetkých tých rodičov, ktorých deti zomreli alebo sú vážne
choré. Naplň ich dôverou v teba, vlej do nich silu a nádej. Prosíme ťa aj za všetkých, čo
usmrcujú nevinné deti, najmä tie nenarodené. Odpusť im, Bože, lebo nevedia, čo činia.
Otvor im oči, aby si uvedomili, že usmrtenie počatého dieťaťa v tele matky je vraždou.
Prosíme ťa, aby sme si vážili život a chránili ho od počatia až po smrť.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...

XIV. Zastavenie: Zmŕtvychvstanie
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti...
M: Je veľmi pravdepodobné, že jeden z manželov zomrie skôr. Ten druhý ho pôjde
odprevadiť na cintorín. To si musíme v pravde uvedomiť. Ale nie preto, aby sme už teraz
boli deprimovaní zo smrti. Smrť jednoducho patrí k ľudskému životu. Každý, kto sa
narodil, musí zomrieť. Isteže chvíle odlúčenia sú ťažké. Pozostalý prežíva samotu. Deti
majú svoje životy a on sa cíti opustený. Po Ježišovej smrti sa tak bezradne cítili apoštoli.
Čo ďalej? Všetko skončilo? Už sa neuvidíme? Kam odišiel?
Ž: Pane, my však dobre vieme, že smrťou sa život nekončí, iba mení. A že po skončení
života na zemi máme pripravený večný príbytok v nebesiach. V tomto duchu sa musíme
pozerať aj na smrť blízkeho, hoci aj toho najbližšieho. Ty si stál pri Marte, keď žialila za
bratom. Povedal si jej, že vstane zmŕtvych. A ona na to: „Viem, že vstane v posledný deň
pri vzkriesení." (Jn 11, 24) A ty si odvetil: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa,
bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky. Veríš tomu?" Pane,
my veríme. Veríme v teba, ktorý si vstal zmŕtvych.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami...
ZÁVEREČNÁ MODLITBA

M: Dnes sme ťa my, manželia, sprevádzali na krížovej ceste. V skutočnosti si to však
ty, kto sprevádza nás na našej spoločnej ceste. Od tej chvíle ako sme sa vzali pred
oltárom, chceme kráčať životom spolu s tebou.
Ž: Prosíme ťa za všetkých manželov: požehnaj ich a obdaruj svojimi milosťami. Nech
sú plní lásky, nech sa milujú takou láskou, akou ty miluješ Cirkev. Kiežby bolo čo najviac
šťastných manželstiev. Daj, Pane, aby boli verní tebe a navzájom i sebe. A nech sa láska,
ktorá sa zrodila v ich srdciach prelieva aj na iných: ich deti, rodičov, priateľov, kolegov a
do celého sveta.
Amen.

