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Úvodné zamyslenie 
 
Každý z nás kráča po svojej krížovej ceste. Veľkým Ježišovým darom je, že hoci bol 
Božím Synom prešiel krížovou cestou ako človek. A tak prešiel aj krížovou cestou 
každého z nás. Pozná naše utrpenia a je v nich s nami. Pán Ježiš pozná aj všetky 
detské boľačky, trápenia a kríže. Je v nich s deťmi. Žiaľ, v našom svete je stále veľa 
detských krížov. Vstúpme teraz na chvíľu do nich a prosme za všetky trpiace deti. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
Prvé zastavenie 
I. Ježiš je odsúdený na smrť 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Rodina má byť baštou, bezpečným miestom, kam sa deti môžu utiekať. Prežívajú veľmi 
ťažké chvíle, keď je doma nepokoj, žiaľ niekedy konflikty vrcholia rozvodom. Takáto 
pohroma vzťahov najviac postihuje nevinné deti. 
Pane Ježišu prosíme ťa za všetky deti, ktoré trpia hádkami svojich rodičov. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Druhé zastavenie 
II. Ježiš berie kríž na svoje plecia 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Sú miesta na zemi, kde musia deti tvrdo pracovať. Z donútenia, v hrozných 
podmienkach a za veľmi nízku mzdu. Berú na svoje plecia kríž podobne ako ho zavesili 
tebe Pane. Pane Ježišu, buď so všetkými deťmi, ktoré sú takto odsúdené.  
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
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číta dieťa 
 
 
Tretie zastavenie 
III. Ježiš prvý raz padá pod krížom 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Aj malé bolesti sú bolesti. Pane odovzdávame ti všetky modriny, výrony či odreté kolená. 
My deti ich obetujeme tebe. Budeme sa snažiť správať sa v takýchto situáciách hrdinsky 
a obetovať bolesť na dobrý úmysel. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Štvrté zastavenie 
IV. Ježiš sa stretá so svojou matkou 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
V matkinej náruči nájdeme vždy útechu. Ako dobre, že máme naše mamy! Prosíme ťa 
Pane za tie deti, ktoré mamičky nemajú. Pošli im svojho anjela, ktorý im materskú náruč 
aspoň trocha nahradí. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Piate zastavenie 
V. Šimon z Cyrény pomáha Ježišovi niesť kríž 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Bezmocnosť, nevedieť si poradiť, byť odkázaný na pomoc druhého. Pane pošli deťom 
láskavých a trpezlivých Šimonov, ktorí im pomôžu keď si sami nevedia dať rady. Pomôž 
nám, aby sme sa v rodine jeden druhému stávali Šimonmi, ktorí v tichosti zoberú kríž 
toho druhého a kúsok ho ponesú na svojich pleciach.  
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
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Šieste zastavenie 
VI. Veronika podáva Ježišovi šatku 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Ďakujeme Ti Pane za tých, ktorí sa ujímajú opustených detí. Stáva sa, že dieťa zostane 
na ulici, lebo zlyhá rodina, zlyhá štát, no nikdy nezlyhá tvoja láska - posielaš deťom 
misionárov svojej lásky. Prichádzaj prosíme takto k opusteným deťom na celom svete. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Siedme zastavenie 
VII. Ježiš druhý raz padá pod krížom 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Hnev je tiež našim krížom. Poznajú ho aj deti. Ty si ho premenil na lásku. Napĺňaj 
prosíme srdcia detí láskou, aby v nich hnev nemal svoje miesto. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Ôsme zastavenie 
VIII. Ježiš napomína plačúce ženy 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Ty Pane nás učíš ešte aj vo chvíli toho najväčšieho utrpenia. Si tu pre nás stále. 
Prosíme zober do svojej náruče deti, ktoré potrebujú tvoje objatie. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
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číta dieťa 
 
 
Deviate zastavenie 
IX. Ježiš tretí raz padá pod krížom 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Veľa našich kamarátov trpí, pretože majú nevyliečiteľnú chorobu. Hoci sú telesne 
znevýhodnení, môžu v srdci nájsť Teba. Prosíme ťa Pane za všetky choré deti.  
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Desiate zastavenie 
X. Ježiša vyzliekajú z jeho šiat 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Tvoje telo bolo nahé vystavené pohľadom okolostojacich. Aj detskému telu je často 
ubližované. Daj aby sa chlapci a dievčatá správali ku svojim telám a ku sebe navzájom 
vždy s úctou ako ku chrámom Ducha Svätého a prosíme ťa za tých, ktorí potrebujú tvoje 
uzdravenie. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Jedenáste zastavenie 
XI. Ježiša pribíjajú na kríž 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Sú žiaľ i deti, ktoré sú svojimi najbližšími neprijaté, prehliadané, neuznávané. Nauč 
prosíme rodičov pristupovať k svojím deťom s bezpodmienečnou láskou. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
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Dvanáste zastavenie 
XII. Ježiš na kríži zomiera 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Vojna je hrozná. Snáď to najhoršie na nej je smrť nevinných detí. Pýtame sa, ako je 
možné, že niekto dokáže donútiť dieťa nosiť zbraň. Prosíme ťa Pane za všetky deti, 
ktoré trpia vo vojne.  
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
číta dieťa 
 
Trináste zastavenie 
XIII. Ježiša skladajú z kríža 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Stretnutie so smrťou je ťažké pre dospelákov, nieto ešte pre deti. Prosíme ťa Pane 
Ježišu za všetky deti, ktoré sa vo svojich rodinách stretli so smrťou. Buď im v ich 
srdiečkach ty sám útechou. 
 
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
 

 
 
Štrnáste zastavenie 
XIV. Ježiša pochovávajú 
 
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti. 
Ľ.: Lebo si svojim svätým krížom vykúpil svet.  
Chvíľka ticha. 

 
Zostali poslední, tí najlepší priatelia. Sú na svete deti, ktoré sú úplne opustené. Nemajú 
ani len hŕstku najlepších priateľov. Pane, ty sám ich poteš v ich opustenosti. 
  
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami! 
Ľ.: Aj nad dušami v očistci. 
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ZÁVER 
 
To, nad čím sme teraz uvažovali týchto pár minút, to nás bude stretávať po celý život. 
Kríž patrí k nášmu životu a nikdy ho neodstránime, či sme dospeláci alebo deti. Rozdiel 
je v tom, či ho prijmeme s láskou alebo nie. Skutočne s láskou prijať kríž sa dá len v 
tvojej láske Pane Ježišu. Prosíme ťa, aby si nám v tom pomáhal. 
 
  
 
NA ÚMYSEL SV. OTCA 
 
Otčenáš... Zdravas Mária... Sláva Otcu... 


