Via Crucis“

„

so svätou Angelou
„Ó, môj Pane, osvieť temnoty môjho srdca a daj mi
milosť radšej zomrieť ako dnes uraziť tvoju Božskú
velebnosť. Upevni moje city a moje zmysly, aby sa
neodchýlili ani napravo ani naľavo a neodvrátili ma od
tvojej žiarivej tváre, ktorá potešuje každé skormútené
srdce.

Ach, aká som ja úbohá, veď keď vstúpim do skrytosti svojho srdca, neodvažujem sa od hanby
pozdvihnúť oči k nebu, pretože si zasluhujem, aby ma peklo zaživa pohltilo, lebo vidím v sebe toľko
poblúdení, toľko neprávostí a nízkostí, toľko surovostí, ohyzdných a strašidelných predstáv! To ma núti
dňom i nocou, či chodím alebo odpočívam, pracujem alebo uvažujem, pozdvihnúť hlas a kričať k nebu
prosiac o milosrdenstvo a o čas na pokánie.
Ó, najláskavejší Pane, ráč mi odpustiť toľké urážky i každú z chýb, ktorých som sa mohla dopustiť odo
dňa svojho krstu. Ráč odpustiť hriechy aj môjmu otcovi a mojej matke, všetkým mojim príbuzným a
priateľom, ako aj ľuďom na celom svete.

Prosím ťa o to pre tvoje presväté umučenie a pre tvoju predrahú krv, vyliatu z lásky k nám,
pre tvoje najsvätejšie meno, ktoré nech je zvelebené nad piesok mora, nad kvapky vôd, nad
množstvo hviezd.
Ľutujem, že som tak otáľala dať sa do služby tvojej Božskej velebnosti. Ach, veď som doteraz nevyliala
ani kvapku krvi pre tvoju lásku, nikdy som neposlúchala tvoje Božské príkazy a všetky nešťastia sa mi
zdali tvrdé pre nedostatok lásky k tebe. Pane, namiesto tých úbohých stvorení, ktoré ťa nepoznajú a
nesnažia sa mať účasť na tvojom presvätom utrpení, mi puká srdce. Keby som mohla, rada by som
vyliala vlastnú krv, len aby sa otvorili zaslepené oči ich ducha. (Regula, V)

I. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený na smrť
Prvé zastavenie – cena lásky
Adoramus te Christe
Preto sa musíte úplne a pevne odhodlať, že sa celkom podrobíte Jeho vôli a so živou a
neochvejnou vierou prijmite od neho všetko, čo pre jeho lásku máte vykonať. A čokoľvek by
sa stalo, vytrvajte v tomto verne až do konca. (Závet, Úvod)

II. zastavenie – Pán Ježiš berie kríž
Druhé zastavenie – naplnenie tajomstva a splnenie úlohy
Adoramus te Christe
Sila a pravá potecha Ducha Svätého nech sú s vami všetkými, aby ste mohli rázne a verne
vykonávať poslanie, ktorým ste boli poverené, a zároveň očakávať veľkú odmenu, ktorú vám
Boh pripravil, ak sa budete každá zo svojej strany usilovať byť vernými. Preto koľko sa musíte
modliť, aby vás Boh osvecoval, riadil a učil, čo máte z lásky k nemu robiť v tejto vašej úlohe.
(Rady, Úvod)

III. zastavenie: Pán Ježiš padá prvýkrát pod krížom
Tretie zastavenie – Boh sám mi pomôže
Adoramus te Christe
Nebojte sa. Majte nádej a silnú vieru v Boha! On vám pomôže vo všetkom. Proste, ponížte sa
pred Jeho veľkou mocou, lebo keď vám zveril také dielo, dá vám bezpochyby aj potrebnú silu
uskutočňovať ho, len nech pritom nechýba vaša spolupráca. Pracujte, konajte, verte, usilujte
sa, dúfajte, z celého srdca volajte k Bohu a nepochybne uvidíte podivuhodné veci, ak všetko
zameriate na chválu a slávu Božej velebnosti a na dobro duší. (Rady, Úvod)

IV. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou Matkou
Štvrté zastavenie – Ježišova Matka
Adoramus te Christe
Buďte navzájom spojené zväzkom lásky. Vážte si jedna druhú, pomáhajte si, znášajte sa v
Ježišovi Kristovi. Ak sa o to budete usilovať, Pán Boh bude bezpochyby medzi vami, bude
vám naklonená Panna Mária a apoštoli a všetci svätí a sväté, anjeli a konečne celé nebo a
celý vesmír. Lebo Boh totiž od večnosti tak rozhodol, že tí, čo sú na Jeho slávu zjednotení v
dobrom, budú prospievať vo všetkom a všetko, čo urobia, sa skončí dobre, lebo Boh – On
sám a každé z Jeho stvorení je im naklonené. (Posledná rada)

V. zastavenie – Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž
Piate zastavenie – budem slúžiť
Adoramus te Christe
Odporúčam vám, aby ste sa s Božou pomocou usilovali prijať a osvojiť si v sebe toto správne
presvedčenie a toto ponížené zmýšľanie: neuznávajte sa za hodné byť predstavenými a
vedúcimi. Naopak, považujte sa za pomocníčky a slúžky v presvedčení, že vy viac potrebujete
slúžiť (svojim dcéram), než ony potrebujú vaše služby a vašu správu a že Boh by sa mohol o
ne postarať prostredníctvom iných a lepších nástrojov ako ste vy. Ale vo svojom
milosrdenstve pre vaše väčšie dobro chcel použiť vás ako nástroje, aby ste si viac zaslúžili
Jeho nekonečnú dobrotu a mal vás za čo odmeniť. Učte sa od nášho Pána, lebo On, kým bol
na tomto svete, bol tu ako sluha a poslúchal večného Otca až na smrť. Veď sám hovorí:
„nebol som medzi vami ako ten, koho obsluhujú, ale ako ten, čo slúži.“ Keď si budete takto
počínať, Boh sám vás potom povýši v takej miere, v akej sa uponížite. (Prvá rada)

VI. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku
Šieste zastavenie – dobrota
Adoramus te Christe
Nadovšetko nech si zachová čisté srdce a svedomie nepoškvrnené nijakou zlou myšlienkou,
ani tieňom závisti či zloby, nesvornosti, zlomyseľného podozrievania a inej zlej náklonnosti a
zlej vôle. Ale nech je radostná a vždy plná lásky, viery a nádeje v Boha. Jej správanie sa k
blížnym nech je rozumné a rozvážne, ako hovorí svätý Pavol: vaše správanie a rozvážnosť
nech sú zjavné všetkým; každý skutok a každé slovo nech je počestné a ukáznené. Nech
všetky naše slová, skutky a spôsoby sú vždy poučením a motívom výchovy pre tých, s ktorými
prídeme do styku, to predpokladá, že v našom srdci budeme mať vždy horiacu lásku.
(Regula, IX)

VII. zastavenie: Pán Ježiš padá druhýkrát pod krížom
Siedme zastavenie – na pol ceste
Adoramus te Christe
Z celej vašej sily sa usilujte vytrvať v stave, do ktorého vás Boh povolal, a hľadajte a chcite
všetky prostriedky a spôsoby nutné k vytrvalosti a k pokroku až do konca. Veď nestačí totiž
iba začať, ak sa tiež nevytrvá. Preto i Pravda hovorí: „Kto vytrvá až do konca, ten bude
spasený.“ (Regula, Úvod)

VIII. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva s jeruzalemskými ženami
Osme zastavenie – odporúčania
Adoramus te Christe
Povedzte im, aby všade, kde sú, dávali dobrý príklad a nech sú pre všetkých dobrou vôňou
čností. Nech sú poslušné a podriadené svojim predstaveným. Všade, kde budú, nech sa
snažia šíriť pokoj a svornosť. Nadovšetko nech sú ponížené a vľúdne. Celé ich správanie,
slová a skutky, nech sú oživované láskou, všetko nech prijímajú s trpezlivosťou, lebo práve
týmito dvoma čnosťami rozdrvia hlavu diablovi. Svoju nádej a lásku nech vkladajú jedine v
Boha a nie v človeka. Posilňujte a oduševňujte ich, aby boli dobrej vôle. Nech plesajú a
jasajú, lebo v nebi je pre všetky a pre každú z nich pripravená nová koruna slávy a radosti.
(Piata rada)

IX. zastavenie: Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom
Deviate zastavenie – vytrvalá láska
Adoramus te Christe
Preto, sestry moje, potrebujeme byť viac bdelé, lebo naše podujatie je pre svoju dôležitosť
tak veľké, že by nemohlo byť dôležitejšieho podujatia ako je naše, keďže v skutočnosti ide o
náš život a o našu spásu. Veď sme povolané na tak slávny život, aby sme boli nevestami
Božieho Syna a stali sa kráľovnami v nebi. Ale tu musíme byť obozretné a múdre, lebo čím
vyššia je hodnota podujatia, tým je viac sprevádzané námahou a nebezpečenstvom. Napriek
tomu, moje sestry, nesmiete sa kvôli tomu ľakať. Mám pevnú a neochvejnú vieru a nádej v
nekonečnú Božiu dobrotu, že nielen ľahko prekonáme všetky nebezpečenstvá a
protivenstvá, ale že nad nimi zvíťazíme s veľkou slávou a radosťou. A dokonca prejdeme
týmto veľmi krátkym životom v úteche, každá z našich bolestí a smútok sa zmenia na radosť
a veselosť a zistíme, že tŕnisté a kamenisté cesty sa nám stávajú kvetnatými a vydláždenými
dlaždicami z jemného zlata. (Regula, Úvod)

X. zastavenie: Pána Ježiša vyzliekajú zo šiat
Desiate zastavenie – sloboda
Adoramus te Christe
Nech sa teda každá usiluje zbaviť všetkého a vložiť svoje dobro, svoju lásku a svoju slasť nie
do toho, čo má, ani do jedla a maškrtností, ani do rodičov a priateľov, ani do seba samej či do
svojich vlastných schopností alebo vedomostí, ale iba v samého Boha, do jeho dobrotivej a
nevýslovnej Prozreteľnosti. (Regula, X)

XI. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž
Jedenáste zastavenie – skutočná poslušnosť
Adoramus te Christe
Povzbudzujeme ešte každú, aby zachovávala svätú poslušnosť, jediné skutočné zriekanie sa
vlastnej vôle, ktorá je v nás ako temné peklo. Preto Ježiš hovorí: neprišiel som plniť svoju
vôľu, ale vôľu Otca, ktorý ma poslal. Lebo poslušnosť je v človeku ako veľké svetlo, ktoré
každý jeho skutok robí dobrým a milým. Preto čítame: lepšia je poslušnosť než obeta.
(Regula, VIII)

XII. zastavenie: Pán Ježiš zomiera na kríži
Dvanáste zastavenie – cesta k životu
Adoramus te Christe
Ak verne zachováte tieto a iné podobné veci, ako vám ich Duch Svätý bude vnukať podľa
času a okolností, radujte sa a buďte dobrej vôle, lebo bude pre vás pripravená veľká odmena.
Tešte sa a nepochybujte, veď vás chceme vidieť v nebi medzi nami, lebo tak to chce Ten,
ktorý nás všetky miluje. A kto by mu mohol odporovať? Jemu, ktorého svetlo a radostný
odblesk pravdy vás zaplavia vo chvíli smrti a vyslobodia z rúk nepriateľa. (Posledný odkaz)

XIII. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža
Trináste zastavenie – dúfať proti každej nádeji
Adoramus te Christe
Nech nikdy nezapochybujú. Iste sa stretnú niekedy s ťažkosťami alebo mrzutosťami a
trápením, ale to všetko rýchlo prejde a zmení sa na plesanie a radosť. Veď napokon utrpenia
tohto sveta nie sú ničím v porovnaní s dobrami, ktoré sú v raji. Nech sú si tiež celkom isté, že
nikdy nebudú opustené vo svojich potrebách. Boh sa o ne obdivuhodne postará. Nech
nestrácajú nádej. (Piata rada)
A ďalej nechajte pôsobiť Boha. On, keď príde čas a keď sa mu zaľúbi, urobí podivuhodné veci.
(Osma rada)

XIV. zastavenie: Pána Ježiša ukladajú do hrobu
Štrnáste zastavenie – Kristus je živý
Adoramus te Christe
Povedzte im ešte, že teraz som viac živá, ako keď ma vídali telesne a že teraz ich vidím a
poznám lepšie a chcem i môžem im aj viac pomáhať. A že som stále medzi nimi s Tým, ktorý
ma miluje alebo skôr, ktorý nás miluje, nás všetky, nech len veria a nestrácajú ducha a nádej.
Rozšírte pre ne mieru prísľubov, lebo tie sa uskutočnia, najmä pre tie, ktoré uvidíte skľúčené,
pochybujúce a bojazlivé. Povedzte im, nech ma túžia vidieť nie na zemi, ale v nebi, kde je
naša láska. Nech hore upínajú svoje nádeje a nie na zem. Nech majú Ježiša Krista za svoj
jediný poklad, pretože tam bude tiež ich láska. (Piata rada)

Preto, ó, Pane môj, môj jediný život a moja jediná nádej, ráč prijať moje tak biedne a tak nečisté srdce.
A spáľ v blčiacej vyhni svojej božskej lásky všetky jeho hnutia a náruživosti. Prosím ťa, prijmi moje
slobodné rozhodovanie, každý prejav mojej vlastnej vôle, ktorá je nakazená hriechom, takže nevie
rozoznať dobro od zla. Prijmi každú moju myšlienku, slovo a skutok, a napokon všetko, čo mám
vnútorne i navonok. Všetko to kladiem v obetu k nohám tvojej Božskej velebnosti a prosím, aby si to
ráčil prijať, hoci som toho nehodná. Amen. (Regula, V)

