Krížová cesta
so sv. Bernadetou Soubirousovou
„Zúčastniť sa na svätej omši, prijímať Eucharistiu
a modliť sa krížovú cestu – to sú moje veľké pobožnosti,“ hovorievala sv. Bernadeta Soubirousová, ktorej sa
pred 160 rokmi v Lurdoch zjavila Panna Mária. Jej vzťah
ku krížovej ceste ju vedie k spojeniu s Ježišom Kristom
a otvorí jej srdce modlitbe za hriešnikov. Nech nás príklad jej skromného a obetavého života povzbudí a naplní
nás túžbou spolupracovať s Ježišom na záchrane duší.

I. Pán Ježiš je odsúdený
na smrť

„Len čo veľkňazi a ich sluhovia zazreli Ježiša, kričali: ,Ukrižuj, ukrižuj ho!‘“
(porov. Jn 19, 6).
Ukrižovanie bolo vtedy najpotupnejšou smrťou, na ktorú zvykli odsúdiť tých
najväčších zločincov. Pán Ježiš prijíma
tento rozsudok a tým mení pohľad ľudstva na kríž. Sv. Bernadeta obrátená ku krížu povedala: „Kríž je mojou jedinou
oporou.“
Pane Ježišu, pomôž nám s vierou hľadieť na tvoj i náš
osobný kríž.

II. Pán Ježiš berie kríž
na svoje ramená

„Kto chce ísť za mnou, nech zaprie
sám seba, vezme každý deň svoj kríž
a nasleduje ma“ (Lk 9, 23).
Panna Mária, Bernadeta a mnohí svätí
všetkých čias prijali toto Ježišovo pozvanie. Každý z nich prijal svoj kríž a spolu
s Ježišom ho niesol s úmyslom spolupracovať na záchrane
nesmrteľných duší.
Pane Ježišu, daj aj nám odvahu denne vziať svoj kríž a nasledovať ťa.

III. Pán Ježiš padá
pod krížom

„Vezmite na seba moje jarmo a učte sa
odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom“ (Mt 11, 29).
Pán Ježiš sa nám stal podobný vo všetkom okrem hriechu. Od slabosti padá
pod ťarchou kríža, ale z jeho úst nepočuť
slová zlorečenia, výčitky... Nie preto, že už nemá silu hovoriť, ale preto, že jeho srdce je plné lásky. Bernadeta vstupuje do Ježišovej školy a učí sa tichosti a pokore od neho i od
„Krásnej panej“, ktorá sa jej zjavila v Massabielskej jaskyni.
Pane Ježišu, tichý a pokorný srdcom, pretvor naše srdce
podľa svojho srdca.

IV. Pán Ježiš stretá
svoju Matku

„Všetci, čo prechádzate cestou, pozrite
a viďte, či je bôľ ako môj bôľ“ (Nár 1, 12).
Tieto slová z Knihy Nárekov môžeme
vložiť do úst Panny Márie v tejto tak bolestnej chvíli jej života. Ona sa však nepoddáva bolesti ani nezuteká. Láska ju
pobáda k tomu, aby bola nablízku Synovi, ktorý trpí. Máriino
srdce je vždy plné lásky a pripravené byť nablízku každému,
kto trpí.
Pane Ježišu, od tvojej Matky sa dnes chceme učiť byť nablízku tým, ktorí trpia.

V. Šimon pomáha Ježišovi
niesť kríž

„Ako vychádzali, stretli človeka z Cyrény, menom Šimona. Toho prinútili, aby
mu niesol kríž“ (Mt 27, 32).
Pán Ježiš prijíma Šimonovu pomoc, aj
keď Sväté písmo hovorí, že ho k tomu
prinútili. Aj nás niekedy životné okolnosti
môžu nejakým spôsobom prinútiť, aby sme pomohli človeku,
ktorý je vedľa nás. V Lurdoch vidíme, ako Boh – láska mení
utrpenie človeka na lásku. Neváhajme dať sa do služby a pomáhať tam, kde je to potrebné.
Pane Ježišu, urob z nás nástroje svojej lásky, aby si aj cez
nás mohol premieňať utrpenie na lásku.

VI. Veronika utiera
Kristovi tvár

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni
uvidia Boha“ (Mt 5, 8).
Veronika s láskou poslúžila Pánu Ježišovi na jeho krížovej ceste. Bernadeta
ako rehoľná sestra bola istý čas pomocnou ošetrovateľkou. Tí, ktorí ju poznali,
povedali: „Bernadeta preukazuje veľkú lásku pri ošetrovaní
chorých. Je usmievavá a ošetruje s nekonečnou jemnosťou
a bezhraničnou úctou.“ Ako to dokázala? Svojím čistým srdcom videla v tých, ktorým slúžila, samého Krista.
Pane Ježišu, očisti naše srdcia, aby sme aj my mohli v každom, komu poslúžime, vidieť tvoju tvár.

VII. Pán Ježiš padá druhý
raz pod krížom

„Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby
nik, kto verí vo mňa, neostal vo tmách“
(Jn 12, 46).
Pán Ježiš je pre nás aj v tejto bolestnej chvíli, ktorá sa javí ako veľká tma,
svetlom. Neostáva ležať v prachu zeme.
Láska ho núti vstať a ísť ďalej. Preto môže Bernadeta pri rozjímaní o jeho krížovej ceste a pri pohľade na kríž povedať:
„Odtiaľ čerpám všetku svoju silu!“
Pane Ježišu, nauč aj nás čerpať silu z tvojho kríža. Buď
nám svetlom v temných chvíľach života.

VIII. Pán Ježiš sa prihovára
plačúcim ženám

„Dcéry jeruzalemské, neplačte nado
mnou, ale plačte sami nad sebou a nad
svojimi deťmi“ (Lk 23, 28).
Tieto slová sú adresované nielen jeruzalemským ženám, ale aj každému z nás.
Výzvu k pokániu zopakovala aj Panna
Mária pri jednom zo svojich zjavení v Lurdoch: „Pokánie,
pokánie, pokánie.“ A dodala: „Modlite sa za obrátenie hriešnikov.“ Bernadeta spoznala veľké privilégium modliť sa
s Pannou Máriou a prijala poslanie prosiť Boha za obrátenie
hriešnikov.
Pane Ježišu, pomôž nám, aby táto tvoja a Máriina výzva
neostala v našom živote bez odozvy.

IX. Pán Ježiš padá tretí raz
pod krížom

„Otče môj, ak ma tento kalich nemôže
minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa“ (Mt 26, 42).
Týmito slovami sa modlil Pán Ježiš
v Getsemanskej záhrade. Už vtedy sa
rozhodol vypiť kalich utrpenia až do dna.
Teraz opäť vstáva a vystupuje na vrchol Kalvárie, aby tam
zomrel, a tak nám otvoril bránu do Otcovho domu.
Srdce Panny Márie a podľa jej vzoru i srdce Bernadety
dáva priestor nielen Ježišovi, ale aj hriešnikom a prosí za
tých, ktorí sú vzdialení od Boha.
Pane Ježišu, pre svoj kríž a utrpenie svojej krížovej cesty
daruj hriešnikom milosť obrátenia.

X. Pána Ježiša vyzliekli
zo šiat

„Láska všetko vydrží“ (1 Kor 13, 7).
Bolestné stŕhanie šiat z Ježišovho tela
je súčasťou trpkého kalicha, ktorý prijal
z Otcových rúk za spásu sveta. Ježišova láska je naozaj bezhraničná a vydrží
všetko – aj toto poníženie. Bernadeta nás
učí, že modlitba a láska sú ovocím nášho spojenia s Kristom
a sú začiatkom nového života v službe blížnym.
Pane Ježišu, pomôž nám rásť v láske.

XI. Pána Ježiša pribíjajú
na kríž

„Ježiš povedal: ,Otče, odpusť im, lebo
nevedia, čo robia‘“ (Lk 23, 34).
Pán Ježiš nám dáva úžasný príklad odpúšťajúcej lásky. Koľko nelásky, potupy,
zlorečenia sa mu dostalo počas celých
dejín?! A napriek tomu volá k Otcovi:
„Otče, odpusť im.“ Lurdy sú miestom, kde sa udialo mnoho
zázrakov. Nemáme na mysli len telesné uzdravenia. Práve na
tomto mieste našli silu odpustiť aj tí, ktorí to dlhé roky nedokázali.
Pane Ježišu, ďakujeme ti, že nás učíš odpúšťať a dávaš nám
k tomu potrebnú silu.

XII. Pán Ježiš na kríži
zomiera

„Otče, do tvojich rúk odovzdávam
svojho ducha“ (Lk 23, 46).
Pán Ježiš odovzdáva svojho ducha do
rúk Otca. Každého z nás čaká chvíľa,
keď sa skončí naša pozemská púť. Je to
dôležitý okamih ľudského života. Bernadeta sa počas dňa často krátkou modlitbou obracala k Bohu
a volala: „Zomierajúce Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad zomierajúcimi.“ Vyprosujme si šťastnú hodinu smrti a tak ako Bernadeta aj my sa často modlime za zomierajúcich.
Pane Ježišu, zmiluj sa nad zomierajúcimi a preukáž im svoje milosrdenstvo.

XIII. Pán Ježiš je zložený z kríža

„Kristus, kráľ Izraela! Nech teraz zostúpi z kríža, aby sme videli a uverili“
(Mk 15, 32).
A Ježiš z kríža nezostúpili. Zomrel na
ňom, lebo miloval – Otca i ľudí. Až potom
ho z kríža zložili. Bernadeta volá: „Pozývam ťa pod kríž, tam nájdeme silu a odvahu.“ Áno, nájdeme ju práve vďaka tomu, že Ježiš nezostúpil
z kríža, ale zomrel za nás, aby sme my mali život. Silu a odvahu
nájdeme aj vďaka Sedembolestnej, ktorá vytrvala pri kríži svojho Syna a chce sprevádzať aj nás.
Pane Ježišu, práve preto, že si nezostúpil z kríža, my dnes
veríme, že si Kráľ.

XIV. Pána Ježiša pochovali

„Kristus vzkriesený z mŕtvych už neumiera, smrť nad ním už nepanuje“ (Rim 6, 9).
Ježiš zomrel za nás na kríži. Za mňa
i za teba vylial svoju krv. Pochovali ho.
To však nebol koniec. Prichádza veľkonočné ráno. Ježiš žije! Láska k Ježišovi
Kristovi v tajomstve kríža vedie Bernadetu k tomu, aby bola s ním aj vo chvíľach jeho Veľkej noci.
Tajomstvo kríža i veľkonočného rána sa sprítomňuje v každej svätej omši. Ježiš nás pozýva, aby sme tak ako jeho a naša
Matka Mária, ako sv. Bernadeta, aj my vstúpili do tohto veľkého tajomstva jeho lásky.
Pane Ježišu, daj nám odvahu prijať toto tvoje pozvanie.
Pre súkromnú pobožnosť zostavila sr. M. Alžbeta
Fotografie krížovej cesty – Rožnov pod Radhoštěm. Foto: Jiří Koleček

