ÚVOD
Každý z nás je misiou. To je dôvod, prečo žijeme tu na zemi. Nikto
z apoštolov nemal skončenú teologickú fakultu ani nikto z jeho učeníkov.
Predsa boli tými, ktorí hovorili o tom, čo videli, počuli, čoho sa ich ruky
dotýkali, čo zažili. V tejto modlitbe Ježišovej krížovej cesty spomíname na
misiu v Jakutsku, na výstupy aj pády, na situácie, na ľudí žijúcich na
ďalekom východe Ruska. Štrnásť zastavení, štrnásť misijných
dobrovoľníkov.
Pane, dotkni sa každého, kto sa schádza k tejto modlitbe. Poteš svojou
prítomnosťou každého, kto koná akúkoľvek nenápadnú službu lásky.

1.ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ NA SMRŤ
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Bože môj, kde to som? Kam to idem? Čo ma tam čaká? Koho tam stretnem? Mám
na to? Ako to zvládnem? Vydržím to? Nemám tu nikoho z blízkych. Mám strach.
Také dojmy ma sprevádzali v noci na letisku v Moskve pri odlete na Sibír. Cítila som
sa strašne maličká, úplne odkázaná na Boha. On ma tam prekvapil – nekonečnou
láskou.
„Drahý Ježišu, aj Ty si vykročil, na krížovú cestu. Možno si si kládol podobné otázky –
či to zvládneš, koho tam stretneš, či to vydržíš? Určite si sa bál. Krok späť si
neurobil. Úplne si sa vložil do rúk Otca, do rúk cudzích ľudí, ako bezbranné dieťa. To
bola obrovská láska, prvotná láska, ktorej si uveril. Ktosi múdry povedal: „Je lepšie
mať malú vieru vo veľkého Boha, ako veľkú vieru v malého Boha.“ Pomôž nám,
Ježišu, nebáť sa nečakaných životných výziev, zaujať postoj dieťaťa vo všetkom sa Ti
celkom odovzdať. Amen.“
(Eva, Oravská Polhora, Jakutsk, 2 roky)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

2. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Pani Danuta nám rozprávala svoj životný príbeh – keď bola mladé dievča, tak ju
s mamou a sestrou vysťahovali z domu v Litve. Otca nikdy viac nevidela. Odviezli ich
na sever, k pobrežiu Severného ľadového oceána, kde mali v neľudských
podmienkach a obrovských mrazoch nájsť svoju smrť. Mnohí nevydržali, ale ona
prežila. Mala ťažký život. Z jej rozprávania však nebolo cítiť hnev, zatrpknutosť,
sebaľútosť, či výčitku „prečo práve ja?“. Naopak, mala veľkú pokoru a bola pokojná.
Každý deň prichádzala na svätú omšu, vždy prvá.
„Drahý Ježišu, každý z nás má svoj kríž. Niekto väčší, niekto menší, ale neexistuje
nik, kto by nemal žiadny. Všetci si ho musíme niesť. Nedá sa položiť bokom a kráčať
bez neho. Nauč nás niesť svoj kríž bez šomrania. Amen.“
(Anna, Ružomberok, Jakutsk/Aldan, 4 roky)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

3. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Istý mladík, farník z Jakutska, zo zásady nepil. Keď mal narodeninovú oslavu,
pripíjali si s ním iba džúsom. Bolo to priam neuveriteľné, pretože bežné oslavy
v Rusku vyzerali celkom inak. Raz prišiel tento mladík do saleziánskeho domu
podgurážený. Pýtal som sa ho: „Čo sa ti stalo, bratku, veď ty nepiješ?“ Jeho
odpoveď bola: „Veď iba prvýkrát a dosť.“ Odvtedy sa tých prvýkrát množilo.
„Drahý Ježišu, padáš prvýkrát pod krížom. Tento pád si vytrpel za naše toľkokrát
povedané: „Veď len raz.“ Odpusť nám všetkým, že Ťa zraňujeme našimi prvými
pádmi, ktoré často potom opakujeme. Pros za nás u nášho Otca, aby sme mali viac
pevnej vôle a odhodlania zmeniť svoje závislosti na závislosť na Tebe. Amen.“
(Marián, Vrútky, Jakutsk, 2 roky)

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

4. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ SA STRETÁ SO SVOJOU MATKOU
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Chorá a trpiaca Táňa, snáď ešte viac jej utrápená mama, ktorá prežíva chorobu
spolu s ňou. Aká je to bolesť vidieť trpieť milovaného človeka! Chodievame ju
navštevovať, zaspievať jej, modliť sa s ňou, prinášame evanjelium. Pri odchode
cítime na tvári utrápenej mamy pokoj, vďačnosť. Pri tomto zastavení sa mi
vynára v spomienkach aj Nataša. Chodievala k nám so svojimi troma deťmi po
oblečenie, cestoviny, ale i po pokoj, ten, ktorý môže dať len Boží Duch. Muž ju
opustil. Vo väčšine rodín chýbal manžel, otec. Aj Nataša prežíva veľkú bolesť,
bolesť z opustenosti.
„Drahý Ježišu, odovzdávame Ti matky, rodičov, ktorí sa trápia nad svojimi deťmi,
ktoré trpia telesne alebo duševne, rodičov, ktorí sa trápia o budúcnosť svojich
detí. Posilňuj ich, Pane. Mária, Matka naša, prosíme ťa, vypros nám milujúce
srdce, a keď už nevládzeme, daj, aby sme mali vieru, že v každom stretnutí
s bolesťou nachádzame aj Lásku, ktorá vykúpila svet. Amen.“

(Lucia, Zákopčie, Jakutsk, 1 rok)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

5. ZASTAVENIE: ŠIMON CYRENEJSKÝ POMÁHA PÁNU JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Začiatky na misii boli ťažké, jazyková bariéra. Keď prišla mama jakutskej
dievčiny Kjunej, tej som rozumela takmer všetko. Bariéru mi pomáhali
prekonávať mladí a farníci cez dlhé debaty, rôzne stretnutia po nedeľných
svätých omšiach a v klube. Boli veľmi trpezliví. Podobne aj deti, s ktorými sme
pracovali v oratóriu. Po čase nastúpila aj ponorková choroba: zo seba, zo zimy
aj zo seba navzájom, tu pomohli naši kňazi. Veru, veľa Šimonov nám
pomáhalo.
„Drahý Ježišu, ďakujeme za všetkých Šimonov vo svojom živote. Prosíme Ťa,
pomôž nám, aby sme si navzájom pomáhali niesť svoje kríže. Amen.“
(Anna, Oravská Polhora, Jakutsk, 1 rok a 3 mesiace)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

6. ZASTAVENIE: VERONIKA PODÁVA PÁNU JEŽIŠOVI ŠATKU
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Niekedy je potrebná veľká odvaha na malý skutok lásky. Na ďalekom východe
Ruska je priemerná teplota v zimných mesiacoch – 45 stupňov. Ľudia aj
napriek týmto teplotám chodia do práce, niektorí do školy – to je ich
povinnosť. Povzbudilo ma, že niektorí v tej zime prišli aj do chrámu, nebola to
ich povinnosť, a predsa – kdesi v ich srdci sa ozvala túžba stretnúť a prijať
živého Krista.
„Drahý Ježišu, Veronika našla v sebe odvahu vystúpiť z davu, aby Ti malým
skutkom lásky poslúžila. Prosíme Ťa, pomáhaj nám prekonávať prekážky v sebe
aj mimo nás, ktoré nám bránia priblížiť sa k Tebe a priblížiť sa k bratom a
sestrám. Amen.“
(sr. Monika, Košice, Jakutsk, 3 mesiace)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

7. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Zmizli mi peniaze. Tuším, kde skončili. Už toľkokrát, zas a znova. Krádež bola jej
dennodennou obživou. Nemohla za to. Na ulici jej bolo lepšie ako doma. Hladná
sa ponevierala a hľadala kúsok porozumenia a lásky. Mala výnimočný dar! Bola
veľkou apoštolkou! Najmenšia zo všetkých a do kresťanského domu priviedla
všetky svoje kamarátky. Po dlhých rokoch sa pripravovala na krst. S jedinou
podmienkou – aspoň pol roka nič neukradnúť. Najťažšia úloha – vstať a
skúsiť nepadnúť. V deň krstu boli cesty zasypané snehom. Čakala na krstnú
mamu, ale beznádejne. Chodila po kaplnke a so slzami v očiach hľadala niekoho,
kto by si ju vzal pod ochranné krídla. Boh túžil, aby sa stala Jeho dieťaťom.
Vedel, že tie pády nebudú posledné.

„Drahý Ježišu, prosíme Ťa za všetky deti, ktoré strácajú pevnú pôdu pod nohami,
ktoré padajú, pretože nemajú nablízku nikoho, kto by ich podržal. Pošli im do
cesty ľudí, ktorí im pomôžu vstať. Amen.“
(Mária, Bratislava, Jakutská republika, 4 roky)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

8. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ NAPOMÍNA PLAČÚCE ŽENY
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Počas pobytu v Aldane sme navštevovali s donom Jozefom Tóthom protialkoholickú
liečebňu plnú mladých mužov, ktorí tu boli nedobrovoľne. Tak pôsobila aj budova
zvnútra: bolo v nej čosi strohé, vojenské, až na mladú, nadšenú lekárku Tatianu
Petrovnu, ktorá bola šéfkou zariadenia. Zverila sa nám s množstvom problémov –
nedostatok liekov, zdravotníckeho materiálu, chýbajúci odborný personál, chabé
priestory, nezáujem nadriadených. Keď sa zoznámila so saleziánmi, dala im priestor
na spoluprácu. Oni priniesli odborné knihy a podrobný náčrt práce pri liečbe v klube
Anonymných alkoholikov. Nad problémom alkoholizmu si v Rusku roky vylievajú slzy
matky, manželky i deti, ktorých utrpenie je veľké.
„Drahý Ježišu, odovzdávame Ti bolesť závislosťou poznačených ľudí. Priznávame
naše prehrešky so zneužívaním alkoholu, liekov, či iných povzbudivých látok, aby sme
zahnali únavu, nudu, či riešili problém. Priznávame nedostatok pravidelných
modlitieb za deti a rodiny poznačené rôznymi závislosťami. Pomôž nám byť konkrétni
a osobní v pomoci ohrozeným a zlomeným bratom a sestrám. Amen.“
(Judita, Bratislava, Jakutsk/Aldan, 2 roky)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

9. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ PADÁ TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Opäť pád. Tlačia nás k zemi opätovné zlyhania, ktoré sa opakujú vo všedný
deň. Aj služba saleziánskeho dobrovoľníka je popretkávaná slabosťami
a ťažšími obdobiami. Všetky pády – neprijatie seba samého, egoizmus,
vzdor, pýcha, sklamanie, to všetko je v nás. Dôležité je však nevzdávať sa!
Nabrať silu! Vstať! Pokračovať! Pozerať dopredu! Držať sa cieľa! Keby sme
my odhodili svoj kríž, nielenže by sme nesplnili svoje poslanie, ale náš kríž
by sa stal prekážkou pre tých, ktorí sú nám zverení.
„Drahý Ježišu, pretvor naše srdce, aby bolo odvážne, statočné, pevné vo
viere, aby bolo k dispozícii tým, ku ktorým nás posielaš, aby bolo otvorené
pre mladých, aby sa nebáli za nami prísť s čímkoľvek. Amen.“

(Roman, Ružomberok, Aldan/Jakutsk, 2 roky)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

10. ZASTAVENIE: PÁNU JEŽIŠOVI ZVLIEKAJÚ ŠATY
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mladý chlapec, Aľjoša, neprišiel na akciu. Bolo jasné, že sa znovu snaží nejako
si zarobiť. S matkou prišli do hlavného mesta Jakutsk za lepším. Nemajú však
trvalé bydlisko, nemajú prácu, nemajú na podnájom – začarovaný kruh.
Žena nám v oratóriu rozbíja nábytok. Budeme musieť privolať políciu,
neporadíme si. Prečo vlastne prišla? Opitá chodí na miesta, kde sa kedysi
hrával jej syn. Prežíva bolesť, prišla o to najdrahšie, čo mala, o syna.
Babička tento týždeň neprichádza na modlitby. Znova alkohol a silná depresia.
Jej vnučka opäť ušla od otca a ona jej nevie pomôcť. Príbehy ľudí obratých aj
o to najzákladnejšie.
„Drahý Ježišu, Ty sa vzdávaš všetkého pre tých, čo nemajú nič. Vieš,
aké to je byť obratý o česť, trasúc sa od bolesti z nanovo otvorených rán.
Prosíme Ťa, posilni ľudí, ktorí padajú na samé dno, ktorí strácajú ľudskú
dôstojnosť, všetko, čo mali. Daj, nech nájdu svetlo, nádej v tvojom
zmŕtvychvstaní. Amen.“
(Martina, Ľubotice, Jakutsk, 1 rok)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

11. ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Moja misia v Jakutsku bola úžasná skúsenosť spoločenstva, novej krajiny, nových
priateľstiev, veľká radosť a nadšenie. Po prvých týždňoch to však prišlo. Lepšie
povedané, On prišiel, na kríži, s krížom. V srdci sa ma pýtal: „Prečo si tu? Čo chceš sebe
alebo iným dokázať?“ Pochopil som, že nezáleží až tak na tom, čo na misii robíš, o čo sa
snažíš, ale či sa tam stretneš s Ukrižovaným, či Ho uvidíš v ľuďoch okolo seba, ale aj
v sebe. Krížom bolo aj poznanie, že zajtra, pozajtra, o týždeň tu budeš, stále vzdialený
od všetkého, čo si žil doma, oddaný tomu, prečo si sem prišiel. Sklamaný aj nadšený,
veselý aj smutný, v spoločenstve aj sám, unavený aj plný sily. Už nebudeš, akým si bol,
premení ťa to. Za to Mu ďakujem, misia najviac premenila mňa samého. Premení aj
teba, Jeho láska to dokáže.
„Drahý Ježišu, na kríži si zvolal „Žíznim. Žíznim po tebe. Kde si sa mi stratil v tomto
hmlistom a neistom čase. Kde si, syn môj, dcéra moja? Pane, odpusť, že Ťa nechávam
smädného a hladného, nahého a chudobného, zraneného a smutného, že Ťa nechávam
samého. Daj, nech Ťa vidím v každom človeku, aj v nepríjemnom, aj v tom, ktorý mi
ublížil. Pane, pretvor moje srdce, podľa srdca svojho. Amen.“
(Stanley, Žilina, Jakutsk, 1 rok a 2 mesiace)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

12. ZASTAVENIE: PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.

Mojou misiou na Sibíri sa mi splnil sen, a nie iba jeden. Pán Boh ma viedol
tisícky kilometrov ďaleko od domu, možno aj preto, aby som splnila sen aj ja
Jemu. Počas jesene a jari som na tomto vysnívanom mieste stretla rôznych
ľudí, zažila rôzne zážitky, ťažkosti, ale aj zázraky. Boh mi ukazoval, že je, že
nám chce dobre, že Mu nič nie je nemožné. Oslovená týmto časom v misijnej
službe a príkladom misionárov, ktorí zanechali všetko – krajinu, príbuzných,
priateľov, vlastnú reč i istoty, som sa rozhodla pre cestu zasväteného života.
Zažila som, že to za to stojí. Stále spomínam na túto svoju prvú misijnú lásku,
Jakutsk. Nosím miestnych ľudí v srdci, aby sen mohol pokračovať.
„Drahý Ježišu, láska pribitá na kríž, Ty si prišiel, aby si nám daroval všetko.
Prosíme Ťa, na príhovor tvojej Matky, nech nikto nezostane stratený v tomto
svete, nech sa nik necíti vyčlenení z lásky a starostlivosti. Daj nám veľkú
dôveru voči Tebe, odvahu, ochotu nechať sa Tebou viesť, učiť sa od Teba
milovať. Amen.“

(sr. Ela, Trnava, Jakutsk, 6 mesiacov)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

13. ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA SKLADAJÚ Z KRÍŽA
Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Mnohí hovoria, že niet väčšej bolesti, ako keď rodič pochová svoje dieťa. O to
ťažšia je smrť malého dieťaťa, mladého človeka, ktorý mal celý život pred
sebou. V Aldane do oratória prichádzala Toňka. Chudulinké 12 – 13 ročné
dievčatko s veľkou taškou na pleciach. Mala rakovinu. Boli sme za ňou
v nemocnici. Mala túžbu žiť. Počas tábora, ktorého sa s nami zúčastnila, sa jej
stav zhoršil. Odviezli ju opäť do nemocnice. Pán si ju zobral k sebe. Bola to
bolesť pre rodinu, ale aj pre naše spoločenstvo.
„Drahý Ježišu, prosíme Ťa za všetkých rodičov, ktorým zomrelo dieťa. Poteš ich
v žiali a bolesti. Naplň ich nádejou v budúce stretnutie, ktoré bude večné, bez
bolesti, v plnosti lásky. Prosíme Ťa za všetkých bratov a sestry, ktorí odišli do
večnosti náhle, prijmi ich do Božieho kráľovstva. Amen.“
(Mária, Varín, Koňhora, Aldan/Nerjungri, 1 rok)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

14. ZASTAVENIE: PÁNA JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ

Klaniame sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.
Babička Ebe je hospitalizovaná. Rôzne ťažké diagnózy, takmer žiadna šanca na
prežitie. Pri návšteve v nemocnici komunikuje minimálne, no stále sa usmieva.
Stihla sa vyspovedať. Do saleziánskeho domu telefonuje jej dcéra, prosí
o pomoc pri prevoze babičky domov, v nemocnici jej už nevedia pomôcť. Pri
prevoze ju kňaz berie na ruky ako malé dieťa a po schodoch ju vynáša do bytu.
O niekoľko hodín babička zomrela. Na pohrebe sme iba my, kňaz a dcéra.
Babička je pochovaná so svojimi obľúbenými vecami, hádžu do zeme jej
kabelku, šatku. Pri hrobe postavia stolček, naň položia chlieb, pohár s vodou,
pirohy, aby vraj duša po ceste do večnosti nezostala hladná. Aj v tradícii
Jakutov je nádej, že smrťou život nekončí.
„Drahý Ježišu, po pochovaní tela človeka nastáva obrovské ticho. Pomáhaj
nám, aby sme vždy mali nádej, nádej konkrétnu a každodennú. Daj nám milosť
tešiť sa z každej chvíle nášho života, zo stretnutí s Tebou, s blízkymi,
s chudobnými, pripravuj nás aj definitívne stretnutie vo večnosti. Amen.“
(Mária, Trnava, Jakutsk, 6 mesiacov)
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci. (pieseň)

ZÁVER
V knihe Správa El Grecovi je citovaná stará múdrosť: „Povedal som
mandľovníku: ‚Brat môj, rozprávaj mi o Bohu‘ a mandľovník zakvitol.“
Ježišu, prosíme Ťa, premieňaj naše životy, srdcia, vzťahy, aby nevädli, ale
rozkvitali. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami aj nad dušami v očistci.

