
Krížová cesta
Úvod
Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kračajúc s Ježišom na Kalváriu si chceme spomenúť na ľudí, ktorí žijú v
utečeneckom tábore Kakuma v Keni pri hraniciach s Ugandou a Južným Sudánom.
V roku 1991 bol tábor zriadený pre „Stratených chlapcov zo Sudánu“, ktorí utiekli
pred vojnou na sever Kene a nemali kam ísť. Dnes tam žije 200 tisíc ľudí. Väčšinu
populácie tvorí mládež a deti. Zoberme svoje kríže a pridajme sa k ľuďom z Kakumy
na krížovú cestu. Kráčajme všetci spolu ako bratia a sestry spolu s Kristom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

1. zastavenie: Pán Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kakuma, čo v swahilčine znamená NIKDE, symbolizuje odľahlosť tábora. Vedie tu
iba jedna cesta a to cez severný kenský koridor. Spustošený prachom a vysokými
dennými teplotami, chorobami ako malária či cholera a zamorený jedovatými plazmi,
je tento polopúštny región nevhodný pre život človeka.

Ježišu, ty si mal vždy veľký súcit s ľuďmi na okraji spoločnosti. Prosíme ťa, neustále
preukazuj milosrdenstvo ľuďom žijúcim v Kakume.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

2. zastavenie: Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kakuma je dnes mestom chatrčí a stanov s celtovou strechou a bahennou
konštrukciou. Život je tu väzením a vyhnanstvom zároveň. Keď sú utečenci raz prijatí
do tábora, nemajú slobodu pohybovať sa po krajine. Vnútri malého mesta na okraji
púšte sa rodia deti, dospievajú a ich nádej sa pomaly mení na rezignáciu. A čo ty?



Chceš zobrať svoje kríže na plecia? Naozaj sa chceš vydať na krížovú cestu s
Ježišom? Alebo sa rozhodneš rezignovať?

Pane Ježišu, priateľ všetkých mladých, prosíme ťa, stoj pri mladých z Kakumy a
daruj im nádej. Prosíme ťa aj za nás. Pomáhaj nám, aby sme sa neodvracali od
tých, čo potrebujú našu pomoc.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

3. zastavenie: Pán Ježiš prvýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Utečenci v Kakume žijú z tzv. potravinových prídelov, čo predstavuje 7kg potravín na
mesiac (3kg kukurice, 1l oleja, 1kg fazule, 2kg ciroku). Drogériu si môžu zakúpiť cez
poukazy. Avšak v minulosti to nebolo vždy takto. Mnohokrát sa stalo, že ľudia mali
niekoľko mesiacov prístup iba ku kukuričnej múke. V roku 1997 boli ľudia v Kakume
8 týždňov bez fazule či šošovice, čo bol ich jediný zdroj bielkovín. A čo my? Vieš si
predstaviť, že by si žil z potravinového prídelu? Žiadne mäso, žiadne sladké... Vieš si
odoprieť vôbec tieto dobrá? Vieš sa postiť? Postíš sa? Neboj sa padnúť pod krížom
párhodinového hladu. Nielen z chleba žije človek...

Ježišu, chceme ťa prosiť ta tých, ktorí určujú pravidlá pre občanov Kakumy. Uč ich
svojej spravodlivosti, ktorá je síce prísna, ale najmä milosrdná.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

4. zastavenie: Pán Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Život v Kakume je náročný pre všetkých, ale obzvlášť pre ľudí so zdravotným
postihnutím. Deti, ktoré potrebujú nepretržitú starostlivosť rodičov, zostávajú často
zamknuté v prístreškoch samé. Potravinová pomoc nestačí, preto matky musia
hľadať alternatívne zdroje príjmu. Svoje deti so zdravotným znevýhodnením nemôžu
zobrať so sebou na pole alebo do zamestnania. Ohrozené sú najmä dievčatá, ktoré
sa často stávajú obeťami sexuálneho zneužitia.

Mária, ty ako Matka si presne vedela, kedy ťa Ježiš potrebuje. Ty vieš, kedy ťa
potrebujú deti so zdravotným postihnutím v Kakume. Ponáhľaj sa im na pomoc, keď
ich matky pracujú a oni sú v nebezpečenstve.



Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Pánu Ježišovi
niesť kríž

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Saleziáni Don Bosca už viac ako 25 rokov pomáhajú mladým ľuďom v Kakume
získať vzdelanie. Pre mládež majú veľký význam praktické zručnosti. Umožňujú im
plnohodnotne tráviť čas a zarobiť niečo pre svoju rodinu. Vďaka saleziánom získal
cenné zručnosti aj Andrew z Konga. Do Kakumy prišiel v roku 2011 kvôli vojne.
Nevie, kde je jeho rodina, či sú ešte nažive, nemá na nich žiaden kontakt. Začiatky v
tábore boli pre neho veľmi ťažké. Hovoril iba po francúzsky a keďže tam nikoho
nepoznal, len sa tak bezcieľne potuloval po tábore. Náhodou natrafil na školu Don
Bosca a prihlásil sa na kurz stolárstva, ktorý úspešne dokončil. Stal sa tesárom.
Vďaka štúdiu dostal nielen vzdelanie, ale aj priateľov a dôstojný život. Sníva, že sa
raz vráti do Konga, kde bude vychýreným tesárom.

Svätý Jozef, pestún pána Ježiša, oroduj za učiteľov v škole don Bosca v Kakume.
Patrón robotníkov, prihováraj sa za mladých ako je Andrew z Konga. Ty si tiež utekal
so svojou rodinou do cudzej krajiny, vyprosuj u Ježiša ochranu pre ľudí z Kakumy.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

6. zastavenie: Veronika podáva Pánu Ježišovi šatku

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Kakuma je zvláštne miesto. Pripomína obrovskú multikultúrnu dedinu s mnohými
národnosťami. Tie sa však v zásade nepremiešavajú, každá hovorí svojim jazykom,
žije vo svojej štvrti, snaží sa vytvoriť si svoj vlastný mikrosvet a prinavrátiť si tak pocit
strateného domova. Cez víkend sme navštívili komunitu z Južného Sudánu, ktorá
oslavovala sviatok sv. Dominika Savia. Slávnostná svätá omša sa konala medzi
hlinenými domčekami. Všade boli poukladané plastové stoličky, vpredu bol zdobený
oltár a na boku zbor s tradičnými hudobnými nástrojmi. V živote som už bola na
mnohých omšiach aj v afrických krajinách, ale toto bola najradostnejšia svätá omša,
akú som kedy zažila. Tí ľudia sa tešili jednoducho z toho, že sa môžu zísť, spolu si
zaspievať, zatancovať, poďakovať Bohu za dar života. Hoci som dúfala, že k tomu
nepríde, vyzvali nás k tomu, aby sme sa po omši prihovorili davu. Zopakovalo sa to



na viacerých miestach v Kakume. Boli to najťažšie momenty. Čo povedať ľuďom,
ktorí si zažili hrôzy vojny, násilie, útek z domova? Čo povedať prítomným chlapcom,
ktorí boli nútení bojovať ako detskí vojaci? Čo povedať sirotám, ktoré videli umierať
svojich rodičov? Čo povedať matkám, ktoré s bábätkami na rukách utekali 300 km
bez jedla? Spomenula som si na hejty na našich Facebooku. Vedeli by ste na tom
mieste v tom momente povedať tým ľuďom, že si za to môžu sami? Že ich v Európe
nechceme?

Ježišu, prosíme ťa za dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v Kakume ako vedia. Väčšmi
ako utretá tvár poteší trpiacich prítomnosť a záujem blížneho. Veronikinou odmenou
nebol iba obraz tváre na kuse látky, ale odtlačok Ježišovej radosti a lásky v jeho
srdci. Pane Ježišu, prosíme ťa, nech sme dostatočne smelí, aby sme sa prestali
skrývať v ľahostajnom dave a začali konať skutky milosrdenstva.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

7. zastavenie: Pán Ježiš druhýkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Utečenecký tábor Kakuma zažíva v období dažďov (prelom apríla a mája) veľmi
ťažké časy. Vzdelanie je pre ľudí v Kakume kľúčové, dodáva im nádej, že ich
budúcnosť bude lepšia ako ich minulosť. Teraz ich nádej neohrozuje človek, ale
ničivá sila prírody v podobe tunajšej rieky. Tá so sebou strháva všetko, čo jej príde
do cesty. Častokrát sa stáva, že obyvatelia niektorých časti tábora nemajú prístup k
ostatným a ich detí pri hrách prídu o život. Obeťou sa stala aj najväčšia odborná
škola don Bosca. V rámci verejnej zbierky Tehlička 2020 sa školu podarilo
zrekonštruovať. Avšak stále chýba ubytovanie pre učiteľov. Tábor Kakuma sa
nachádza v odľahlej časti Kene, kde je nedostatok kvalifikovaného personálu.
Väčšina zamestnancov sem prichádza pracovať z rôznych kútov krajiny a v tábore
nevyhnutne potrebujú bezpečné ubytovanie, ktoré im saleziáni môžu zabezpečiť aj
vďaka zbierke Tehlička.

Otče náš, ty si veľký! Ty robíš zázraky. Prosíme ťa, buď vôľa Tvoja. Ak chceš, ukáž
svoju moc bratom a sestrám v Kakume. Daj im spoznať svoju štedrosť.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.



8. zastavenie: Pán Ježiš napomína plačúce ženy

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Zdravím vás, som Calvin Lianda. Pochádzam z mesta Kitale na západe Kene. Už
niekoľko rokov učím tesárstvo a stolárstvo v utečeneckom tábore Kakuma. Tento
odbor som študoval na saleziánskej škole v Nairobi, kde som okrem štúdia, mal
možnosť spoznať saleziánov a ich poslanie. Vďaka nim sa práca s mladými, najmä s
tými najnúdznejšími, stala mojou srdcovkou. Keď som dostal možnosť učiť v
Kakume, bolo mi jasné, že to je moja cesta. Nevravím, že bolo jednoduché odísť z
domova, opustiť rodinu a na čas sa vzdať svojich plánov a snov, najmä cestovania.
Ale dnes môžem s radosťou konštatovať, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie a že
napriek problémom som rád, že tu môžem byť a pomáhať mladým, ktorí to
potrebujú. Mám radosť, že niekto mimo Kene sa zaujíma o Kakumu. Už bolo
povedané, čo Kakuma je. Ja by som dodal, že Kakuma je malým svetielkom nádeje.

Pane Ježišu, prosíme ťa nauč nás africkej radosti. Ľudia, tak veľmi skúšaní, dokážu
byť šťastní. Prečo sa mi, hoci máme všetko, potrebujeme sťažovať a sme skoro
neustále zamračený?

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

9. zastavenie: Pán Ježiš tretíkrát padá pod krížom

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Učiteľ Calvin Lianda pokračuje: “Ako učiteľ však registrujem, že okrem utečencov
majú o štúdium záujem aj miestni Keňania z kmeňa Turkana, ktorí žijú v susedstve
tábora. Vzniká z toho však napätie, lebo oni nemajú status utečencov a do škôl v
tábore tak nemajú prístup.” Nespravodlivosť je tretím krížom Kakumy.
Nespravodlivosť cítia miestni obyvatelia, pretože sa im môže zdať, že utečenci majú
lepší život ako oni. Nespravodlivosť cítia utečenci, pretože oni sú v dobrovoľnom
väzení. Nemôžu opustiť mesto. Je im upierané právo slobodného pohybu.

Ježišu, ty si vstal aj tretíkrát. Vojaci ti museli pomáhať, pretože, hoci si mal vôľu, telo
neposlúchalo. Ľudia, ktorí ťa videli padať tretíkrát, už asi neboli prekvapení a možno
si pomysleli, nech radšej už ani nevstáva. Prosíme ťa, Pane, hoci nespravodlivosť v
Kakume sa zdá ako niečo neprekonateľné, pomáhaj ľuďom žiť v pokoji a mieri.
Prosíme aj za nás, keď na svojej ceste opäť padneme do hriechu, ukazuj nám, že je
potrebné vstať a dokončiť svoju cestu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.



Aj nad dušami v očistci.

10. zastavenie: Pánu Ježišovi zvliekajú šaty

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Šaty sú symbolom dôstojnosti každého človeka, či ide o Slováka alebo Keňana. Ak
je niekto zbavený šiat, je zbavený dôstojnosti. Pane, niekedy je nevyhnutné
podstúpiť poníženie a stratu dôstojnosti, tak, ako si to podstúpil ty, aby si pre nás
získal naspäť našu stratenú dôstojnosť. Aj Sviatosť zmierenia môže byť vnímaná
ako poníženie. Ona nám však pomáha vyzliecť sa z hriechu sebectva, závisti,
nečistoty a obliecť sa do šiat spravodlivosti, lásky a bázne pred tvojou veľkosťou. Iba
tak budeme naozaj žiť.

Pane, ďakujeme ti za dar Sviatosti zmierenia, v ktorej nám daruješ odpustenie
hriechov a obnovu svojho života v nás. Ďakujeme, že na nás čakáš, aby si nám
odpustil. Pomáhaj nám pravidelne pristupovať k tejto sviatosti, pozitívne zmýšľať a
nikdy to so sebou nevzdať. Ďakujeme, že nás občerstvuješ a posilňuješ, aby sme
mohli naplno žiť svoj život s radosťou a nadšením.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

11. zastavenie: Pána Ježiša pribíjajú na kríž

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Ježiša pribili na kríž, aby bolo jeho skrvavené telo výstrahou pre všetkých, čo sa
chcú postaviť proti svetu, ktorý má svoje zaužívané pravidlá a vôbec nemá chuť
meniť ich podľa Božej vôle.

Strach je mocná diablova zbraň. Zapôsobila na Ježišových učeníkov, pôsobí na nás
a pôsobí aj na ľudí v Kakume.

Pane Ježišu, prosím, pomáhaj nám rozhodnúť sa nasledovať ťa v konaní dobra, v
pokornej službe a obetovaní sa, hoci by to znamenalo vzdať sa pohodlia, vystaviť sa
nepochopeniu, či riskovať zranenie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

12. zastavenie: Pán Ježiš na kríži zomiera



Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Tri hodiny sužujú Ježiša muky na kríži. Obklopený zločincami, odvrhnutý, ponížený,
zneškodnený. Aká veľká je však láska jeho srdca. I na sklonku života ho trápi naša
budúcnosť, preto nám daruje Pannu Máriu, svoju Matku!

Keď Pán odovzdá Otcovi svojho ducha, zatmie sa slnko a nastane zemetrasenie po
celej zemi, až vtedy mnohí uznajú, že on bol naozaj Boží syn. Prorokovaný meč
bolesti prenikol dušu Panny Márie, učeníci prežívali vnútorné muky, ešte aj príroda
ťažko znášala smrť Božieho Syna. ,,Dokonané je!” zneli tie známe slová.

Mnohí to pochopili ako: ,,Je po všetkom! Už bude pokoj.” Čas však ukázal, že koniec
jedného pozemského života sa stal začiatkom cesty miliónov životov do Večnosti.

Pane Ježišu, prosím, pomáhaj nám aj ľuďom z Kakumy žiť tak, aby sme sa nemuseli
báť smrti. Aby nás odchod zo Zeme nezastihol nepripravených. A v hodinu našej
smrti, pritiahni nás k sebe do nebeského kráľovstva.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

13. zastavenie: Pána Ježiša skladajú z kríža

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Jozef z Arimatey a tajný učeník Nikodém s úctou vzali z kríža mŕtve telo Pána Ježiša
a vložili ho do náručia Panny Márie. Obraz Sedembolestnej Matky je pre náš národ
veľmi blízky. Utrpenie nevinných ostáva pre nás tajomstvom, Mária ho však
vysvetľuje svojím pokorným Fiat - nech sa stane podľa tvojho slova.

Ďakujeme Ti, Pane, za Máriu. Ďakujeme Panna Mária, že berieš aj nás do svojho
náručia tak, ako si zobrala do náručia svojho syna Ježiša. Ďakujeme, že tak ako ja,
tak aj moji bratia a sestry z Kakumy môžu v tebe nájsť oporu, porozumenie a lásku.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

14. zastavenie: Pána Ježiša pochovávajú

Klaniame sa ti Kriste a dobrorečíme ti.
Lebo si svojim krížom vykúpil svet.



Potom Ježišovo telo zavinú do plátna s voňavými olejmi a bylinkami, ako Židia
zvyknú pochovávať a prenesú ho do nového hrobu v neďalekej záhrade vytesaného
do skaly. Asi všetci Ježišovi blízky si v deň ukrižovania mysleli, že posledné, čo
môžu pre Ježiša urobiť, je pochovať jeho telo. Urobili všetko, ako bolo u nich zvykom
a hrob zavreli. No ich myšlienky a srdcia zostali pri ňom.

My môžeme urobiť podobne. Každý deň môžeme byť účastní Kristovej obety pri
svätej omši, stretnúť sa s ním v Eucharistii a v srdci si niesť Ježiša, čo najdlhšie to
ide. Pane Ježišu, prosím posilňuj našu vieru, aby sme neboli iba svedkami smrti
jedného človeka, ale hlásateľmi zmŕtvychvstania Božieho Syna, či už doma, našim
najbližším, alebo aj v inej krajine úplne neznámym ľuďom.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
Aj nad dušami v očistci.

Záver

Milosrdný Pane Ježišu, ďakujeme ti, že sme ťa smeli sprevádzať úskaliami krížovej
cesty spolu s obyvateľmi Kakumy. Ďakujeme za tvoje nevýslovné bolesti a potupnú
smrť, ktoré si dobrovoľne podstúpil z lásky k nám všetkým. Prosíme ťa o odpustenie
našich hriechov a zaslúžených trestov. Ty nás veď cestou spásy tu na zemi, aby sme
smeli s tebou vojsť oslávení do nového života v Nebi, kde ťa chceme spoločne ako
bratia a sestry, chváliť a oslavovať na veky vekov. Amen


