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

Milý Ježišu, chceme dnes s Tebou vykročiť na cestu a myslieť pritom na deti a
mladých v Kakume. Obetujeme naše úlohy a dobré skutky za ich lepšie životy,
aby sme si vedeli uvedomovať, že máme byť za čo vďační.

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

1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, Ty si bol odsúdený na smrť a naši kamaráti v Keni, v oblasti Turkana sú
odsúdení na život v utečeneckom tábore. Keby nebolo Kakumy, žili by v
nebezpečenstve. My žijeme v pokoji a blahobyte. Máme možnosť chodiť do školy, na
krúžky, stretká a omše. A koľkokrát sme smutní alebo nervózni, že tam musíme ísť.

Prosíme Ťa, nech si vieme vážiť všetko, čo nám dávaš. Ďakujeme Tvojmu Otcovi, že
pre naše spasenie nám dal Teba.

 – Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
2. zastavenie: Ježiš berie kríž
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, kríž, ktorý si sa pre nás rozhodol zobrať na plecia, je veľmi podobný
veciam, ktoré aj deti utečencov museli prehodiť cez svoje plece a utekať zo svojho
domova. Často to boli len najzákladnejšie veci– malá zásoba jedla a vody, pár kusov
oblečenia a to bolo všetko. My sa nevieme zriecť sladkostí, chceme mať tú hru, ktorú
má kamarát a nevieme sa zmieriť s tým, keď nám rodičia nechcú kúpiť najnovší
mobil.

Prosíme Ťa, aby sme netúžili po svetských radostiach. Ďakujeme Ti, že si zobral na
seba naše hriechy.

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



3. zastavenie: Ježiš prvýkrát padá pod krížom
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, Teba kríž hneď na začiatku cesty pritlačil k skalnatej zemi. Utečenci,
ktorí prídu do tábora Kakuma, prichádzajú do nehostinných podmienok polopúštnej
zeme Turkany. Okrem toho, že väčšiu časť roka tu sú veľké suchá, sa noví obyvatelia
tábora musia zmieriť s jedlom len na prídel. Každý dostane 7 kilogramov surovín na
mesiac a to mu musí stačiť. Ešte ťažšie to majú početnejšie rodiny, tie jedla dostanú
menej. My si vyberáme, čo chceme zjesť a čo nie. A najesť sa môžeme kedykoľvek,
keď sme hladní.

Prosíme Ťa za to, nech majú všetky deti čo jesť a nech zo sveta vymizne problém
hladu. Ďakujeme, že si stvoril Zem a požehnávaš ju úrodou.

– Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
4. zastavenie: Mária sa stretá s Ježišom
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, koľko radosti v bolesti ste so svojou matkou prežili, keď sa vám stretli
pohľady a mohli ste sa objať. Aj Ty, Boh, si potreboval materinskú lásku, aby si to
zvládol. Rodiny utečencov sa pri úteku často rozdelia. Keď sa nájdu, radosť je veľká.
My nevieme naším rodičom pomôcť s domácimi prácami, postrážiť mladších
súrodencov, alebo ich len tak potešiť.

Prosíme Ťa za našich rodičov, aby sme im vedeli robiť radosť a boli im poslušní.
Ďakujeme za nich a za naše rodiny.

– Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
 5. zastavenie: Šimon Cyrenejský pomáha Ježišovi niesť
kríž
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet .

Pane Ježišu, Šimon Cyrenejský bol mužom, ktorý Ťa nepoznal a aj tak ti pomohol.
Bratia saleziáni v Kakume tiež pomáhajú našim kamarátom a ich rodinám nájsť
útočište. Poskytujú im dočasný domov. Kriste, nám je niekedy ťažko pomôcť
kamarátovi a nie to cudziemu človeku.



Prosíme Ťa, nech má každý človek na svete niekoho, kto mu bude priateľom v núdzi,
ako bol Tebe Šimon. Ďakujeme Ti za všetkých ľudí, ktorí nám niekedy pomohli.

– 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.

Pane Ježišu, keď Veronika videla, že sa Ti krv leje dole tvárou, neváhala ti podať
svoju šatku. Bola pravým obrazom priateľa a Ty si jej ho vrátil v odtlačku svojej tváre.
Aj deti v tábore Kakuma sa spriatelia, hoci pochádzajú z rôznych kultúr a krajín.
Akými priateľmi sme my? Keď niekto nevyhovuje našim podmienkam, nechceme sa
s ním kamarátiť?

Prosíme Ťa, aby sme boli dobrými priateľmi a vedeli prijať každého. Ďakujeme Ti za
našich priateľov.

– Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
7. zastavenie: Ježiš po druhýkrát padá pod krížom
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, hoci Ti druhí pomohli, aj tak je kríž našich hriechov príliš ťažký.
Podobne to majú obyvatelia Kakumy, ktorí aj v tábore žijú v neistote, keďže cez
obdobie dažďov ich ohrozuje voda a záplavy. Nás niekedy zmietajú vlny nepokoja,
keď vieme, že sme urobili niečo proti Tvojej vôli.

Prosíme Ťa, nech ľudia počúvajú svoje svedomie a vedia plniť Tvoju vôľu. Ďakujeme
Ti, že si nám daroval sviatosť zmierenia, ktorá oplachuje našu dušu.

– Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
8. zastavenie: Ježiš napomína plačúce ženy
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, Ty si upozorňoval ženy, ktoré nariekali nad Tebou, nech plačú nad
svojimi hriechmi a hriechmi svojich detí. Naši kamaráti v Kakume by určite mali oveľa
viac dôvodov na plač ako my. Je náš plač vyjadrením ľútosti? Neplačeme vtedy, keď
nie je po našom?

Prosíme Ťa, nech sa na svete utíši plač detí i dospelých, ktorí sú nešťastní.
Ďakujeme, že slzy ľútosti majú schopnosť očistiť náš pohľad na Teba a na iných.



– Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
9. zastavenie: Ježiš padá tretí raz pod krížom
– Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.

Pane Ježišu, už nevládzeš a znova padáš k zemi. Tretím pádom našich afrických
priateľov je nemožnosť sa vzdelávať. Za školu musia rodiny platiť, navyše sú múry
školy a ubytovne učiteľov ohrozené prívalovými dažďami. My máme možnosť učiť sa
nové veci chodením do školy alebo teraz, cez pandémiu prostredníctvom internetu.
Veľa ráz sa nám však učiť nechce.

Prosíme Ťa, nech si vieme ceniť to, že chodíme do školy. Ďakujeme Ti za našich
učiteľov a vychovávateľov.

– 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.

Pane Ježišu, keď dôjdeš na vrchol Golgoty, čakajú Ťa ďalšie utrpenia. Vyzlečú Ťa zo
šiat, pľujú na Teba a Ty mlčky znášaš hanbu. Do Kakumy prídu ľudia „nahí“. Pre
svoje podmienky sa nazdávajú, že si nezaslúžia úctu. Aj svet často vníma utečencov
ako niečo menej. Sme aj my ochotní zniesť hanbu, ak to má svedčiť o našej viere?

Prosíme Ťa, nech sú kresťania vzorom iným v láske k druhým. Ďakujeme za to, že
každému človeku dávaš česť byť Tvojím dieťaťom.

– 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.

Pane Ježišu, vojaci do Tvojich rúk vrážajú klince a zdvíhajú kríž s Tvojím telom do
vzduchu. Narozdiel od zločincov, ktorých tiež križujú, si Ty nespravil nič a robíš to z
čistej lásky k nám. Nenadávaš a popri bolesti prejavuješ milosť lotrovi, ktorý zomiera
s Tebou a sľubuješ mu večnosť s Tebou. V Kakume zažívajú naši priatelia tiež bolesti
podobné klincom. Sme ochotní podstúpiť nejakú bolesť alebo utrpenie pre dobro
iných?

Prosíme Ťa, nech vieme obetovať svoje trápenia a starosti a pribiť ich na kríž.
Ďakujeme, že Ty si svojou bolesťou kríž posvätil.



– 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.

Pane Ježišu, predtým, ako poslednýkrát vydýchneš, nám dávaš Máriu aj za našu
matku. Okrem toho ju v saleziánskom duchu uznávame za našu Pomocnicu.
Kamaráti z Kakumy možno ešte nepoznajú Teba ani Pannu Máriu. Ani my si často
neuvedomujeme, že si pre naše hriechy zomrel a že Mária, ako naša matka, má moc
nás ochrániť pred Zlým.

Prosíme Ťa, nech sa celé ľudstvo vyhýba zlu a spozná, že Tvoj kríž má moc spasiť.
Ďakujeme, že si pre nás podstúpil smrť.

– Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.
– Aj nad dušami v očistci.
 
13. zastavenie: Pánovo telo skladajú z kríža do rúk matky
 – Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.
– Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
 
Pane Ježišu, po ukrutnej smrti znáša Tvoja matka veľkú bolesť. Má v náručí mŕtveho
Syna, o ktorom vedela, že zomrie, no i tak ju to nesmierne bolí. Deti, ktoré utekajú zo
svojich domovov nevedia, či ešte niekedy stretnú svojich najbližších. Alebo sa pri ich
úteku stane nejaká tragédia a stanú sa sirotami. Niektorí z nás tiež nemajú matku
alebo otca, alebo sme stratili starých rodičov. Je to veľmi ťažké.

Prosíme Ťa za deti, ktoré nemôžu cítiť materinskú a otcovskú lásku, nech nájdu
vychovávateľov, ktorí im stratu zmiernia. Ďakujeme za nádej stretnutia s najbližšími v
nebi.

 – 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.

Pane Ježišu, Tvoji blízki po smrti poprosili Piláta, aby Ťa mohli pochovať. Hoci si im
to vravel, neuvedomovali si, že o tri dni bude hrob prázdny a že Ty smrť premôžeš
svojou Božskou mocou. Naši priatelia majú nádej na lepší život cez vzdelánie a rast
vo viere cez prítomnosť Saleziánov v Kakume. Aj nám si dal dar poznať a zažiť Tvoju
lásku cez nich.



Prosíme Ťa za bratov Saleziánov, aby svojím životom ohlasovali to, že Ty si prekonal
smrť. Ďakujeme Ti za nádej večného života.

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

Záver 
Najdrahší Ježišu, prešli sme s Tebou cestu Tvojho utrpenia, aby sme si
vážili obetu, ktorú si pre nás podstúpil. Daj, nech nám táto krížová cesta
pomôže nemyslieť len na seba. Prosíme Ťa za našich kamarátov z Kakumy,
aby cítili našu modlitbu a Tvoju nekonečnú lásku, ktorú rozlievaš na celý
svet. Spolu s nimi sa chceme modliť: Na úmysel svätého Otca...


