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Viera každého kresťana a každého kresťanského spoločenstva sa často 
prirovnáva k ceste, ktorá predpokladá postupný rast a postupné, stále 
zodpovednejšie včleňovanie sa do života Cirkvi. Preto je prirodzené, 
aby sa pobožnosti stávali cestami, ktoré nás majú kamsi priviesť. 
Takouto pobožnosťou je aj CESTA SVETLA. Nadväzuje na cestu kríža. 
Začína sa pri hrobe, z ktorého vyráža výbuch radosti z Kristovho 
zmŕtvychvstania a vrcholí na vrchu Tábor, presnejšie vo večeradle 
vyliatím Ducha Svätého, aby apoštoli išli a  niesli Svetlo zmŕtvych- 
vstania do všetkých končín Zeme.  
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Úvod 
 
Vo svetle Božieho slova chceme uvažovať o niektorých evanjeliových 
scénach, ktoré budú zastaveniami nášho rozjímania. Pomôžu nám 
ponoriť sa srdcom do ústrednej udalosti dejín spásy, do Ježišovho 
vzkriesenia. Dajme sa teda viesť spoluautormi Svätého Písma, 
evanjelistami, ktorí nám rozprávajú o udalostiach, stretnutiach a prvých 
svedectvách o víťazstve Ježiša Krista nad hriechom a smrťou. Panna 
Mária, veľká postava dejín spásy, blahoslavená, lebo prvá uverila, nech 
je nám vzácnou sprievodkyňou na našej ceste za Svetlom.  
Chceme sa dnes vo Višňovom zvlášť modliť za našich synov  - kňazov, 
aby aj oni boli nositeľmi Božieho svetla, aby ho rozdávali, roznášali, 
aby svojim farníkom ukazovali Svetlo.   
 
1. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ VSTAL Z MŔTVYCH 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Mt 28, 1 - 7 
Ženy chceli preukázať poslednú úctu k telu, ktoré malo byť podľa nich 
definitívne pochované. Ale v Božom pláne nebolo, aby smrť navždy 
porazila život. Je tu zemetrasenie, strach vojakov, otvorený a prázdny 
hrob. Anjel uisťuje ženy a oznamuje im: „Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý 
bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal“. On, ktorý je 
zálohou života, neumiera, je základom našej odvahy, účinným znakom 
lásky, ktorá vyháňa strach. Po Veľkej noci nie sme sami, ponechaní 
sami na seba. Veď on žije stále, aby sa za nás prihováral. Základom 
našej istoty je Pán Ježiš, víťaz nad smrťou a nad peklom. 
 
Pane, Ty si si vybral nášho syna, aby Ti slúžil ako kňaz. Toto povolanie 
sa zrodilo v našej rodine. Ďakujeme Ti za tento dar. Sprevádzaj nášho 
syna svojím požehnaním, aby Ti slúžil vždy verne  a svedomito.  
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 



 4

2. zastavenie:  
 
PETER A JÁN PRI PRÁZDNOM HROBE 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Jn 20, 1 - 10 
Božie dielo, ktoré sa uskutočnilo Kristovým zmŕtvychvstaním, je také 
veľké a nečakané, že spočiatku nemôže vniknúť do nepripravených sŕdc 
učeníkov. Magdaléna vidí prázdny hrob a myslí si, že niekto telo skryl. 
Upozorní učeníkov. Peter a ten ďalší utekajú a vidia. A začínajú veriť. 
Ale zmätok sa ešte nevytratil. Stratili telesnú prítomnosť Učiteľa a ešte 
im nie je všetko jasné. Nestáva sa aj nám niečo podobné? Nedali sme sa 
aj my oklamať pocitmi, ktoré majú bližšie k matérii než k duchu? 
Koľkokrát sa nám stane, že hľadáme Ježiša v prázdnom hrobe. Mali by 
sme sa nechať viesť vnuknutiami jeho Ducha, prijatím jeho Slova a nie 
našim uvažovaním a túžbami. 
 
Aj náš syn počul Tvoje volanie, Pane. Nechal sa viesť vnuknutiami 
Tvojho Ducha. Bol ochotný zanechať svetský život, vstúpil do seminára. 
A tam formovali jeho svedomie, myseľ, rozum. Zmŕtvychvstanie, ktoré 
radikálne ovplyvnilo svet, kiežby dávalo silu aj nášmu synovi, aby 
svojou vierou povzbudzoval ostatných.    
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
3. zastavenie:  
 
PÁN JEŽIŠ SA ZJAVUJE MÁRII MAGDALÉNE 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Magdaléna je vzorová postava našej ľudskosti. Ježiš z nej vyhnal diabla, 
vládcu sveta a vytvoril si k nej taký hlboký vzťah, že si bola istá, že bez 
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Učiteľa už nemôže existovať. Preto ho nástojčivo hľadá a pritom nevie, 
že on prvý, Verný, Pravdivý vyhľadáva ju. Spozoruje ho, ale ho 
nespoznáva, kým ju nezavolá po mene: „Mária!“ Konečne prekypujúca 
radosť zo stretnutia so zmŕtvychvstalým Ježišom. Ešte to však nie je 
radosť z definitívneho a úplného vlastníctva. Ježiš ešte nevystúpil k 
Otcovi. A Mária, vykúpená hriešnica, sa stane vyvoleným poslom 
radostnej zvesti: „Choď k mojim bratom a povedz im: Vystupujem k 
môjmu Otcovi i vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ 
 
Pane, každý z nás je slabý. Aj kňaz je len človek so svojimi slabosťami. 
Nášho syna si si vyvolil a posielaš ho hlásať radostnú zvesť. On tiež 
musí riešiť svoje ťažkosti a pády. Pomáhaj mu, aby vždy s čistým srdom 
a s radosťou zvestoval Tvoju nádej všetkým ľuďom.    
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
4. zastavenie:  
 
PÁN JEŽIŠ SA STRETÁVA S UČENÍKMI NA CESTE                      
DO EMAUZ 
  
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Lk 24, 13 - 19. 25 - 27 
Ženy sa už stretli s Ježišom. Muži sú ešte omráčení udalosťami a svoj 
pohľad nevedia upriamiť tam, kde by našli toho, ktorý im chýba. Ježiš 
prevezme iniciatívu a pridá sa k dvom pocestným do Emauz. Vyhreší 
ich pre hluchotu na Božie slovo a ako pravý Učiteľ im otvorí myseľ i 
srdce, aby mohli pochopiť Písmo. Seba ponúkne ako kľúč, ktorým môžu 
všetko pochopiť. 
 
Kňaz denne žije Božím slovom. Číta ho, medituje nad ním, hlása ho, 
vysvetľuje ho. Poukazuje na to, že Božie slove je svetlo pre naše nohy. 
Chce pripomenúť slová Romana Brandstaetera: „Čítaj Sväté Písmo 
každý deň. Miluj ho viac ako svojich rodičov... Nikdy sa s ním 
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nerozlúč... keď zostarneš, prídeš k presvedčeniu, že všetky knihy, ktoré 
si v živote prečítal sú len nepodareným komentárom tejto jedinej 
Knihy...“ 
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
5. zastavenie:  
 
PÁN JEŽIŠ SA DÁVA SPOZNAŤ PRI LÁMANÍ CHLEBA 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Lk 24, 28 - 35 
Cesta do Emauz je symbolom našej cesty životom. Dvaja učeníci 
hľadajú toho, ktorého ešte nespoznávajú a ktorý je s nimi. Keď sa začína 
zvečerievať, z ľudskej slušnosti mu ponúknu pohostenie. Ale v 
skutočnosti on klope na dvere a chce byť ich hosťom a pripravuje sa dať 
im svoj chlieb. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho.  
Cesta našej viery si vyžaduje pokrm, ktorý by nám dal silu pokračovať v 
ceste. A ním môže byť iba On. On je Chlieb života. Takým sa prejavil 
cestou do Emauz. Zrazu obaja učeníci sa vydávajú na cestu, z 
evanjelizovaných sa stávajú evanjelizujúci. Keď prídu do Jeruzalema, 
uvedomia si, že ich opäť predišiel: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil 
sa Šimonovi.“ V celom našom kresťanskom živote je to stále On, čo nás 
sprevádza a predchádza. My spoločne kráčame so Vzkrieseným a ku 
Vzkriesenému. 
 
Zem sa otáča okolo Slnka. Život kresťana sa musí otáčať okolo Slnka – 
Eucharistie. Ona je stredobodom a Slnkom nášho života. Kňaz 
vyslovuje tie vznešené slová Ježiša Krista: Toto je moje telo, toto je 
moja krv.  
Pane, hoci si všemohúci, dokonalý, vznešený, viac a lepšie ako seba 
samého v Eucharistii si nám nemohol dať. Pomáhaj naším kňazom, aj 
nám všetkým, aby sme žili z Eucharistie.    
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K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
6. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ SA ZJAVUJE APOŠTOLOM 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Lk 24, 36 - 49 
Pedagogický prístup Pána Ježiša tu dosiahol vrchol. Zjaví sa im, 
pozdraví bežným pozdravom: „Pokoj vám“, a ich údiv prekoná tým, že 
sa ukáže taký, aký je, ako opravdivý človek, ochotný nielen nechať sa 
dotknúť, pretože „duch nemá mäso a kosti“, ale ochotný je dokonca 
pýtať si pokrm a jesť s nimi tak, ako to urobil v dedinke Emauzy. Urobí 
to s nimi viackrát a táto skutočnosť sa stane súčasťou ich svedectva o 
jeho zmŕtvychvstaní: „My sme s ním po jeho zmŕtvychvstaní jedli 
a pili“. Pán Ježiš sa nezjavil ako nejaká nádherná myšlienka, hmla, ale 
ako konkrétna skutočnosť, ktorá nás síce nekonečným spôsobom 
prevyšuje, ale súčasne sa skláňa k nášmu prirodzenému spôsobu, že sme 
mäso a kosti. V ňom je to stále Boh, ktorý nám chce byť na dosah, aby 
si nás mohol pritiahnuť k sebe. 
 
Kňaz každý deň stretáva svojich farníkov. Má byť medzi nimi ako druhý 
Kristus. Pedagogika kňaza má byť jednoduchá – žiť v láske, odovzdávať 
Božiu pravdu. Pred niekoľkými dňami sa Sv. Otec František vyjadril 
takto: „Teraz mi prichádzajú na myseľ slová, ktoré odporúčal sv. 
František svojim spolubratom: ´Ohlasujte evanjelium. Ak je to nutné, 
použite aj slová´. Ohlasovať životom, svedčiť. Rozpor veriacich a 
pastierov medzi tým, čo hovoria a ako konajú, medzi slovami a 
spôsobom života, umenšuje dôveryhodnosť Cirkvi.“  
Pane, pomôž aj nášmu synovi – kňazovi, aby vždy vierohodne žil svoje 
kňazstvo.   
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
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7. zastavenie:  
 
PÁN JEŽIŠ DÁVA APOŠTOLOM MOC ODPÚŠŤAŤ HRIECHY 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Jn 20, 19 - 23 
Kristov prístup je čoraz hlbší a nástojčivejší, vplýva na život, chce z 
nich vytvoriť nových ľudí. Nielenže im praje pokoj, ale im ho naozaj 
dáva. Nechal sa spoznať tým, že im ukázal prebodnuté ruky a nohy. 
Opakuje: „Pokoj vám“, a dodáva: „Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam 
vás“. Tým majú veľký podiel na jeho Božskom poslaní. Preto na nich 
vdýchne, ako by im chcel dať dych života, ktorý Stvoriteľ vložil do 
prvého Adama, aby im odovzdal princíp života, ozajstnú účasť na 
jedinom živote. Preto po tomto geste nasleduje slovo: „Prijmite Ducha 
Svätého“. A vysvetlí im jeho dopad: majú dávať život a odstraňovať 
jedinú pravú prekážku, ktorá sa stavia proti životu, a tou je hriech. 
Apoštoli - muži, ktorí sú slabí a nedokonalí ako my, budú mať 
neuveriteľnú moc odpúšťať hriechy, zničiť hriechy v samotných Božích 
očiach. 
 
Kňaz dostal prostredníctvom biskupa, ktorý je nástupcom apoštolov, 
obdivuhodnú moc – odpúšťať hriechy. Každý z nás vieme, ako ťažko sa 
žaluje na seba. Hovoriť o svojich chybách, nedostatkoch, slabostiach. Je 
veľmi dôležité, aby kňaz bol láskavým človekom, ktorý rozdáva 
v spovednici Božie milosrdenstvo.  
Pane, pomáhaj naším kňazom, aby nielen odpúšťali hriechy, ale aby sa 
aj oni často spovedali.    
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
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8. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ POSILŇUJE TOMÁŠOVU VIERU 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Jn 20, 24 - 29 
Apoštol Tomáš, jeden z jedenástich, ešte nestretol Zmŕtvychvstalého. 
Svojím pochybovaním vyprovokuje Ježišovo milosrdenstvo k ďalšiemu 
pedagogickému kroku, ktorý je aj v náš prospech. Požehnané 
pochybovanie, ktoré v Ježišovej veľkodušnosti vyvolá prekvapujúcu 
veľkorysosť trpezlivo nástojiť na Tomášovom obrátení. Tomáš pred 
Učiteľom konečne kapituluje: „Pán môj a Boh môj!“ Túto 
bezpodmienečnú, ale oneskorenú kapituláciu Ježiš komentuje: „Uveril 
si, lebo si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili“. 
 
Prežívame Rok viery a Rok sv. Cyrila a Metoda. Slovanským národom 
priniesli vieru v pravého Boha solúnski bratia. Prvé písmeno hlaholiky 
je písmeno v tvare kríža. Sv. Cyril nech išiel robiť čokoľvek, vždy 
začínal v mene kríža, v mene Božom. Slovenský národ potrebuje 
praktickú vieru. Naše rodiny potrebujú žiť úprimnú vieru.  
Pane, daj naším rodinám milosť, aby išli s vierou na hlbinu. Potom aj 
naši synovia, ktorú túžia byť kňazmi, budú mocní vo viere.  
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
9. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ SA ZJAVUJE SVOJIM UČENÍKOM NA BREHU 
TIBERIADSKÉHO JAZERA 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
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Jn 21, 1 - 14 
Keďže sa po Veľkej noci všetko stáva novým, Ježiš znova volá 
učeníkov, aby ho nasledovali. Nájde ich unavených, pretože celú noc 
lovili ryby a pritom nič nechytili. Učeník, ktorého Ježiš miloval ho 
spozná. Peter, prudký ako zvyčajne, skočí do vody a hneď k nemu 
dopláva. Nájde ho, ako chystá jedlo. On sa však na nich obráti, aby k 
spoločnému stolovaniu prispeli  tým, čo ulovili. Božské a ľudské sa 
stretnú pri spoločnom pokrme, ktorý má väčšiu hodnotu ako samotné 
ryby a chlieb. Odteraz už bude Učiteľ stále s nimi a bude sa o nich 
starať. Ale vždy bude chcieť, aby každý z nich robil pre evanjeliové 
kráľovstvo to, čo je v jeho silách: aby sadili, polievali, namáhali sa, aj 
keď silu k vzrastu dá iba on. 
 
Kňaz sa modlí, medituje, kľačí pred bohostánkom, vyučuje v škole, 
spovedá, hlása Božie slovo, zaopatruje chorých, slúži sv. omše, stavia, či 
opravuje kostoly, dáva nádej, krstí, venuje sa rodinám, deťom, mladým, 
seniorom. Vo všetkom, čo robí, musí byť spojený so svojim Bohom.  
Pane, daj silu našim kňazom, aby všetko robili s prvotnou horlivosťou, 
ako keď prišli do pastorácie po kňazskej vysviacke.    
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
10. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ UDEĽUJE PETROVI PRIMÁT V CIRKVI 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Jn 21, 15 - 19 
Svojím zmŕtvychvstaním Ježiš Kristus založil nové ľudstvo. Dopĺňa 
svoje dielo tým, že mu vtláča svoju štruktúru, ktorá mu umožňuje byť 
prítomným počas stáročí v ľudských dejinách, vo svojej Cirkvi. Peter je 
základ tejto budovy. Ježiš sa ho pýta: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“ 
Táto otázka, okrem iného, chce povedať, že láska, ktorú od svojich žiada 
Ježiš Kristus, nemá byť iba akési priateľstvo medzi ľuďmi, ale je to 
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vyššia láska, agape, ktoré vyviera z Otca. Peter sa má stať viditeľnou 
hlavou Cirkvi. On bude sprítomňovať Vzkrieseného Pána na zemi.  
 
Peter našich čias sa volá František. Rímsky biskup, ktorý priniesol do 
Cirkvi nový pohľad na viaceré veci a priniesol aj nový vietor do plachty 
Kristovej lodičky. František chce od kňazov, aby išli až na kraj 
spoločnosti: „Drahí kňazi, nech Boh Otec obnoví v nás Ducha svätosti, 
ktorým sme boli pomazaní, nech ho obnoví v našom srdci, aby sa 
pomazanie dostalo ku všetkým, aj na „periférie“, tam, kde ho náš veriaci 
ľud tak veľmi očakáva a si ho váži. Naši ľudia vnímajú, či sme 
Pánovými učeníkmi, cítia, či sme sa obliekli do ich mien a že 
nehľadáme inú identitu. Nech prostredníctvom našich slov a skutkov 
môžu dostať ten olej radosti, ktorý nám priniesol Ježiš, Pomazaný.“ 
Ostatným pripomína: „Drahí veriaci, buďte svojim kňazom nablízku s 
láskou a modlitbou, aby boli vždy pastiermi podľa Božieho srdca.“ 
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
11. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ POSIELA UČENÍKOV DO CELÉHO SVETA 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Mt 28, 16 - 20 
Keď mal Ježiš vystúpiť k Otcovi, zjavil sa učeníkom, aby sa s nimi 
rozlúčil. Niektorí však ešte stále pochybujú. Cirkev, ktorá sa má 
predstaviť svetu, je rozdelené ľudské spoločenstvo! Napriek tomu práve 
jej, týmto ľudským a slabým učeníkom, Učiteľ zveruje pokračovanie 
svojho diela. Uisťuje ich všeobecnou mocou, ktorú on má v nebi a na 
zemi. Ich úlohou bude učiť všetky národy, vytvoriť z nich ďalších 
učeníkov. Je to teda svetlo, ktoré z Krista vyžaruje a prostredníctvom 
činnosti učeníkov sa bude šíriť po celom svete. Cestou svetla je Kristova 
Cirkev.  
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Cirkev má misijné poslanie. Ľudstvo treba stále evanjelizovať. Koľkí 
ešte nepoznajú Ježiša Krista. Koľkí potrebujú, aby k nim prišiel kňaz. 
Ak má mať Cirkev dostatok kňazov, musí mať dostatok povolaní. 
Prosíme Ťa, Pane, pri tomto zastavení, za našich otcov a matky, aby oni 
boli prvými učiteľmi viery svojich detí. Nech rodičia dajú deťom 
praktickú vieru, nech deti vidia svojho otca i matku ako kľačí, modlí sa, 
spovedá sa, odpúšťa, miluje. Nech skutočne rodina je prvým seminárom 
pre budúcich kňazov, ktorí pôjdu hlásať evanjelium do Žilinskej 
diecézy, ale aj za hranice Slovenska.      
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
12. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ VYSTUPUJE DO NEBA 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Sk 1, 3 - 11 
Ježiš sa lúči so svojimi učeníkmi. Začína sa cesta jeho najbližších 
učeníkov, jeho Cirkvi, zo storočí do storočí. Bude to dlhá cesta časom a 
priestorom, cez Jeruzalem, cez celú Palestínu, po celom svete. Ježiš sa 
od nich viditeľne vzďaľuje. Istotne sa vráti, ale nie hneď. Od chvíle, keď 
ho nebeský Otec v nebi povýšil nad všetko stvorenstvo, nebeské brány 
sú už bez mreží. Cesta svetla vedie do domu Otca. Kristus, ktorý 
vystúpil na nebesia, všetkým pripravuje príbytok. Všetkých nás tam 
čaká. 
 
Odišiel do neba a predsa zostáva s nami neprestajne. Odišiel Kristus 
historický a zostáva s nami Kristus mystický. Kňaz je ten, ktorý musí 
veriť v nebo i peklo. Musí urobiť všetko,  aby ako dobrý pastier všetky 
jemu zverené ovce aj baránkov priviedol do neba a nie do zatratenia. 
Srdcom i mysľou musí byť v nebi, ale nohami na zemi, aby vedel ľudí 
zapáliť pre nebo. Ján Pavol Veľký hovorieval, že kňaz je človek pre 
iných.  



 13

Pane, daj nám takých kňazov, ktorí budú žiť pre iných, aby ich priviedli 
do neba.     
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
13. zastavenie: 
 
APOŠTOLI S PANNOU MÁRIOU OČAKÁVAJÚ DUCHA 
SVÄTÉHO 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Sk 1, 12 - 14 
Obdobie Cirkvi sa začína modlitbou. Tak ako Kristus trávil dlhé chvíle v 
modlitbe, aj pre kresťanov opravdivým oporným bodom vždy bude 
sústredený a hlboký rozhovor s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Táto 
prvopočiatočná kresťanská modlitba je zvolaním a očakávaním Ducha 
Svätého, je modlitbou všetkých bratov a sestier, zhromaždených spolu s 
Ježišovou Matkou Máriou. Koľko svetla vyžaruje pre nás z tejto cesty 
svetla! 
 
Mária vždy mala Božie svetlo vo svojej duši. Či išla do Betlehema, 
Egypta, Nazareta alebo na jeruzalemskú Golgotu. Svetlo v duši mala aj 
vtedy, keď odprevadila Ježiša do neba a čakala s apoštolmi Ducha 
Svätého. Ona nielen v Káne Galilejskej povedala posluhovačom: Urobte 
všetko, čo vám povie môj Syn. Ona, ktorá 30 rokov denne žila 
v Nazarete v prítomnosti Svetla,  najlepšie vie, akú istotu poskytuje 
Ježiš. Ona neustále povzbudzuje aj svojich synov – kňazov, aby takto 
blízko žili pri Ježišovi.  
Pane, na príhovor Panny Márie, Nepoškvrnenej Nevesty Ducha Svätého, 
požehnávaj našich synov – kňazov, aby stále išli po ceste Svetla. 
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 



 14

14. zastavenie:  
 
PÁN JEŽIŠ ZOSIELA UČENÍKOM DUCHA SVÄTÉHO 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Sk 2, 1 - 6 
Cirkev sa po prvý raz predstavuje svetu. Nie je dielom ľudským, ale 
Božím. A tak ako Kristus, keď sa zjavil tomuto svetu, bol ponížený, 
chudobný, ignorovaný, podobne je to aj s Cirkvou: podobá sa 
hociktorému ľudskému náboženskému hnutiu. Cirkev je však 
mystickým telom Božieho Syna, ktorý sa stal človekom; je Božím 
kráľovstvom v čase i vo večnosti, skutočným Božím ľudom. Je pravým 
a večným Božím chrámom. Jej pôvodom je nebeský Otec, jej silou 
Duch Svätý, jej srdcom Ježiš Kristus. Cirkev je autentické miesto 
veľkonočnej radosti. Nech je zvelebený Pán za všetky milosti! 
 
Kňaz pripravuje svojich farníkov na prijatie sviatosti birmovania. 
Birmovaním sa stávajú dospelými kresťanmi v Cirkvi. Mali by svedčiť 
o Kristovej láske, o jeho Cirkvi, o jeho pravde. Ako toto všetko plním 
ja? Som zodpovedný kresťan? Som dospelý kresťan, ktorý je verný 
záväzku sviatosti birmovania?  Moja birmovka - to je môj záväzok 
Duchu Svätému. 
Pane, pomáhaj naším kňazom, aby nielen pripravovali ľudí na prijatie 
darov Ducha Svätého, ale aby mali z nich aj radosť, že pobirmovaní žijú 
každodennú vieru.  
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
15. zastavenie: 
 
PÁN JEŽIŠ UISŤUJE CELÝ SVET: JA SOM SVETLO SVETA 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
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Jn 8, 12  
Pán Ježiš nám hovorí: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude 
chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Kým som na svete,  som 
svetlo sveta.  (Jn 9,5 ) A dodáva: Mesto postavené na návrší  sa nedá 
ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby 
svietila všetkým, čo sú v dome. Všetkých nás povzbudzuje, aby naše 
svetlo svietilo pred ľuďmi, aby oni videli naše dobré skutky a oslavovali 
nebeského Otca. Aj my máme byť svetlom sveta. (Mt 5, 14 – 16) Koľkí 
odvážne išli za Svetlom. Mučeníci, otcovia, matky, mladí i starí. Panny, 
deti, politici, manželia, rehoľníci, rehoľnice i kňazi.  
 
Pán nás uisťuje: "Hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia 
sveta". 
Kristus ustanovil Cirkev, v nej biskupov a kňazov. Kristovo kňazstvo 
bude s nami až do skončenia sveta. Súčasný svet, ktorý je poznačený 
toľkými kňazskými kauzami, potrebuje vidieť v kňazovi Božieho muža. 
Tento Boží muž musí prekľačať svoje kňazstvo na kolenách. Keď sa sv. 
Tomáša Akvinského pýtali, kde získal toľkú múdrosť, on odpovedal: 
Najviac som získal na kolenách pred Ukrižovaným  Kristom.  
Pane, daj silu naším kňazom, aby často kľačali pred bohostánkom, aby 
sa pravidelne modlili. Tak budú silní v každej dobe. Budú svetlom pre 
tento svet. Pani Dagmar Babčanová, veľvyslankyňa vo Vatikáne to 
povedala veľmi jednoducho: „Veľmi si vážime svätých, horlivých 
kňazov. Aj svet akokoľvek zhýralý, musí sa pred nimi skloniť.“  
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
ZÁVER 
 
K: Klaniame sa Ti, zmŕtvychvstalý Kriste, a dobrorečíme Ti. 
Ľ: Lebo si svojím zmŕtvychvstaním dal svetu nový život. 
 
Kráčali sme za Kristom, ktorý je Svetlo sveta. Spolu s ním a v ňom 
ďakujme nebeskému Otcovi, ktorý je pôvodcom veľdiela vzkriesenia. 
Buď zvelebený, Bože Otče, zato, že si nás zaplavil svetlom Ježiša Krista 
a silou Ducha Svätého. Aj naďalej nás obdarúvaj svojím svetlom, aby vo 
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všetkých našich skutkoch a úmysloch zažiarila tvoja sláva a všetci ľudia 
aby došli k tebe, nášmu jedinému dobru.  
Prosili sme Ťa tu, pri Matke Božej vo Višňovom, za našich synov - 
kňazov. Ty buď pre nich neustále Svetlom, Silou, Pravdou, aby Ti boli 
verní. Nech ukazujú Tvoje svetlo všetkým ľuďom, aby ich viedli do 
neba k Tebe.  
Amen. 
 
K: Raduj sa a veseľ sa, Panna Mária, Aleluja. 
Ľ: Lebo Pán naozaj vstal zmŕtvych, Aleluja. 
 
 
 
 


