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Vieme, že tam, kde je kríž, je aj nádej na uzdravenie a vzkriesenie. A práve
Afriku Cirkev nazýva „kontinentom nádeje“. Naši trpiaci africkí bratia a sestry sú
pre nás príkladom nádeje, ktorá pramení z viery a živej lásky. Na tomto kontinente

Martin Valábek

celosvetovo najrýchlejšie rastie počet kresťanov a viera ľudí je veľmi silná. Ich au-

Aurel Valábek

tentická radosť zo spásy a nádej na vykúpenie nech sú pre nás povzbudením, aby
sme i my dokázali odvážne a radostne prijať svoj každodenný kríž.

Vydala pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi roku 2021.
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I. zastavenie

PÁN JEŽIŠ JE ODSÚDENÝ NA SMRŤ
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

BURKINA FASO
Vo viacerých oblastiach Burkiny Faso sú útoky radikálnych islamistických
Ľudia, ktorí utiekli zo svojich domovov pred extrémistami,

skupín doslova na dennom poriadku. V mestách, ktoré sa dostanú do rúk teroris-

často žijú v provizórnych táboroch.

tom, sa ľudia stávajú zajatcami – neexistuje tu verejná doprava, zásobovanie potravinami, nie je možný voľný vstup do mesta ani odchod z neho, obyvatelia trpia

MODLITBA

nedostatkom vody, potravín, pohonných hmôt. Mnohé dediny v krajine zostali
prakticky ľudoprázdne, niet v nich života. Ľudia zo strachu pred terorizmom utekajú zo svojich domovov a cítia sa absolútne bezmocní, odsúdení na smrť.
S príchodom pandémie koronavírusu sa situácia ešte zhoršila, hoci stále
zomiera viac ľudí v dôsledku terorizmu než ochorenia na COVID-19. Mnohí obyvatelia Burkiny Faso sa nachádzajú uprostred týchto dvoch nebezpečenstiev,
akoby vydaní napospas osudu. Boh má však ich osud pevne v rukách, trpí spolu
s nimi a vkladá ich budúcnosť aj do našich rúk.

Pane Ježišu, aký osamelý a opustený si musel byť, keď si bol odsúdený na
smrť! Odsúdený, hoci nevinný – podobne ako mnoho obetí terorizmu a násilia.
Ešte dlhý čas po útokoch a návrate do bezpečia ľudí trápia fyzické i psychické dôsledky prežitej krutosti. Prosíme ťa, pomôž všetkým nájsť kresťanský zmysel
utrpenia, i keď je jeho hľadanie neraz krížovou cestou bolesti a osamelosti. Daj
ľuďom pochopiť, že keď zjednotia svoj kríž s tvojím utrpením, môžu spolu s tebou
zachrániť svet.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.
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II. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, z lásky k nám si niesol kríž. Odovzdávame ti trpiacich bratov

PÁN JEŽIŠ BERIE KRÍŽ NA SVOJE PLECIA

a sestry v Kamerune, všetkých tých, ktorí museli utiecť a žijú mimo domova
a v stálom ohrození života. Odovzdávame ti tých, ktorí stratili členov svojej rodiny

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

aj blízkych priateľov. Odovzdávame ti všetkých hladujúcich, slabých a chorých.
Pomôž nám, aby sme boli ako ty: nauč nás niesť starosti druhých ľudí, stáť pri
trpiacich a byť hlasom všetkých, ktorí hlas nemajú.

KAMERUN

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

Ježiš neniesol svoj kríž preto, lebo urobil niečo zlé. Prijal bolesť a celé svoje
utrpenie pre dobro druhých, aby oslobodil svet od zla, ktoré je konečnou príčinou
každej bolesti. V Kamerune dnes mnohí zažívajú realitu kríža a zla. Zločinecká
skupina Boko Haram, ktorú biskup Bruno Ateba pripodobnil k jazdcom apokalypsy, už niekoľko rokov rozsieva medzi ľuďmi strach a zúfalstvo. Jej členovia unášajú a popravujú obyvateľov, ničia ich majetky, plienia celé dediny. Všetko konajú
pod zámienkou boja proti zlu zo Západu, no v skutočnosti sú sami nástrojmi zla.
Dňa 29. júla 2019 napadli teroristi z Boko Haram mesto Gakalari v diecéze
Yagoua. Vnikli do domov, ženy odviedli za mesto a každej odrezali jedno ucho.
Malo ísť o varovné znamenie – chceli ním zastrašiť všetkých, ktorí „nepočúvajú
extrémistickú ideológiu Boko Haram“.
Nevinní ľudia nesú na pleciach kríž ľudskej zloby, neraz príliš ťažký na to,
aby ho dokázali uniesť sami.
Dedina Ouzale, na ktorú zaútočili extrémisti z Boko Haram
v noci 15. februára 2020.

6

7

KRÍŽOVÁ CESTA ZA UZDRAVENIE RÁN AFRIKY

III. zastavenie

ČAD
Otec Léandre Mbaydeyo, ktorý pochádza z Čadu, svedčí o svojej krajine:

PÁN JEŽIŠ PADÁ PRVÝ RAZ POD KRÍŽOM
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

„Som dieťa vojny. Narodil som sa ďaleko od skutočného domova, pretože
moji rodičia museli utiecť. V Čade žije viac ako 200 etnických skupín; polovica krajiny je moslimská, tretina kresťanská a zvyšok vyznáva tradičné náboženstvá. Domáci vždy vedeli riešiť nezhody pokojnou cestou. Štát síce dokázal potlačiť
teroristov, ale nedôvera a nevraživosť voči kresťanom, ktorú zasiali, pretrváva.
Pred niekoľkými rokmi sa na príkaz vlády stavali mešity aj v kresťanských
dedinách a mladí moslimovia boli povzbudzovaní, aby sa ženili s kresťanskými
dievčatami a presviedčali ich, aby prijali islamskú vieru. Už sa to skončilo, no dodnes sú kresťania znevýhodňovaní na trhu práce i v spoločenskom živote.
Na vidieku stále pretrváva konflikt medzi roľníkmi a pastiermi – každodenne si tu vyberá ďalšie obete na životoch.“

MODLITBA
Pane Ježišu, zverujeme ti všetkých ľudí, ktorí sú obeťami zlého spravovania
štátu a verejných vecí. Prosíme za rodiny, ktoré sú nútené žiť v dlhoch, pretože
inak by neuživili svoje deti, za chorých bez peňazí na liečbu, za nezamestnaných,
ktorí sú pre svoju vieru znevýhodnení v práci, aj za mladých ľudí, ktorí pre chudobu a vojny nemajú prístup k vzdelaniu. Daj, aby v tebe našli silu a napriek všetŽeny z kresťanského Spoločenstva svätého Jozefa - život a rodina.

kým prekážkam nestratili odvahu a túžbu kráčať stále vpred.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.
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Kto si dokáže predstaviť bolesť Božej Matky, keď vidí tvrdosť sŕdc svojich

IV. zastavenie

detí, ktoré spôsobujú súženie druhým ľuďom, rabujú a ničia domovy bezbranných, nevinných rodín? Táto bolesť je neznesiteľná a kalvária každodenná! Koľko

PÁN JEŽIŠ SA STRETÁ SO SVOJOU MATKOU

matiek v Konžskej demokratickej republike zažíva bolesť Panny Márie!

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
Keď Ježiš kráčal na Golgotu, stretol svoju matku. Kto si vie predstaviť bolesť
matky, ktorá musí hľadieť na utrpenie svojho syna? A kto si vie predstaviť bolesť
syna, ktorý vidí milovanú matku plakať, ale nemôže ju utešiť?
Deti, o ktoré sa starajú Františkánske misionárky Panny Márie.

V Konžskej demokratickej republike sa dnes odohrávajú podobné situácie.
Dejiskom násilného útoku ozbrojených skupín sa dňa 30. októbra 2020 stala dedina Lisasa v provincii Severné Kivu. Útok si vyžiadal najmenej 21 mŕtvych vrátane
katechétu Richarda Kisusiho. Objavili sa správy, že došlo k znesväteniu katolíckeho
kostola, vypáleniu niekoľkých domov a vyplieneniu zdravotníckeho zariadenia.

MODLITBA
Pane Ježišu, meč bolesti prenikol srdce tvojej milovanej matky, keď videla
na krížovej ceste tvoju tvár zohavenú ľudskou tvrdosťou a zlobou. Ty jediný môžeš
utešiť utrpenia matiek, ktorým trhá srdcia, keď vidia, ako sú ich deti kruto zabíjané,

Honba za bohatstvom prírodných zdrojov zmenila niektoré regióny krajiny

mrzačené, vyháňané z domova alebo verbované do ozbrojených skupín. Prosíme

na krvavé polia. „Som tu ako svedok utrpenia ľudu, môjho ľudu, ktorý žiada iba

ťa, dotkni sa sŕdc nemilosrdných ľudí, aby prestali zabíjať, znásilňovať a kradnúť

právo na dôstojný život,“ hovorí biskup Fridolin Ambongo Besungu, arcibiskup

radosť zo života tisícom nevinných detí, žien a mužov. Prosíme ťa o ich obrátenie.

Kinshasy. „Táto situácia, žiaľ, trvá už roky. Naša krajina je nesmierne bohatá na
prírodné zdroje, je však vydaná na milosť a nemilosť chamtivým ľuďom.“

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.
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V. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, na krížovej ceste si prijal pomoc od Šimona Cyrénskeho. Pro-

ŠIMON CYRÉNSKY POMÁHA PÁNOVI
JEŽIŠOVI NIESŤ KRÍŽ

síme ťa, požehnaj tých, ktorí sa nezištne usilujú pomáhať druhým v telesnom
alebo duchovnom utrpení a zasadzujú sa za právo a spravodlivosť. Posilni všetkých, ktorí venujú čas a energiu nezištnej službe blížnym.

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

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

MOZAMBIK
Ježišovo utrpenie dnes pokračuje v utrpení všetkých ľudí, ktorí zápasia
o každodenné prežitie. Mozambik nepatrí do regiónu Sahel, no aj tak v posledných rokoch zažíva mnoho utrpenia. Boj o moc spôsobil konflikty, ktoré si za posledné roky vyžiadali viac než 2 000 mŕtvych a 500 000 vysídlených. V novembri
2020 extrémisti vtrhli do mesta Muidumbe a neľudským spôsobom popravili niekoľko desiatok ľudí, medzi nimi 15 detí. Tisíce ľudí sa dali na útek do mesta Cabo
Delgado a hľadali útočisko u Cirkvi. Boli medzi nimi aj ženy, ktoré porodili po
ceste. Miestny biskup s rehoľnými sestrami už po pár dňoch nezvládali organizovať také množstvo ľudí – stovky z nich preto museli nocovať na pláži.
V dôsledku všadeprítomnej korupcie je krajina veľmi zadlžená a aby dokázala
dlh splácať, zasahuje do systému sociálneho zabezpečenia. Prudko zvyšuje ceny základných potravín, čo ešte sťažuje život rodinám v zlej ekonomickej situácii. Mladí
ľudia majú neisté vyhliadky do budúcnosti, deti nechodia do školy, opustené matky

Ľudia unikali z miesta útoku do hlavného mesta regiónu aj na člnoch.

sú nútené tvrdo pracovať, aby ich uživili. Schopnosť ľudí trpieť je takmer bezhraničná. Cirkev v Mozambiku ústami biskupov pri mnohých príležitostiach odsúdila
neprávosti a krivdy, ktoré sa tu dejú. Aj dnes Ježiš potrebuje Šimonov Cyrénskych,
ktorí sa dokážu postaviť na stranu utláčaných a zasadiť sa za spravodlivosť a pravdu.
12
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VI. zastavenie

JUŽNÝ SUDÁN
Veronika utiera Ježišovi tvár a on podľa tradície Cirkvi zanecháva na ručníku odtlačok svojej svätej tváre. Veronika uvidela v Ježišovej tvári, pokrytej špi-

VERONIKA PODÁVA PÁNOVI JEŽIŠOVI RUČNÍK

nou, potom a krvou, pohľad milosrdnej lásky. Rovnako my, keď sa mu
pripodobňujeme v láske, dokážeme rozpoznať podobu jeho trpiacej tváre na tvá-

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

rach našich bratov a sestier. Vidíme ju aj v Južnom Sudáne na tvárach nevinných,
ktorí boli zabití vo vojne, na tvárach ranených na tele i duši, na tvárach hladných
či vysídlených, ktorí utiekli do Ugandy a žijú v utečeneckých táboroch. Cirkev,
predovšetkým prostredníctvom služby katechétov, chce byť pre týchto ľudí Veronikou, ktorá vidí na ich tvárach Božiu podobizeň a nedotknuteľnú dôstojnosť.
V sile Božieho slova a milosrdnej lásky chce uzdravovať ich duše, zranené hnevom
a zúfalstvom.

MODLITBA
Pane Ježišu, nedovoľ, aby boli naše oči slepé. Daj, aby sme tvoju tvár rozpoznávali na tvárach všetkých, ktorí v utrpení nanovo prežívajú tvoju krížovú
cestu. Naplň nás súcitom, aby sme ich dokázali utešiť modlitbou, slovom a skutkami milosrdnej lásky. Upevni v nás dôveru, že zlo a utrpenie nebudú mať posledné slovo, ale že ťa raz budeme vidieť z tváre do tváre a budeme mať účasť na
tvojom vzkriesení.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
V táboroch pre utečencov žijú ľudia v každom veku.
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aj nad dušami v očistci.
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VII. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, ty si spolu s krížom niesol utrpenie a hriech človeka, pretože

PÁN JEŽIŠ PADÁ DRUHÝ RAZ POD KRÍŽOM
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

ho miluješ. Pomôž nám vždy nanovo povstať z našich pádov a nauč nás žiť z lásky
k tebe a blížnym. Daj, aby sme nezostali stáť na ceste, ale vždy kráčali vpred v tvojej prítomnosti. Osloboď nás od egoizmu a závisti, aby nám nebránili ponáhľať sa
na pomoc tým, ktorých opustili sily a nedokážu sami kráčať ďalej.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.

MALI
Keď Ježiš padá druhý raz pod krížom, nenechá sa zlomiť únavou a ťarchou
našich hriechov. Odvážne znovu vstáva, pretože chce ísť až na vrchol lásky. Obyvatelia Mali sú tiež často na pokraji síl, keď ich ohrozujú nájazdy ozbrojených extrémistov a pociťujú nezáujem tých, ktorí majú slúžiť krajine a verejnému
poriadku.
Taliansky misionár Pierluigi Maccalli bol dva roky väznený extrémistami.
Počas presunov celé týždne cez deň kráčal pešo po vyprahnutej, horúcej krajine
a v noci znášal chlad cely. „Kam to idem? Kde si, Bože?“ pýtal sa dennodenne
v modlitbe. Podľa jeho vlastných slov mu nádej dodával ruženec, ktorý si vyrobil
počas putovania.
Začiatkom októbra 2020 ho väznitelia prepustili výmenou za iných väzňov.
O mesiac neskôr sa stretol so Svätým Otcom, ktorému vyrozprával svoj osud:
„Reptal som proti Bohu, ale napriek tomu som vedel, že je so mnou. A bola to

Otec Pierluigi Maccalli s veriacimi ešte pred únosom.
Foto © Societé des Missions Africanes

jeho prítomnosť, ktorá ma preniesla cez všetko trápenie.“
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VIII. zastavenie

PÁN JEŽIŠ UTEŠUJE PLAČÚCE ŽENY
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

NIGER
Ako veľmi ženy v Nigeri túžia po slovách útechy, podpory a nádeje! Tak rady
by uverili vo vlastnú nedotknuteľnú a nekonečnú dôstojnosť! Namiesto toho
s nimi zaobchádzajú ako s tovarom a znevažujú ich česť. Mnohé matky sa musia
bezmocne prizerať, ako sú ich maloleté dcéry unášané, predávané, nútené vydať
sa. A keď zostanú opustené, sú bezmocné a ostatní nimi opovrhujú.

Ženy v Nigeri pri studni.
Foto: H. J. Ripka.

V očiach fundamentalistov a extrémistov majú ženy iba takú cenu, akú im
oni určia. Pre nich sú majetkom, s ktorým obchodujú. Nehľadia na dôstojnosť
žien, ktorá má nevyčísliteľnú cenu. Túto cenu zaplatil Ježiš na kríži spolu so svojou

MODLITBA

Matkou, ktorá s ním pod krížom duchovne zomrela. Kríž nám odhaľuje povolanie

Pane Ježišu, dotknutý slzami plačúcich žien na krížovej ceste, vzhliadni na

i veľkosť ženy a matky, bez ktorej spoločenstvo stráca dušu a stáva sa bezcitným.

utrpenie nigerských žien, ktoré sú ponižované a zotročované. Prosíme ťa, ukáž
im, že v tvojich očiach majú nekonečnú cenu a sú bezhranične milované. Zastav
sa a povedz im: „Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení“ (Mt 5,4).
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.
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IX. zastavenie

PÁN JEŽIŠ PADÁ TRETÍ RAZ POD KRÍŽOM
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

SUDÁN
Veľkú časť kresťanskej komunity v Sudáne tvoria vnútorne vysídlené osoby
a utečenci zo susedných krajín. Ich nešťastie spôsobili ozbrojené konflikty hlavne
v Južnom Sudáne, pohorí Nuba a provincii Modrý Níl. Usádzajú sa na okrajoch

Svätá omša v Sudáne.

veľkých miest, ako sú Chartúm, Umm Durmán alebo Port Sudan. Život utečencov
narúša štruktúru rodín a zanecháva v ľuďoch hlboké rany. Sú nútení prebývať
v krajine, ktorá nie je ich vlasťou a v ktorej žijú v neistote a stálom strachu.

MODLITBA
Pane Ježišu, posilňuj srdcia tých, ktorí sú násilím vysídlení, vyčlenení na
okraj spoločnosti a padajú pod bremenom chudoby. Daruj im domov, v ktorom
môžu žiť v dôstojnosti Božích detí. Pozdvihni ich z biedy a otvor srdcia ľudí v ich
okolí, aby ich prijali ako svojich bratov a sestry. Ukáž im, že v tebe majú pravý
domov a že aj vo vyhnanstve neprestajne kráčaš s nimi.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.
20

21

KRÍŽOVÁ CESTA ZA UZDRAVENIE RÁN AFRIKY

X. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, do tvojho milosrdenstva vkladáme všetkých ľudí na úteku

PÁNOVI JEŽIŠOVI ZVLIEKAJÚ ŠATY
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

LÍBYA

i všetkých tých, ktorých vykorisťovanie a nečinnosť zodpovedných okradli
o domov. Prosíme ťa, obráť srdcia ľudí, ktorí bezohľadne zbedačujú celé národy
a šliapu po ľudských právach, aby už nikto nemusel utekať zo svojho domova, ale
mohol žiť v mieri a bezpečí.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.

Tomu, kto prišiel zaodieť našu nahotu, zvliekajú šaty, aby ponížili a zneuctili
jeho lásku. Extrémizmus, vojny a bieda dnes tiež potupujú tisíce ľudí a šliapu po
ich práve na dôstojný život a bezpečie. Stavajú ich pred dilemu, či majú zostať
v svojich domovoch a vystaviť sa násiliu, alebo radšej utiecť a pokúsiť sa získať
šancu na nový život. Títo ľudia s deťmi na rukách pri nastupovaní do člnov riskujú
holé životy – už nemajú čo iné stratiť.
Myslime na tých, ktorí sa stávajú obeťami úžerníkov, aj na všetkých, ktorí
sú po nebezpečnej plavbe cez Stredozemné more úplne závislí od pomoci iných.
Potrebujú stretnúť čistú a nezištnú lásku, ktorá ich zaodeje plášťom Božieho milosrdenstva.

Mladí muži, ktorých po úteku z ich krajiny umiestnili v Líbyi do detenčného centra.
Foto © Ricardo Garcia Vilanova

22

23

KRÍŽOVÁ CESTA ZA UZDRAVENIE RÁN AFRIKY

XI. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, učeníkom si predpovedal, že nastanú časy, keď budú prena-

PÁNA JEŽIŠA PRIBÍJAJÚ NA KRÍŽ
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

sledovaní pre tvoje meno. Dnes – azda ako nikdy predtým – sme svedkami naplnenia tvojich slov, ale i skutočnosti, že tvoje slovo prináša večný život. Daj, nech
kresťania, ktorí pijú z kalicha tvojho utrpenia a smrti, majú účasť aj na tvojom
vzkriesení k večnej blaženosti. Nech krv súčasných mučeníkov obnovuje a posilňuje vieru putujúcej Cirkvi. Prosíme za tých, ktorí prenasledujú Cirkev, aby pochopili, že ty si cesta, pravda a život.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

NIGÉRIA

aj nad dušami v očistci.

Pozrime sa, ako ukrutne pribíjajú Ježiša na kríž na rôznych kalváriách sveta.
Aj v severnej Nigérii je ich niekoľko, napríklad v dedine Chibok, odkiaľ pochádzali
unesené nevinné školáčky, alebo v oblasti Jema’a, kde na zemi ležali vyzlečené
a zuhoľnatené telá kresťanov ako zápalné obety. Kladivá nenávisti stále udierajú
po ostrých klincoch. Pribíjajú na drevo kríža Kristovo mystické telo a meč fanatického džihádu preráža jeho bok. Uvažujme o neutíšiteľnom výkriku Panny
Márie, ktorý sa v súčasnosti rozlieha v podobe náreku nespočetných Márií, oplakávajúcich plody svojho života. Deň ukrižovania sa nekončí a Boh plače s trpiacimi.

Kostol svätej Rity v Kadune po útoku Boko Haram.
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KRÍŽOVÁ CESTA ZA UZDRAVENIE RÁN AFRIKY

XII. zastavenie

PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA
Zomrieť na kríži je hrozné. Ešte horšie však je, keď ľudia kričiaci „Ukrižuj
ho!“ volajú „Jeho krv na nás a na naše deti!“ a rúhajú sa, hovoriac „Ak si Boží Syn,
zostúp z kríža!“ (Mt 27,23.25.40) Človek chce zabiť Boha a vymazať jeho podobizeň
z ľudského srdca – toto sa znova a znova opakuje rozličnými spôsobmi v ľudských

Deti čakajú na jedlo v tábore, v ktorom slúžia karmelitáni.
Foto: Federico Trinchero OCD

dejinách. V každej osobe, ktorá je odvrhnutá a zabitá, ale aj v každom srdci, ktoré
opovrhuje láskou, Boh nanovo podstupuje smrť.
V Stredoafrickej republike sa koncom roka 2020 karmelitánski misionári

MODLITBA

pripravovali na oslavu 100. výročia svojho misijného pôsobenia v krajine. Dvaja

Pane Ježišu, ty si sa na kríži modlil aj za svojich nepriateľov a daroval si im

tamojší mladí muži sa chystali zložiť doživotné rehoľné sľuby a miestni ľudia pri-

odpustenie. Modlil si sa za nich: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“

pravovali slávnosť. Namiesto radosti však prišiel teror. Do mesta vtrhli ozbrojenci,

(Lk 23,34). Prosíme ťa, daruj nám srdce podobné tvojmu, aby sme dokázali milo-

ktorí rozsievali strach a smrť. Slávnostnú atmosféru vystriedal smútok. Rehoľné

vať aj svojich nepriateľov. Nauč nás odpúšťať i prijímať odpustenie. Mária, teba

sľuby potom mladí muži zložili v skrytosti v úzkom kruhu komunity. O to pevnejšie

nám Ježiš na kríži dal za matku. Oroduj za nás a chráň nás, aby sme sa stali roz-

sú rozhodnutí darovať svoje životy, aby vykorenili nenávisť a zlobu v zaslepených

sievačmi pokoja a zmierenia, kamkoľvek prídeme.

ľudských srdciach.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.
26
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KRÍŽOVÁ CESTA ZA UZDRAVENIE RÁN AFRIKY

XIII. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, tvoja láska je silnejšia ako smrť. Na tretí deň si vstal z hrobu,

PÁNA JEŽIŠA SKLADAJÚ Z KRÍŽA
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

do ktorého ťa ľudia uložili. Zachránil si nás svojou smrťou a zmŕtvychvstaním.
Pomôž nám veriť, dúfať a milovať, hoci sa niekedy zdá, že tma je silnejšia ako
svetlo. Premeň utrpenia somálskeho ľudu silou svojej obety a daruj mu nový život
v tvojej milosti. Daj, nech v krajine zavládne duch zmierenia, odpustenia, vzájomnej úcty a pokoja.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami

SOMÁLSKO

aj nad dušami v očistci.

Malé kresťanské spoločenstvo v Somálsku si za posledných tridsať rokov
veľa vytrpelo. Zažilo vraždu svojho biskupa, mučenícku smrť mnohých synov
a dcér aj pustošenie kostolov. Bolo ukrižované na dreve náboženskej neznášanlivosti a občianskej vojny. Stalo sa symbolickým semienkom zasiatym do zeme
na krvavom poli osudu, ktorý zasiahol všetkých obyvateľov. Sužujú ich ozbrojené
konflikty, vysídľovanie v rámci krajiny, migrácia do susedných krajín, extrémna
chudoba, sucho i hlad. Státisíce už prišli o život. Celý somálsky ľud akoby bol pribitý na kríž. Humanitárne organizácie z celého sveta sa usilujú sňať z kríža túto
krajinu, jednu z najchudobnejších a najzaostalejších na svete. Len viera v Ježiša
jej však môže priniesť nádej na vzkriesenie. Maličké spoločenstvo kresťanov je
tak plamienkom nádeje a zmŕtvychvstania uprostred temnoty, ktorá tu ľudí obklopuje.
Zničená katolícka katedrála v hlavnom meste Mogadišo.
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XIV. zastavenie

MODLITBA
Pane Ježišu, tvoja smrť nebola zdanlivá, zomrel si skutočne. Zobral si na

PÁNA JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti,
lebo si svojím svätým krížom vykúpil svet.

ETIÓPIA

seba trest za hriechy sveta i za naše hriechy. Pomôž nám odumrieť sebectvu, náruživosti, neusporiadanej žiadostivosti, hnevu, pýche, tvrdohlavosti a závisti. Daj,
aby naši zosnulí bratia a sestry mohli byť dôstojne pochovaní a boli na tvoju slávu
vzkriesení k večnému životu.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
aj nad dušami v očistci.

Politické konflikty, etnická neznášanlivosť a boj o moc majú za následok
vyhasnuté životy mnohých Etiópčanov. V lete 2020 bolo pri krvavých útokoch zavraždené množstvo etiópskych kresťanov. V januári 2021 dramatická situácia pokračovala a priniesla ďalšie straty na nevinných ľudských životoch. Ľudia tu
zomierajú v zabudnutí, opomenutí svetom.
Kristus tiež zomrel v ústraní za mestom ako tichý Baránok, potupený, umučený, visiaci medzi dvomi zločincami. Jeho znetvorené telo však bolo po smrti
oslobodené z dreva kríža a položené do hrobu. S nesmiernou láskou a úctou sa
oň postarali tí, ktorí Ježiša milovali.
Aj pre nás je pochovávanie mŕtvych a modlitba za nich – či už dobrých,
alebo zlých – posvätnou tradíciou a zároveň skutkom telesného milosrdenstva.
Je dôležité, aby sme týmto spôsobom vzdali úctu ľudskému telu, ktoré je Božím
chrámom a vyjadrili tak našu vieru vo vzkriesenie: „Veď tým, čo veria v teba, Bože,
život sa neodníma iba mení; a keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach.“ V tejto viere sa modlíme osobitne za tie

Svätá omša v dedine Kububa.

obete vojen, násilia a katastrof, na ktoré si nikto nespomína.
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ZÁVEREČNÁ MODLITBA
Svätá Mária, Matka Božia, Matka všetkých národov, Pani a Kráľovná Afriky!
Ty si dala svetu pravé svetlo, Ježiša Krista. Svojou poslušnosťou vôli nebeského Otca a pôsobením Ducha Svätého si na svet priviedla pravý pokoj a radosť,
Ježiša Krista, prameň nášho zmierenia a spravodlivosti.
Matka plná nehy a múdrosti, ukáž nám Ježiša, svojho Syna a Vykupiteľa
sveta, a veď nás na ceste obrátenia. Pomôž nám, aby sa Ježiš stal centrom nášho
osobného, rodinného a spoločenského života a my sme mohli uvidieť jeho slávu.
Matka plná milosrdenstva
a spravodlivosti, vypros nám útechu Ducha Tešiteľa, aby sme
v jeho sile boli svedkami vzkrieseného Pána a čoraz viac sa stávali
soľou zeme a svetlom sveta.
Matka ustavičnej pomoci,
tvojmu materinskému príhovoru
zverujeme našich bratov a sestry,
ktorí trpia núdzou, vyhnanstvom,
vojnami a sú prenasledovaní pre
Ježišovo meno. Nech v ňom všetci
nájdu nádej na spásu a plnosť žiObraz ukrižovania v jednom z kostolov v Sudáne.

vota. Amen.
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