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ÚVOD 

Pane, Ježišu, hľa, stojíme tu pri tebe a chceme ťa dnes sprevádzať na tvojej 

krížovej ceste. Ty si s nami na našej krížovej ceste, na ceste všetkých manželských 

párov bez detí… Vykročme spoločne! 

1. Pán Ježiš je odsúdený na smrť 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Pane, Ježišu, sme tu len my, dvaja manželia. Nemáme dieťatko a veľmi 

často počujeme na našu adresu krivé obvinenie a odsúdenie okolia. Vraj že sme 

radšej bez detí, lebo tak je to pohodlnejšie, že uprednostňujeme prácu, kariéru či 

domáce zviera…Ty vieš, že v našich srdciach horí veľká túžba po dieťatku, ale 

veľmi často i hnev na tých, ktorí nás posudzujú. Bolí to, ale vieme, že si s nami. Ty 

si z lásky k nám prijal rozsudok smrti. Prosíme ťa, aby sme aj my vedeli byť 

trpezliví a láskaví ku všetkým, ktorí nás súdia. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 
2. Pán Ježiš berie kríž na svoje plecia 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Deň  našej svadby, keď si ty Pane, Ježišu bol s nami a my sme si navzájom 

vyslúžili sviatosť manželstva, patril medzi nádherné a nezabudnuteľné dni nášho 

života. Vtedy sme ani netušili, že berieme na svoje plecia kríž bezdetného 

manželstva…Pane, Ježišu, ty si kríž prijal s láskou a z lásky k nám si ho niesol. 



 

Pomáhaj nám, aby sme aj my s láskou niesli kríž bezdetných manželov a boli si 

jeden druhému navzájom oporou. S láskou. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 

3. Pán Ježiš padá prvý raz pod krížom 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
 

Pane, Ježišu, už prešlo mnoho mesiacov, a dieťatko neprichádza, stále 

ostávame sami. Naša viera a dôvera sa hojdá, ako loďka na rozbúrenom mori. Zdá 

sa, že nevládzeme a padáme, robíme rovnaké chyby a prestávame mať dôveru v 

tvoju dobrotu. Ježišu, aj ty si padol. Prežil si bolesť a slabosť úplne ľudskú, hoci si 

Boží Syn. Padol si, ale i vstal. Láska premohla telesnú slabosť. Pomôž nám vstať z 

hĺbok malomyseľnosti, smútku, nedôvery. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 

4. Pán Ježiš sa stretá  so svojou matkou 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Mama je žena, ktorá nás priviedla na svet. Je nablízku v krásnych, radostných, 

ale aj smutných a náročných chvíľach nášho života. Často len v tichosti trpí a spolu s 

nami znáša našu bolesť. Chcela by nám pomôcť, ale nevie ako…Pane, Ježišu, na 

krížovej ceste si sa stretol so svojou mamou. Bola blízko, nemusela hovoriť nič. Stretli 

sa vaše oči, ale najmä vaše srdcia. Vieme, že i my sa môžeme privinúť na vaše srdcia, 

keď nám je ťažko. Na tvoje i Máriino-Mamino srdce. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 



 

5. Šimon pomáha Pánu Ježišovi niesť kríž 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
 

Na našej ceste neplodnosti stretávame rôznych ľudí. Sme vďační za všetkých, 

ktorí nám pomáhajú niesť kríž, alebo aspoň zmierniť jeho ťarchu. Sú to príbuzní, 

lekári, zdravotníci, kňazi – konkrétne pomáhajú, súcitia s nami, modlia sa za nás. 

Pane, Ježišu, keď si na svojej ceste stretol Šimona, prinútili ho, aby ti pomohol. My ťa s 

láskou prosíme, aby si požehnal každého kňaza, lekára, sestru, zdravotníka… 

každého, kto nám pomáha niesť náš kríž a je súčasťou našej cesty. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 
 

6. Veronika utiera Ježišovi tvár 

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

Ako dobre nám padne, keď nám priateľka, priateľ, známi, či príbuzní 

povedia: Modlíme sa za vás, žehnáme vám. Keď najlepšia kamarátka poskytne 

svoje objatie a nemusíme sa hanbiť za slzy. Jednoduchý skutok lásky, slovo 

povzbudenia a pre nás znamená tak veľa. Veronika sa nebála zástupu ani 

vojakov a s veľkou láskou ti prejavila skutok lásky, ktorý pre teba znamenal 

veľmi veľa. Odmenou bol odtlačok tvojej svätej tváre na šatku, ktorou ti ju 

utrela. Prosíme, žehnaj všetkých, ktorí nám prejavujú milosrdenstvo. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 

  



 

7. Pán Ježiš padá druhý raz pod krížom 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Mnohí manželia absolvujú rôzne testy, konzultácie, vyšetrenia…s vierou a 

dôverou, že k vytúženému bábätku je už len malý krok. No nie je tomu tak… Strácajú 

dôveru a padajú, ešte bolestnejšie ako na začiatku…I ty si padol a tvoj druhý pád bol 

ešte bolestnejší, a vstať bolo pre teba ešte náročnejšie. Tento pád zapríčinila aj naša 

nedôvera k tebe. Prosíme, nauč nás trpezlivosti a pevnej dôvere, že ty vždy konáš v náš 

prospech. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 

8. Pán Ježiš stretá a napomína plačúce ženy 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

„A čo, už čakáte?“ 

„Ešte nie…“ 

„A už ste boli u odborníka, alebo v kúpeľoch, alebo…?”  

Ako často stretávame v našom okolí ľudí, ktorí nad nami plačú a nariekajú. Myslia to 

dobre, ale ich poznámky a komentáre nás zraňujú…Pane, Ježišu, na krížovej ceste si 

stretol jeruzalemské ženy, ktoré s tebou súcitili a plakali nad tebou. Pomôž nám 

pokojne reagovať na nevhodné, či neuvážené poznámky okolia. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 
 

  



 

9. Pán Ježiš padá tretí raz pod krížom 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
 

Na prechádzke v parku sme stretli našich priateľov a pochválili sa nám, že 

čakajú bábätko. Tešia sa, sú požehnaní a v radostnom očakávaní. Stálo nás veľké 

sebazaprenie a nacvičený úsmev, aby sme vyjadrili radosť, že sa tešíme spolu s nimi. 

Zdá sa nám, že všetci v našom okolí čakajú bábätko, len my nie. Už naozaj 

nevládzeme… Dnes nemáme silu modliť sa a ďakovať, dnes sa zdá, že už nemáme silu 

vstať a ísť ďalej, nemáme silu prosiť ťa, aby si požehnal našu manželskú lásku 

dieťatkom. Pane, Ježišu, keď si padol tretí raz na krížovej ceste, obnovili sa ti všetky 

rany a chvíľku sa zdalo, že už naozaj nevstaneš. To, čo ti dalo silu vstať a dokončiť 

cestu nášho vykúpenia, bola tvoja láska. Prosíme, dožič nám odpočinúť si na tvojom 

srdci, keď už nevládzeme. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 

10. Pánovi Ježišovi vyzliekajú šaty 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Naša cesta k dieťatku je veľmi často spojená s rôznymi lekárskymi 

vyšetreniami, operáciou, či nahotou… Sú to chvíle, keď vieme, že ktosi iný zasiahol 

do našej najintímnejšej intimity, a aj keď sa navonok tvárime, že je to v poriadku, 

vnútorne nás to zraňuje a ponižuje. Pane, Ježišu, keď ťa vyzliekli zo šiat, nielen že sa 

ti obnovili zaschnuté rany, ale zažil si poníženie, precítil si nahotu. Pomôž nám v 

náročných situáciách myslieť na to, že s tebou zvládneme úplne všetko, že si stále s 

nami a nikdy si nás neopustil. Všetko vydržíme z lásky k dieťatku, po ktorom túžime. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 



 

11. Pána Ježiša pribíjajú na kríž 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

 

Nemá to konca… Stále častejšie sa nám už nechce modliť, ísť na svätú 

omšu. Nemáme chuť rozprávať sa o našom probléme. Sme len doma a miesto 

spoločnej modlitby plačeme. Pane, Ježišu, posilni našu vernosť. Chceme zostať 

pri tebe aj keď ťa nevidíme a necítime. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 
 
12. Pán Ježiš na kríži zomiera 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Tak dlho, predlho sme čakali…mesiace, roky… Potom sa stal zázrak a 

odmenou nám boli dve čiarky nádeje na tehotenskom teste. S úžasom a bázňou pred 

tebou sme boli v krásnom, radostnom očakávaní. Veľmi sme sa tešili, ale o niekoľko 

týždňov našu radosť vystriedala nesmierna bolesť a tá najčernejšia tma. Nechápali 

sme, prečo naše dieťatko zomrelo skôr, ako sa mohlo narodiť, prv, ako sme ho mohli 

držať v náručí…Pane, Ježišu, aj tvoja smrť na kríži sa zdala nezmyselná a zdalo sa, že 

zlo zvíťazilo. No, nie je to tak. Tvoja láska dáva všetkému nový zmysel. Posilni našu 

vieru, že naše deti, ktoré sa nemohli narodiť, sú s tebou, v bezpečí a ty ich opatruješ a 

chrániš. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 
  



 

13. Pána Ježiša skladajú z kríža 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 
 

Tma, smútok, bolesť, strach…že naše dieťa nikdy nepríde, že ostaneme sami, v 

našom dome, s prázdnou detskou izbou a ešte horšie, s prázdnotu v našich srdciach. 

Pane, Ježišu, keď tvoje mŕtve telo skladali z kríža, bolo takmer nemožné ubrániť sa 

hlbokému smútku a presvedčivému uvedomeniu, že naozaj nastal koniec. Do tohto 

ľudského smútenia vstupuje lúč Máriinej dôstojnej bolesti. Ona trpí, ale nezúfa, 

nechápe, ale verí. Jej utrpenie ju neoddeľuje od Boha. Práve naopak: vytvára pozadie, 

aby vynikla jej dokonalá viera. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 
 
 
14. Pána Ježiša pochovávajú 
Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, 
lebo si svojím krížom vykúpil svet. 

Koniec. Zdá sa, že sme vyčerpali všetky medicínsky a morálne dostupné 

možnosti. Možno by sa ešte nejaká možnosť našla, ale vieme, že „nie všetko, čo je 

technicky možné, je aj eticky prípustné.“ Takže z našej strany koniec. Iba ak by 

Boh urobil zázrak… „Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ (Lk 1, 37) Dobrý Bože, ty si dal 

Alžbete počať syna v starobe, hoci o nej hovorili, že je neplodná (porov. Lk 1, 36). 

Ty si mocou Ducha Svätého zatônil Máriu, aby sa stala matkou tvojho Syna, hoci 

nepoznala muža (porov. Lk 1, 34). Ty si svojho Syna vzkriesil z mŕtvych. Ty si Boh 

zázrakov. Svojou mocou urob naše manželstvo plodným spoločenstvom podľa 

svojej vôle. Ponúkame ti naše telá, našu sexualitu, všetky schopnosti a talenty. 

Zjav nám a požehnaj cestu rodičovstva, nášho otcovstva a materstva. 

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami, 
aj nad všetkými bezdetnými manželmi. 



 

ZÁVER 

Ježišu, na konci tvoje krížovej cesty je mocné a večné Božie víťazstvo. Ďakujeme 

ti, že si s nami na našej ceste.  

Možno nerozumieme, nevládzeme, padáme a padneme ešte mnoho krát…Ale napĺňa 

nás vedomie, že Boh Otec koná vždy v náš prospech. Nám, bezdetným manželom, udeľ 

vieru Abraháma, ktorý „proti nádeji v nádeji uveril“ (Rim 4, 18). 

 


