
Krížová cesta (nielen) pre skautov 
Milí skauti, deti, rodinky, pozývam vás na krížovú cestu spolu s Pánom Ježišom. 

Sprevádzať nás budú obrázky z krížovej cesty, ktorú do dreva vyrezal jezuita Juraj 

Dufka SJ. Budeme postupne počuť aj modlitby a hlasy našich vedúcich, ktorí sa 

s nami spoločne modlia... Našu krížovú cestu začnime spoločne znakom kríža – 

V mene Otca, i Syna... 

Pane, prichádzame k Tebe, aby sme sa Ti poďakovali – za tvoju obetu a za všetko, čo 

si pre nás vykonal. Chceme Ťa zároveň prosiť. Dnes sa chceme modliť predovšetkým 

za skautov a skautky, za všetky deti, za naše rodiny. Špeciálne chceme prosiť za naše 

skautské zbory, aby sme všetky naše aktivity a úlohy vždy vykonávali s láskou, 

dobrovoľne, trpezlivo a zodpovedne. Aby sme nikdy nestratili optimizmus a nádej. 

Aby si nám, Ty Pane sám, bol vždy nablízku a ochraňoval nás. Amen.  

 

1. zastavenie – Pán Ježiš je odsúdený 

Ježiš nikoho nezabil, nikoho nepodviedol, nikomu neublížil, a predsa je odsúdený. Je 

to nespravodlivé. Ježiš však mlčí. Rozsudok pokojne prijíma. Nehádže vinu na 

ostatných a nerozčuľuje sa.  

K skautskému sľubu nás tiež nikto nenútil, sľubovali sme všetko dobrovoľne. Keď sa 

ale neskôr i v našom skautskom živote objaví nejaký Pilát, ktorý nás odsúdi za nejakú 

chybu, vtedy kričíme a bránime sa. Ježiš ale pred Pilátom mlčal.  

Pane, prosíme Ťa, pomôž nám mlčať vtedy, keď je treba mlčať. A hovoriť vtedy, keď 

je čo povedať. Buď prítomný uprostred nášho skautského zboru i našich rodín, aby 

sme si neboli navzájom sudcami, ale oporou. Aby sme namiesto našich chýb videli 

hlavne snahu a lásku u druhých. 

 

2. zastavenie – Ježiš prijíma kríž 

Ježiš berie kríž. Nehovorí „Nechcem!“ – hoci ho nenesie sám za seba, ale nesie ho za 

nás. Aj pred nami sa niekedy objaví niečo náročnejšie. Zďaleka nie tak veľký drevený 

kríž, skôr nejaký malý krížik. Niečo, čo máme priložiť a niesť na našom chrbte. 

Pane, prosíme Ťa, daj nám pokoru a lásku, aby sme dokázali prijať všetko, čo nás 

v našom skautskom živote čaká – či už to bude pumpovanie vody do barelu na tábore, 

vedenie družiny malých detí či čistenie zemiakov pre 50 ľudí.  

 

3. zastavenie – Ježiš padá prvý krát 

Krížová cesta je reálna a živá. Ježiš ju plne prežíva ako človek. Musí prejsť 

prekážkami, medzi ktoré patria aj pády. Tak ako my. 

Keď skaut začína viesť prvú družinu, nadšene vymýšľa hry pre ostatných a organizuje 

akcie. Je vtedy plný energie, nadšenia a nápadov. Potom to ale nejako opadne, dôjde 

energia. Aj my vtedy prvý krát padáme. 

Ježiš ale nezačína panikáriť. Nevzdáva sa po prvom pádu. Pane, prosíme Ťa, zostaň 

s nami, keď nás opustí prvotné nadšenie, keď dôjde energia a nápady. Pomôž nám 

vtedy vstať a kráčať ďalej. 

 

4. zastavenie – Ježiš sa stretá so svojou Matkou 

Kde sú apoštoli? Kde sú všetky tie zástupy uzdravených ľudí? Zostali len vojaci... Nie! 

Zostala aj Matka. Vďaka nej a nebeskému Otcovi nebol Ježiš ani chvíľku na svojej 

ceste sám. Ani my nie sme sami. Na svete je viac než 40 miliónov skautov. Všetci sme 

bratmi a sestrami. Na žiadnu úlohu a problém nie sme nikdy sami. Občas sa ale cítime 

ako posledný skaut vo vesmíre.  

Pane, ďakujeme Ti, že nie sme sami. Prosíme Ťa, pripomínaj nám, že aj keď sa cítime 

osamelí a preťažení, Ty a Tvoja Matka ste stále s nami. Daj našim oddielom dar 

pevného puta, aby sme utvárali spoločenstvo, kde sa nikto necíti osamelý. 



5. zastavenie – Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž 

Išiel okolo istý muž – Šimon. Možno sa ponáhľal, možno sa bál. Alebo bol unavený či 

sa jednoducho nechcel ušpiniť. Vraj ho donútili pomôcť Ježišovi. A predsa sa na jeho 

pomoc spomína dodnes.  

Skaut je zvyknutý pomáhať. Väčšinou pomôže sám od seba. Niekedy si ale 

nevšimneme, že je potrebná naša pomoc. S hrncami, s drevom, s hrou, s riešením 

problému… A keď nás potom niekto k pomoci prinúti, hneváme sa – veď či toho už 

nerobím aj tak dosť?  

Pane, prosíme Ťa, ukáž nám cenu každej pomoci – dobrovoľnej i nedobrovoľnej, tej 

vyžiadanej aj nevyžiadanej.  

 

6. zastavenie – Veronika podáva Ježišovi šatku 

Krehké dievča – Veronika. Nie je jej jedno, že tu ide človek, ktorý trpí. Nie je 

ľahostajná k cudziemu utrpeniu. Nikto od nej nežiadal pomoc, veď sa jej tá udalosť 

vlastne vôbec netýkala. 

Keď sú skauti spolu, majú pocit, že dokážu všetko. Neboja sa ničoho. Ale niekedy sa 

predsa len vyskytne niečo nad ich sily. Zhodnúť sa na téme a mieste tábora, rozdelení 

práce – to je občas náročnejšie než preplávať oceán. Naraz sa všetci ocitnú v 

začarovanom kruhu rôznych názorov. 

Pane, prosíme Ťa, posielaj nám vtedy Veroniky, aby nám prinášali podporu, nápady a 

energiu. Využívaj aj nás ako Veroniky a posielaj aj nás všade tam, kde sme potrební. 

  

7. zastavenie – Ježiš padá druhý raz 

Ježiš leží znovu vysilený na zemi. Kríž ho tlačí k zemi. Vojaci ho kopú a kričia na 

neho. A on vstáva a ide. Ide ďalej.  

Aj skauti opäť padajú – nevydarená hra či schôdzka, pripálené cestoviny, premočený 

spacák, konflikt s kamarátmi či problém s rodičmi. Máme chuť vtedy zostať ležať 

a nerobiť nič. Alebo všetko zahodiť a utiecť niekam ďaleko... Ježiš nezostal ležať, ani 

neutiekol. Ale sa vzchopil a kráčal ďalej.  

Pane, prosíme Ťa, nenechaj nás vzdať sa už pri malom zakopnutí. Nech nikdy 

nezabudneme, že ty si sa nevzdal. Šiel si ďalej. Až do konca.  

 

8. zastavenie – Ježiš stretá plačúce ženy 

Ženy, ktoré vidia bolestné utrpenie, plačú nad cudzím nešťastím, nad krutosťou a 

zlobou ľudí. Kto z nás by neplakal? Ježiš slzy neodsudzuje, pozná ich cenu.  

Skaut nie je ľahostajný voči problémom sveta. Často nás naopak svetové problémy 

veľmi zaujímajú a dokážeme o nich hovoriť, či nad nimi nariekať celé hodiny.  

Pane, prosíme Ťa, daj, nech nikdy nepodceňujeme hodnotu sĺz, ale zároveň nech nikdy 

nezostaneme len pri náreku. Nech za nás hovoria naše skutky.  

 

9. zastavenie – Ježiš padá tretí raz 

Ľudské sily majú svoje hranice. Ježiš bol na dne svojich síl. Vysilený, zbičovaný. Bez 

energie. Energia dochádza často aj nám. Skaut nerád odmieta príležitosti, nerád 

odmieta šance. Po čase však jednoducho energia dôjde. Dochádzajú sily, čas, výdrž, 

trpezlivosť. Dochádzajú nápady. Tretí pád postretá aj skúseného vedúceho.  

Ježiš aj tretí raz vstal a šiel ďalej. Dokončiť svoju úlohu.  

Pane, prosíme Ťa, pomôž nám rozpoznať, na čo naše sily stačia a na čo už nie. Nauč 

nás nájsť si čas aj na odpočinok - fyzický aj duševný... Aby sme pádom dokázali 

predchádzať alebo vždy znovu a znovu vstávali a išli až do konca.  

 

10. zastavenie – Ježišovi zvliekajú šaty 

Z Ježiša strhli šaty. Zobrali mu aj to posledné, čo mal. Teraz stojí sám, bezbranný, 

uprostred nepriateľského davu.  



Občas sa cítime podobne. Niekto sa sťažuje na pravidlá hry, iný sa nudí, ďalší 

protestuje, že súťaž nie je fér. 

Pane, prosíme Ťa, pripomeň nám, keď sa cítime bezbranní, že aspoň oblečenie 

a skautskú rovnošatu nám nikto nezobral. Daruj nám vtedy svoj Pokoj, kľud a mier.  

 

11. zastavenie – Ježiša pribíjajú na kríž 

Telo aj s krížom sa zdvíha do výšky. A Ježiš sa vzdáva aj toho posledného a 

najcennejšieho, čo mu zostalo. Svoju Matku zveruje milovanému učeníkovi.  

Skaut je tvor šikovný. Občas sa sám pozastaví nad tým, čo všetko vie a dokáže. 

A potom niet divu, že niekedy odmieta akúkoľvek úlohu zveriť niekomu inému. „Ešte 

by si mi to pokazil...“  

Nedôverujeme. Niekedy po zlých skúsenostiach, niekedy kvôli prehnanej sebadôvere. 

Ježiš dôveroval ľuďom natoľko, že jednému z ľudí zveril do starostlivosti dokonca 

svoju vlastnú Matku.  

Pane, prosíme Ťa, nech sa nebojíme dôverovať. Priateľom, rodine, známym. Ľuďom. 

Nech dokážeme žiť bez predsudkov, nech dokážeme odpúšťať.  

 

12. zastavenie – Ježiš na kríži umiera 

Ježiš na kríži umiera. Čím viac mohol dokázať svoju neuveriteľnú lásku k nám, než 

tým, že pre nás obetoval všetko. Všetko, čo mal. Aj život.  

Skaut v dnešnej dobe nemusí obetovať svoj život. Ale máme tu inú veličinu. Platidlom 

dnešnej doby je čas. Nikdy ho nie je dosť a všetci majú o neho záujem. Obetovať svoj 

čas pre druhých – to je to, čo sa od nás vyžaduje, to je to, čo je pre nás občas tak 

náročné.  

Pane, prosíme Ťa, ukáž nám cenu obety. Nauč nás správne hospodáriť s časom, ktorý 

si nám dal tak, aby sme ho vždy mali dostatok pre seba aj ostatných.  

 

13. zastavenie – Ježiša snímajú z kríža 

Pán Ježiš dotrpel. Jeho bezvládne Telo sa vracia do náručia Matky. A ona ho spolu s 

najbližšími s láskou objíma a umýva.  

V skautingu sme všetci bratmi a sestrami. A tak snažme sa o úprimné trvalé 

priateľstvo, ktoré nezničí žiadna búrka.  

Pane, prosíme Ťa, nauč nás vernosti a vytrvalosti vo vzťahoch. Daj, nech sa 

nevzdávame po drobných nedorozumeniach a nech svojím príkladom pestujeme úctu 

a vieru v priateľstvo a vzťahy.  
 

14. zastavenie – Ježiša ukladajú do hrobu 

Ježišovo telo preniesli do hrobu. Kameňom z hrobu vyhnali posledné lúče slnečného 

svetla. Zostala len tma, ticho, beznádej. 

„Stále dookola vysvetľujeme, ako by sa ľudia k sebe mali správať, a oni sa hádajú 

kvôli súťaži. Stále dokola opakujeme morzeovku a ošetrovanie zlomeniny a oni to 

vždy pokazia. Má to vôbec cenu sa zbytočne namáhať?“ 

Pane, prosíme Ťa, zostaň s nami  - aj vtedy, keď sa nám všetko zdá márne, prehrané, 

beznádejné. Daj nám poznať, že naša snaha nie je nikdy zbytočná.  

 

Záverečná modlitba 

Po mnohých skautských rokoch sme už zocelení všetkými prekonanými prekážkami. 

Nachádzame rovnováhu medzi dávaním a prijímaním. Vidíme aspoň maličké plody 

svojej práce. Zabúdame na všetky pády a utrpenia. Vieme, že naša cesta nie je márna 

a zbytočná, a s radosťou a nádejou putujeme ďalej.  

Pane, ďakujeme Ti, že si nám dovolil čerpať silu pre náš skautský život z Tvojej 

krížovej cesty.  

Ďakujeme Ti, že si nás povolal k skautskému životu.  



Ďakujeme Ti, že pomaličky prichádzajú noví členovia a stávajú sa skautmi.  

Ďakujeme za všetkých, ktorí sa podieľajú na vedení a organizácii našej Federácie 

skautov Európy. 

Ďakujeme za všetkých našich členov, za každé vzniknuté priateľstvo, za každý úspech, 

za každý úsmev a každú spoločne strávenú chvíľu. 

Pane, prosíme, zostávaj s nami aj naďalej. Pomáhaj nám prekonávať ďalšie prekážky, 

ktoré nás postretnú. Amen. 

Pán s vami. I s duchom tvojim. Na príhovor Panny Márie, našej nebeskej Matky, sv. 

Juraja patróna skautov, nech vás žehná a ochraňuje všemohúci Boh Otec, i Syn, 

i Duch Svätý. Amen. 


