


Krížová cesta na Kalvárskom vrchu v Bratislave

Sprevádzajúci - pútnické bratstvo pozýva na
pravidelnú mesačnú Krížovú cestu
na bratislavský Kalvarský vrch.
V nedeľu, po prvom piatku o 15.30h. Stretnutie
veriacich pod lesom
Ulica Za Sokolovňou
Sv. omša v kostole na Kalvárii o 17h.

Prístup: zastávka MHD Sokolská. Vyjsť hore schodmi pri bistre„7 perón“ po
ďalších schodoch vľavo vyjsť na ulicu Za Sokolovňou. Stretnutie veriacich pod
lesom
Účastníci sa zúčastňujú s vedomím o ich zdravotnom stave a svoje obutie,
lesná cesta, považujú za primerané pre svoju bezpečnú účasť na krížovej ceste.

Bratislavská Kalvária na Kalvárskom vrchu bola postavená medzi prvými
v Uhorsku, na pamiatku bitky proti Turkom pri Viedni v roku 1683.
Postupne bola prebudovávaná až do podoby akú poznáme v neďalekej
Marianke. Prvé zastavenie sa nachádzalo v priestoroch dnešnej zastávky
MHD SAV, pri kostole sv. Cyrila a Metoda. Keď postavili v tých miestach
hotel Dax, citlivo zakomponovali kaplnku do zadnej steny hotela. Po
premenovaní na hotel Kriváň ju zamurovali a kaplnky postupne búrali
a odstraňovali... . V roku 1713 bol práve priestor Kalvárie útočiskom bratislavčania tu prežili povestný mor. Pred 250 rokmi si vybrali pustý
kostolík na vŕšku pri Kalvárii za svoj príbytok dvaja pustovníci, fráter
Blažej a fráter Hieronym. Na tomto mieste boli však zavraždení v noci 18
marca 1758. Ako vidíme, bratislavská Krížová cesta neodolala v boji
s dobou. Doba sa mení, no priestor nad mestom a modlitba pre
obyvateľov ostávajú. Bol, je... bude... ? Modlitba je duchovná stavba.
Slovami v skromnosti, ale srdečne: „V chudobe bohatstvo, v modlitbe
spása“, stíšme sa a modlime pri jednoducho stvárnených zastaveniach
krížovej cesty.
Modlitba Jána Pavla II. „Za rast“:
Mária, Matka milosrdenstva, bdej nad všetkými, aby nebol Kristov kríž
vyprázdnený, aby človek nezmaril cestu dobra, aby nestratil povedomie hriechu,
aby rástol v nádeji v Boha, ktorý je plný milosrdenstva, aby slobodne konal dobré
diela, čo mu pripravil Boh, a tak bol celým svojím životom „na chválu jeho slávy“.
Amen
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