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Pane Ježišu,

– za nás si bol mučený
– za nás si vyniesol na
Golgotu ťažký kríž
– za nás si bol ukrižovaný.

Takto si nás zmieril s Otcom a otvoril si nám cestu
tam, odkiaľ sme sa sami vyhnali svojimi hriechmi.
Teraz chceme v duchu kráčať s tebou tou cestou,
ktorou si za nás vystúpil na Kalváriu.
Chceme chápať, chceme porozumieť a s tebou
prežívať tvoje utrpenie a tvoju lásku k nám.
Sestra Zdenka má pripomínať aj budúcim generáciám, že kedysi u nás žili, trpeli a pre nespravodlivé
obvinenia a odsúdenia predčasne zomierali stovky
statočných, nevinných ľudí. Niektorých vtedajších
predstaviteľov totalitnej moci akoby inšpirovali tie
najtemnejšie sily samého pekla. Obeťami nenávisti
a ich svojvôle na prvom mieste boli predstavitelia
Cirkvi: biskupi, kňazi, rehoľníci, rehoľné sestry i laici, ktorých životným cieľom bolo dôsledne žiť v duchu kresťanských zásad a evanjelia.
V živote sestry Zdenky môžeme sledovať tiež niektoré podobnosti so životom svojho Pána, ktorého
nasledovala. Narodila sa na Štedrý deň, keď si Cirkev pripomína narodenie Spasiteľa. Rehoľným zasvätením sa Bohu nasledoval jej skrytý život, vystúpenie pred svetom, krížová cesta a smrť mučenice.
Aj ona si vybrala kríž, ako motto života. A s krížom
došla na vrchol Kalvárie. Tajomstvo kríža a utrpenia
ju priťahovalo. Ukrižovaný Kristus bol jej jedinou
a najväčšou láskou, akú poznala na zemi. Milovala
ho vrúcnou láskou a podľa vzoru svätej Terézie z Lisieux túžila ho nasledovať vo všetkom, aj v utrpení.
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1. zastavenie

Ježiš odsúdený na smrť

Blíži sa dvanásta hodina Veľkého piatku. Zástupy
kričia: Ukrižuj! Ukrižuj! Všetka zloba sveta je proti Ježišovi. Najskôr Judášova zrada, potom zauchá,
pľuvance, hrozné bičovanie a ešte hroznejšie tŕním
korunovanie. Aký posmech posmechov je v tom, čo
Ježišovi nehanebne metajú do tváre:
„Ty si zločinec – my spravodliví.
Ty si rúhač – my sme bez viny.“
Takýto svet súdi svojho Spasiteľa!
Nielen Pilát a Židia odsúdili Ježiša na smrť, ale
boli to i naše hriechy, ktoré volali po Ježišovom ukrižovaní.
Sestra Zdenka si do svojho životného programu
včlenila túžbu obetovať sa za druhých. Nakoľko
mohla, popri svojej práci, pomáhala pacientom – najmä väzneným kňazom. Túžila zachrániť ich životy.
Sestru Zdenku však pre snahu zachrániť kňazov zatkli. Odvliekli ju z pracoviska, aby sa naň už nikdy
nevrátila. Zrazu sa stala nebezpečnou tá, ktorá vždy
každému pomáhala. Za trestný čin velezrady ju súd
odsúdil na dvanásť rokov straty slobody.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Vždy budem spokojná s Božím rozsudkom a budem v neho dúfať. Kto kráča cestou lásky, nesmie sa
pre nič a za nič znepokojovať.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiš berie kríž
na svoje ramená

Tu leží drevo – kríž, na ktorý Ježiša odsúdili. Jeho
úmrtné lôžko. Skláňa sa a s rozhodnosťou berie na
svoje ramená ťažký kríž, do náručia berie svet, aby
ho odniesol na miesto, odkiaľ sa vchádza do raja.
A čo svet? A ľudstvo?
Vysmieva sa mu. Zasypáva ho urážkami. Bojuje
proti svojej spáse. Jedni z nevedomosti, druhí z ľahostajnosti, iní z nenávisti k nemu.
Sestra Zdenka ochotne prijala na svoje plecia kríž
– väzenie, čo patrilo v tých časoch medzi najťažší
údel. Tu sa vynára otázka, ako je to možné, že táto
jednoduchá, útla, jemnocitná žena sa odvážila na
čin, ktorý prekvapil a podráždil členov Štátnej bezpečnosti. Pri tvrdom nátlaku Zdenkina mlčanlivosť
ešte viac rozzúrila vyšetrovateľov tak ako Ježišovo
mlčanie.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Človek – obdarený požehnaným utrpením – sa
stáva darom a milosťou pre svojich blízkych. Nebojme sa trpieť. Boh nám dá vždy práve toľko odvahy,
koľko trpíme. Keď pridá utrpenie, pridá i milosť.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiš prvý raz
padá pod krížom

Začína sa Ježišova posledná cesta po tejto zemi.
Vyvádzajú ho z mestských brán ako najhoršieho zločinca. Kríž je ťažký. Už nevládze ďalej. Padá pod svojím bremenom. Aká spúšť nadávok, kopancov a rán
dopadá na jeho telo! Nie pomocou, nie súcitom, ale
novými údermi ho stavajú na nohy. Vstal sám a s láskou berie kríž so všetkými hriechmi, ktoré na neho
nahádzalo ľudstvo. Ide v ústrety smrti, aby naplnil
vôľu svojho Otca.
Sestra Zdenka sa v duchu pripravovala na utrpenie, ako Pán Ježiš na Olivovej hore. Vyšetrovanie sa
začalo kopancami, potom ju hodili do koryta s chladnou vodou. Ozrutná noha chlapa tlačila jej telo ku
dnu koryta. Cítila strašnú bolesť vo vnútornostiach,
zadúšala sa vodou. Mučiteľ mal asi potešenie, keď
videl, ako sa dusí a tvár sa jej sťahuje skoro v smrteľných kŕčoch. Na chvíľu jej zdvihol hlavu, aby sa celkom nezadusila. Potom ju zasa ponoril celú do vody
a váhou svojej nohy tlačil jej telo ku dnu koryta, kým
nestratila vedomie. Zobudila sa na betóne v tmavej
miestnosti. Zimnica lomcovala celým jej zmrazeným
telom. Nevedela, ako dlho tam ležala. Mokré šaty
prilepené na telo chladili, boli ťažké. Ale ešte žila...
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Po chybách iných ma nič... Ak sme schybili, nezvaľujme to na iných, na vonkajšie príčiny, ale iba na
svoju nedokonalosť. Pane, daj mi silu a milosť zniesť
utrpenie a horkosť, ktoré iní vložili do môjho života.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiš sa stretáva
so svojou matkou

Zmučeného, skrvaveného, k nepoznaniu zmeneného od množstva rán – takého Ježiša stretá jeho
Matka. Tento zúbožený človek, s ktorým tak kruto
zaobchádzajú, – to je jej syn?! To je jej dieťa, ktorému
sa pri narodení klaňali anjeli, králi, pastieri a ktorého
oslavovala celá príroda; ktorý robil zázraky, uzdravoval chorých a kriesil mŕtvych?... Matka vidí, ako
na jej syna všetci revú, hrozia päsťami a žiadajú jeho
smrť. Nedbá na zdivočený zástup, priznáva sa k synovi a kráča k nemu. Je však bezmocná, odsotená,
lebo všetci dychtia po Ježišovej smrti na kríži.
Aj mučená Zdenka stretla svoju matku: väzenie
v Rimavskej Sobote, návšteva matky pod prísnym
dozorom. Utrápená matka, uzrie vychudnutú, na
smrť bledú Zdenku. Stislo im hrdlá a z ich úst iba
kde-tu vyšlo nejaké nesúvislé slovíčko. Skôr sa zhovárali srdcom ako slovami. Ako Božia Matka so svojím synom na krížovej ceste. – Druhé stretnutie s matkou už krátko pred smrťou Zdenky bolo v trnavskej
nemocnici. Keď sestra Zdenka zazrela matku, zhíkla
a zvolala: „Mamička moja!“ Padli si do náručia a plakali, plakali.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Na sväté prijímanie sa chystám s Matičkou. Prosím ju, aby svojimi vlastnými skvostami ozdobila
moju dušu. Pozvem všetkých anjelov a svätých, aby
prišli spievať pieseň lásky.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Šimon pomáha
Ježišovi niesť kríž

Kríž je ťažší a ťažší. Ježiš už nevládze uniesť kríž
a hriechy všetkých ľudí. Mali by sme ho niesť my
všetci, ale niet nikoho, kto by mu pomohol. Jeho
trýznitelia sa boja, že kríž na vrch nevynesie. Tu
schytia istého Šimona, ktorý ide z poľa a nútia ho
niesť Ježišov kríž. Unavený Šimon sa zdráha pomáhať stýranému zločincovi, ktorého vedú na smrť. Pre
vojakov výhovorky neplatia, a preto musí pomáhať
niesť kríž.
Väzenie na Pankráci. Dozorkyňa zahlásila: „Kto
z vás je ochotný ošetrovať väzenkyňu po operačnom zákroku?“ Prihlásila sa Helena Kordová, hoci
bola sama krátko po operácii. V izbe nehybne ležala
Zdenka po hlbokej narkóze. Po čase otvorila krásne
belasé oči. Bol v nich smútok, utrpenie, ale aj pokoj
a takmer šťastie. Pani Kordová Zdenku ošetrovala.
Najviac ich zblížila modlitba. Pre úprimné priateľstvo, ktoré medzi nimi vzniklo, sa jej po istom čase
odhodlala povedať o strašnom a krutom mučení,
ktoré prežila. Nikdy predtým a nikomu viac potom
o svojom utrpení nehovorila. Pani Helena sa tak jediná najviac dozvedela o jej mučeníctve.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Nejde o to, aby som svoj život obetovala ľuďom,
ale aby som ho najprv ponúkla Bohu. Nechcem byť
dobyvateľkou duší prv, kým si ma celkom nezískal
Boh. Vždy sa chcem iba s ním spájať, lebo on ma
musí celú zaujať.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Veronika podáva
Ježišovi šatku

Hulákajúci zástup ide s Ježišom ďalej. Ale svet
nie je iba zlý. Hľa, tu je žena – Veronika. Nedbá na
nadávky a odstrkovanie vojakov a paholkov, ktorí
pomáhajú katom. Prediera sa davom a Ježišovi iba
podáva šatku. To je jediné, čo v tej chvíli môže urobiť. Ježiš prijíma šatku z jej rúk a utiera si ňou zakrvavenú tvár. Svoj obraz zanecháva nielen na jej šatke,
ale i v jej duši. Dokazuje, že v duši každého z nás
je vtlačený jeho obraz. Sú duše, v ktorých Ježišova
podoba žije, ale sú i duše, ktoré o tom nechcú nič vedieť, Ježiša zapierajú a zo seba vyháňajú.
Po sestre Zdenke z väzenia nezostala žiadna viditeľná stopa. Takmer sa na ňu zabudlo. Jedine pri
rozlúčke vo väzení povedala Zdenka pani Kordovej:
„Helenka, potom polož na môj hrob biele ruže, tie
mám tak rada.“ Iba kytica bielych ruží – tento nesplnený sľub – bol štyri desaťročia ako jemná niť medzi
sestrou Zdenkou v nebi a pani Kordovou na zemi.
To bol Zdenkin odtlačok v duši pani Kordovej, ktorá
žila v Anglicku, na Slovensko nesmela. Až po štyridsiatich rokoch mohla splniť daný sľub, ku ktorému
nebola ľahostajná – a tak sa stala Božím nástrojom.
Cez ňu nám Boh zjavil konkrétnejšiu pravdu o sestre
Zdenke.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Svoju lásku máme dokazovať všetkými skutkami, ktoré môžeme vykonať. A treba nám dúfať, že
nám Boh dá z milosti všetko, po čom túžime.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiš druhý raz
padá pod krížom

Potôčky krvi pália a stekajú spod tŕnia, ktorým
Ježiša korunovali. Nespočítateľné ostré hroty kamenia prebodávajú jeho bosé nohy. Kríž na svojich
ramenách nevládze udržať, telo klesá na zem a leží
v prachu a kamení. Ale hriechy sveta ďalej zostávajú
na jeho ramenách ako ten kríž ležiaci cez jeho telo.
Chvíľu ticha a nemoty prerušia nadávky jeho katanov. Pomaly vstáva, opäť zdvíha kríž i viny ľudstva
a prenáša ho cez priepasť, ktorú ľudia svojimi hriechmi vytvorili medzi sebou a svojím Stvoriteľom.
Podobne ako mnohé, premnohé obete totalitnej
bezohľadnosti aj sestra Zdenka musela znášať hlad,
zimu, mučenie, týranie, noci bez spánku. Boli to vyšetrovateľské postupy, aké mohol vymyslieť iba sám
diabol. Od sestry Zdenky chceli vynútiť celkom falošné, nepravdivé priznania a zradu spolupracovníkov. Keď odmietala, vyšetrovateľ ju lapil tak ako bola
oblečená, hodil ju do vody a držal jej hlavu pod vodou. Dusila sa a lapala po vzduchu. Vtedy ju mučiteľ
vytiahol za vlasy. Keď na jeho otázky znovu pokrútila hlavou, opäť ju strčil do vody. A robil to viackrát.
Prestal, až keď omdlievala. Nasadili jej čierne okuliare. Vliekli ju po chodbách a vsotili do cely bez okna.
Nevedela, ako dlho tam ležala. Keď sa ako-tak prebrala, hľadala niečo pod hlavu. Nenahmatala nič, tak
si vyzula topánky. Bolo to mäkšie ako studený betón.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Utrpenie, ktoré prináša so sebou deň, je ťažké
a je ho mnoho. Avšak utrpenie, ktoré posiela Boh,
prijímajme plným objatím, a nie iba koncami prstov.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiš napomína
plačúce ženy

Popri ceste, ktorou sa uberá zdivočený sprievod,
stojí hlúčik žien. Plačú nad doráňaným Ježišom. Na
jeho mieste si predstavujú svoje deti. Ale možno práve ich deti v zástupe, pokrikujú na Ježiša, tupia ho
a hádžu po ňom blato. Možno práve ich výrastkovia pomáhajú katom niesť ich mučiace nástroje. A ak
nie deti týchto žien, tak synovia podobných matiek
zúrivo dychtia po Ježišovom ukrižovaní a budú prenasledovať Kristových učeníkov a mladú Cirkev. Na
ich deti myslel Kristus, keď povedal: „ Neplačte nado
mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi.“
Aj dnes mnoho synov našich matiek hovorí, že
nie je miesto pre Boha v kráľovstve človeka. Ale ty,
Pane, im stále opakuješ, že v tvojom kráľovstve je
miesto pre každého zo synov a dcér ľudských. Ľudia
vo svojej pýche sa stále rúhajú, vysmievajú nebeskému Otcovi a urážajú ho. Zamieňajú si jeho trpezlivosť a zhovievavosť s jeho neexistenciou.
Plačte, dcéry jeruzalemské i dnešné matky, a zvlažte svojimi slzami srdcia svojich synov, aby z nich vypučalo pokánie a ľútosť nad ich skutkami.
Sestru Zdenku vždy priťahovalo tajomstvo kríža, jeho majestát a veleba. Ukrižovaný Kristus bol jej
najväčšou láskou, akú poznala na zemi. Tej učila aj
iných – hlavne svojím obdivuhodným životom, preplneným náročnými obetami. Keď sa pani Kordová
rozhorčovala a hnevala na vyšetrovateľov a ich praktiky, sestra Zdenka jej povedala: „Helenka, nie tak!“
Dala si prst na ústa a ukázala nahor. Takto sestra
Zdenka učila svoju spoluväzenkyňu znášať utrpenie
a prežiť i tie najbolestnejšie dni svojho života. Sestra
Zdenka sa mnoho modlila za svojich vyšetrovateľov
a trýzniteľov. – S bolesťou v srdci treba poznamenať,
že to boli synovia slovenských matiek.

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

Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Pristúp, drahá sestra, bližšie k Bohu a uvidíš, aký
je veľký.
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.
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9. zastavenie

Ježiš tretí raz
padá pod krížom

Hrozná ťarcha, potácanie, bolesť, zakopnutie
a opäť pád pod ťarchou kríža. Ale iba pod krížom?
Pod tým kusom dreva? Predovšetkým pod ťarchou
hriechov, ktorými svet obťažil svojho Spasiteľa.
Ježiš leží na zemi tvárou v prachu, kamenia, tŕnia,
blata, tomu jedinému, čo svet pre neho má. Potom
znova vstáva, dvíha kríž, svoj obetný oltár, na ktorom o chvíľu bude visieť. Dvíha celé ľudstvo a tým
hovorí, že kedykoľvek bude zem už takmer bez nádeje, práve v tú chvíľu povstane v kríži.
Mučenia a trýznenia vo vzťahu k sestre Zdenke
sa vyznačovali osobitnou krutosťou. Silná intenzita
nenávisti k Zdenke sa u jej trýzniteľov viazala na nenávisť k celej Cirkvi.
Sestra Zdenka ležala v bezvedomí na zemi, nevedela ako dlho. Prebudila sa zavinutá v mokrej plachte z vrecoviny, lebo ju oblievali. Krv presakovala z jej
rán. Po čase krv prisychala na telo a mala pocit, že je
v zvieracej kazajke. Jej telo bolo jedna otvorená rana.
Nachádzala sa medzi životom a smrťou. Sama nevedela, či je živá, a či mŕtva.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Milovať obetné drevo kríža. Musím sa naučiť
denne zomierať vo svojom srdci, nechať uprostred
všedných okolností po kvapkách krvácať svoje srdce,
aj pod tlakom protivenstva, utrpenia a obetí každého
druhu.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Z Ježiša zvliekajú šaty

Vrchol Kalvárie. Golgota. Sem Ježiš vyniesol svoj
kríž. To drevo nádeje a spásy. Z celého sveta, ktorý
stvoril, mu nepatrí nič, okrem koruny z tŕnia, kríža,
klincov, rán, blata, potupy a rúhania. Toto jediné mu
ponechali. I šat, ktorý sa prilepil na jeho rany z neho
nemilosrdne stŕhajú a znovu obnovujú bolesti. Ježišova krv steká po kameňoch Golgoty. Jeho bolesť,
jeho rany – to je teraz jediný odev Pána vesmíru. Boh,
ktorému patrí všetko, je olúpený o všetko. Niet tu na
zemi pre neho miesto. Svet bude tým, čím sú Ježišove šaty, o ktoré vojaci hádžu kocky. Svet bude patriť
raz tomu a hneď zas inému. Ale kým bude v rukách
ľudí, nenávidiacich svojho Tvorcu, dovtedy bude
svetom bez lásky. Rozbitý, rozkúskovaný, bojujúci
na všetkých stranách proti sebe a svojej jednote.
Aj nám môže svet zobrať všetko, iba lásku nie!
Keď už nebudeme mať nič, až potom budeme mať
všetko – Božiu lásku a v Bohu svoju večnosť.
Niečo podobné, ako bičovanie a bolestivé stŕhanie šiat a obnažovanie Ježišovho zmučeného tela prežila i sestra Zdenka. Pani Kordovej sa zverila: „Zrazu
sa otvorili dvere a dvaja chlapi ma za vlasy odtiahli
do vedľajšej miestnosti. Tam zo mňa strhli všetko oblečenie, zviazali mi ruky hrubým povrazom a takto
obnaženú ma vytiahli škripcom nahor. Nakoniec ma
zavesili na skobu upevnenú na plafóne. Traja ďalší chlapi vstúpili do miestnosti a revali na mňa ako
zvery. Nasilu chceli, aby som prezradila, kto mi pomáhal. Keď som odpovedala že nikto, začali ma biť
gumovými obuškami. A bili, a bili, a bili, kým som
nestratila vedomie... Toto sa opakovalo i druhýkrát.
Vtedy som však už pri prvom údere obuškom stratila vedomie. Telo už nemalo síl brániť sa.“

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

Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Choďte k obnaženému Ježišovi. Hľa, vrcholné
uponíženie sa Krista, lebo miera Božích darov je poníženosť.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.
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11. zastavenie

Ježiša pribíjajú
na kríž

Z Kalvárie počuť ťažké rany kladiva. Tieto údery
nezamĺknu po celé veky, kým bude svet svetom. Tieto klince prerážajú celý svet. To ty, Ježišu, si pribíjaný
na kríž a prežívaš najhroznejšie muky. Teraz, Pane,
každý z ľudí môže vidieť tvoje rany, tvoju bolesť.
Môže vidieť, čo spôsobil Bohu svojimi hriechmi. Tu
už neplatia výhovorky a zapieranie. Každý z nás je
tu sám a sám s tebou. Každý z nás sa nejakým spôsobom zúčastnil tvojho odsúdenia, každý ťa bičoval,
korunoval tŕním a viedol na Kalváriu. Každý z nás
má istý podiel na tvojej smrti, ale každý z nás má celý
podiel z tvojej vykupujúcej obety.
Sestra Zdenka bola vďačná Bohu za utrpenie, ktoré smela podstúpiť z lásky k Ježišovi. Hovorí: „Ježišu, daj, aby som ťa vždy viac a viac vedela milovať.
Tak veľmi by som chcela jednoducho a hrdinsky sa
položiť na kríž a pritom zabudnúť na seba.“
Po mučivých výsluchoch bola často medzi životom a smrťou. Bola nevinne väznená medzi politickými väzenkyňami, zlodejkami, vrahyňami i násilníčkami, čo vzbudzovali strach. Ale ona stále žila
v objatí ukrižovaného Krista. Hovorila: „Ak chceme dostať bozk lásky od Ježiša, musíme sa priblížiť
k jeho tŕňovej korune tak blízko, že sa na nej popicháme.“
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Trpieť v tichosti a skryto. Ticho je ovzduším bolesti – i na Kalvárii sa mlčalo. Keď sa žalujeme, keď
hľadáme potešenie a útechu, stráca sa to, čo je na bolesti najposväcujúcejšie.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiš zomiera
na kríži

Blíži sa tretia hodina Veľkého piatku. Tma je nad
svetom, a nie je to noc. Blesky sa križujú na nebi,
a nepočuť údery hromov. Boh sám, akoby sa na chvíľu vzdal svojej moci a opustil svet.
Ľudia umlčali, umučili a zabili Slovo. A teraz,
keď prehovoria, len sa rúhajú, obviňujú a udávajú sa
navzájom. Akoby sa roztrhli všetky reťaze, ktorými
bolo spútané peklo.
Ty, Pane Ježišu – večné Slovo – počiatok i koniec
všetkého, visíš na kríži, pribitý na dreve. Štyri bezodné rany tvojou krvou obmývajú svet. A tu stotníkova
kopia preráža hruď a uviazne v tvojom dobrotivom
Srdci. Trhnutie späť a posledné vytekajúce kvapky
krvi a vody sú vydané svetu. Všetko je zaplatené do
poslednej krivdy, viny, lži – do posledného dlhu. Dokonané je! Syn Boží nám otvoril bránu do raja.
Úmrtné lôžko sestry Zdenky bola posteľ na onkologickom oddelení trnavskej nemocnice. Nepomáhali ani lieky, punkcie, ani nasadený kyslík. Vedela, že
sa blíži finále jej života. Všetko odovzdala do Božích
rúk. V poslednú hodinu svojho života, cítiac svoj koniec, požiadala kňaza o Eucharistiu. Potom akoby
pribitá na kríž zomrela sestra Zdenka počas svätej
omše, keď sa sám Ježiš Kristus nekrvavým spôsobom
obetoval na oltári v neďalekej nemocničnej kaplnke.
Vyhasol vzácny život, jeden z tých krásnych ľudských kvetov Cirkvi i národa.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Večný Otče, obetujem ti svoj život na zmierenie
k tvojej cti a sláve. Svoj posledný vzdych a posledný
úder srdca spájam s tvojim, s odovzdanosťou tvojho
Božského Syna na všetkých oltároch, na ktorých sa ti
bude obetovať v okamihu mojej smrti. Aby som ti ďakovala za všetky milosti, ktoré si mi za celý život dal.“

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

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

Ježiša snímajú
z kríža

Čas sa naplnil. Nové stvorenie sveta je dokonané.
Vykúpenie sa stalo skutočnosťou. Ľudský plač má teraz zmysel. Bolesť je prebolená, horkosť domučená,
potupa vyčerpaná, lož a nespravodlivosť vyzúrená.
Telesné srdce Krista dotĺklo, napätie svalov povolilo, hlava klesla. Ježišovo telo doráňané a rozdrvené
bolesťami bezvládne visí na kríži. Hlúčik verných ho
skladá z kríža a s láskou ho vkladajú do lona jeho matky, ktorá tak strašne trpí spolu s ním. Jej srdce sa chveje nepredstaviteľnou bolesťou, a predsa v hlbinách
svojej duše hovorí svoje „áno“ Synovej obeti za svet.
Zdenkin čas sa naplnil. Opustila všetko. Jej krásna
láskou preplnená duša odišla k svojmu Snúbencovi,
pre ktorého žila a trpela. Pri poslednej návšteve ju jej
matka videla už iba mŕtvu.
Po celý život sprevádzal sestru Zdenku úsmev
na tvári. Badateľný úsmev sa zračil na jej tvári i po
smrti.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„S úsmevom trhaj ružičky bolesti. S úsmevom
rozdávaj slová. S úsmevom pomáhaj. S úsmevom
prijímaj nespravodlivosti... S úsmevom zakrývaj
všetko, čo ťa bolí. S úsmevom kráčaj ku Golgote, tam
nájdeš toho, ktorý všetku zlobu, faloš, klam ľudí poznal prv ako ty.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Ježiša pochovávajú

Deň hrôzy sa schyľuje k večeru. Slnko zapadá,
aby zajtra vstalo svieže a žiariace. Svet, akoby túžil
zabudnúť na udalosti posledných hodín, kedy všetky zlé mocnosti chceli Ježiša zahubiť. Nastáva večer.
Ježišovo telo pochovávajú, na hrob privalia kameň
a postavia k nemu stráž, aby sa už nič nemohlo diať.
Teraz môžu zasadnúť k hostinám a veseliť sa nad vydareným činom, prehlušiť svedomie, aby zabudli na
ruky poškvrnené Baránkovou krvou. Ľudia sa najedia a zabudnú na Galilejského. A keby sa niekto chcel
búriť, jeho smrť im bude dostatočnou výstrahou. Ale
tam v temnote Ježišovho hrobu, kde leží práve pochovaný, tam rozkvitá kvet jeho obete. Tam sa pripravuje jeho i naše zmŕtvychvstanie. Každá bolesť má
svoj kvet, svoju Veľkú noc, svoj vstup do radosti.
Trýznitelia sa Zdenkinho na smrť doráňaného
tela zbavili prepustením z väzenia, aby nepadla na
nich vina za jej smrť. Zdenkino mŕtve telo uložili do
hrobu na Starom cintoríne v Trnave. Na jej pohrebe sa zúčastnil hlúčik jej milovaných: mama, sestra
a bratia, zopár príbuzných, niekoľko rehoľných spolusestier a pár krajanov z rodnej obce Krivá. Tak ako
Matka Božia ukladala do hrobu svojho Syna, aj Zdenkina matka s bôľom v srdci pochovala svoju dcéru.
Hľa dráma i paralela – jednoducho život podobný Kristovmu životu.
Z myšlienok blahoslavenej Zdenky:
„Seba i svoju vôľu odovzdávam ako obeť lásky,
skrze láskavú poslušnosť, čo je balzamom na Ježišovo ranené Srdce.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami v očistci.

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

Klaniame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti
– lebo si svojím krížom vykúpil svet.
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Tretieho dňa na svitaní nedeľného rána vstávaš
z hrobu žiariaci, víťazný, spravodlivý i ilosrdný, milujúci a slávny, panujúci nad nebom, zemou i peklom, ty naveky večný Kristus.
Všemohúci Bože, kľačíme pred tvojím oltárom,
pred touto nekrvavou Golgotou, na ktorú denne
zostupuješ v nám nepochopiteľnej obeti, aby si bol
s nami a posilňoval nás chlebom večného života.
Na kríži Kalvárie si nám dokorán otvoril svoje
Srdce. Každý človek má miesto v tvojom Srdci. Už
záleží iba na nás, aké miesto si my sami v svojom
srdci vyhradíme pre teba a pre svojich blížnych.
Ježišu, Srdce dejín, daj národom poznanie, že
mier sveta je v milovaní teba.
Aj sestre Zdenke nastal víťazný deň i na tejto zemi.
Nedeľa – 14. september 2003 – sviatok Povýšenia Svätého kríža. Slávnostná tribúna v Bratislave – Petržalke
v záplave kvetov. Prítomní sú najvyšší predstavitelia
náboženského, politického, kultúrneho i spoločenského života: prezident republiky a celá slovenská vláda,
desiatky biskupov, stovky kňazov, tisíce veriacich,
vyše sedemsto Milosrdných sestier svätého Kríža
z celého sveta, príbuzní sestry Zdenky zo Slovenska
i z Ameriky. Sem na slávnostne vyzdobenú tribúnu
o desiatej hodine privážajú na pojazdnom kresle najvzácnejšieho hosťa – pápeža, dnes rovnako blahoslaveného, Jána Pavla II. Neutíchajúci potlesk...
Po prečítaní krátkych životopisov dvoch slovenských kandidátov na blahorečenie, Kristov zástupca
mocou svojej autority vyhlasuje: „Biskup Vasiľ Hopko a sestra Zdenka Šelingová sa od tejto chvíle môžu
uctievať ako blahoslavení.“ Za spevu antifón nastáva
dojímavé odhaľovanie ich obrazov. Dva sedemčlenné sprievody prinášajú pápežovi relikviáre oboch
blahoslavených.
Pápež zdôrazňuje: „Vždy pozerajte na kríž, na
ktorom sa nám prejavila Božia Láska. Na kríž upierali svoj zrak s pevnou vierou obaja blahoslavení.
Vďaka ti, Slovensko! Všemohúci Boh, nech ťa žehná
a zachová vo svojej láske.“
Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami
– aj nad dušami
v očistci.
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Anton Habovštiak

Za mrakmi je moje
milované Slnko
224 s., viazaná, 14 × 20 cm

Dosiaľ najúplnejší životopis
bl. Zdenky. Vyšiel v 5. vydaní,
doplnenom o informácie
z blahorečenia, zo šírenia jej
úcty doma i v zahraničí, ako
aj o svedectvá ľudí, ktorých
modlitby boli na príhovor bl.
Zdenkyvyslyšané. Hodnotu knihy
zvyšuje farebná príloha.

Modlitby bl. Zdenky

Neceprat ab in reptiis esequi arum volut repelis necabo. Officia ndiant faccupt atiossitis ab ium essit utati bla
venditae experit lant aut hic
tet latiorem que num ad magniet quid mos etur, teceaque
eum sinto cullupi deleste mo
magni ut ut velecus utenim
eos et es porumquundis eum
eum que mo tet que essinis
as sit, andesse vero que voluptatae qui dessitium quam
quo volorum ut excestrum es
etur, as mod qui optat.
Aximolo isciantusam ace
stor epeleceptas nis estota
veres iumentius alictotatem
fugiatur aut volum qi optat.
Aximolo isciantusam aces
tor epeleceptas nis estota veres iumentius alictotatem fugiatur aut volum qi optat.
Axlo isciantusam acest or
epeleceptas nis estota veres
iumentius alictotatem fugiatur aut volum quatendis as
pore eum rero berum non
etur, officil imoluptaquam
quam comniendit parchillis
vollabo rehenihit, offic

112 s., viazaná, v praktickom plastickom
obale aj s prebalom, 10 × 15 cm

modlitby
blahoslavenej

Zdenky

Súbor vlastných modlitieb
a tých, ktoré zostavila a upravila.
Z tematického hľadiska sú rozmanité.
Majú však spoločný cieľ: usilovať sa
o dôverný rozhovor s Bohom, a práve
z neho čerpala silu pre hrdinský
život. Modlitebná knižka vychádza
v praktickom vreckovom vydaní.

Usmievaj sa!
Myšlienky bl. Zdenky
120 s., viazaná, 11,5 × 19 cm

Myšlienky blahoslavenej Zdenky
nám odkrývajú jej dušu a životný
program: stať sa svätou aj za
krajných bolestí a obetí. Vyjadrujú
jej lásku k Bohu i ľuďom. Úžasné sú
myšlienky o pokore, jednoduchosti
a chudobe. Obohatia a povzbudia
v nábožnosti i „obyčajnej“ ľudskej
dobrote každého, kto ich bude čítať
s otvoreným srdcom.
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