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 1.) KŘÍŽOVÁ CESTA S PŘÍMLUVAMI 
 
ÚVODNÍ MODLITBA 
Pane, veliký a mocný ve slově a v činu! Chceme si v této pobožnosti 
připomenout velikost Tvé oběti života a učit se přijímat kříž. Pokračuješ 
ve své oběti v každém z nás, kde trpíš a umíráš za hříchy světa. Křížová 
cesta je cesta života. Pojď s námi a buď Šimonem i Veronikou. Neboť 
Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
I. PILÁTŮV SOUD 
Pane Ježíši, Pilát Tě odsoudil. Rozsudek je vynesen. Nikdo z žalobců 
nepomyslel na to, že přijde chvíle, kdy bude každý z nás stát před 
soudem lidí a především před soudem Božím. I my často stojíme u 
soudu: soudí nás lidé, posuzujeme se sami, jednou přijdeš soudit i Ty. 
V této chvíli k Tobě voláme:  
Rozpomeň se na nás, Pane. (všichni: Rozpomeň se na nás, Pane.) 

1. Až shromáždíš lidi ze všech konců světa.  
2. Až Tě uvidíme přicházet ve slávě s nebeskými anděly.  
3. Až nás naše svědomí bude obviňovat ze zlých skutků.  
4. Až začneš oddělovat dobré od zlých.  
5. Až budeme očekávat Tvůj rozsudek.  

Smiluj se, Pane, odprošujeme Tě a prosíme o Tvou milost a 
milosrdenství, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.) 
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II. JEŽÍŠŮV KŘÍŽ 
Spasiteli, podrobuješ se rozsudku vladařovu. Ochotně přijímáš kříž. Jak 
se to liší od našeho přijímání kříže života! Voláme k Tobě:  
Smiluj se nad námi, Pane! (všichni: Smiluj se nad námi, Pane.) 

1. Kdykoliv kříž odmítáme a utíkáme před ním.  
2. Kdykoliv je kříž pro nás těžký a nesnesitelný.  
3. Kdykoliv se neochotně podrobujeme Tvé vůli.  
4. Kdykoliv se nám zdá, že trpíme nespravedlivě.  
5. Kdykoliv chceme jít za Tebou jen slovy a ne skutky.  

Pane, nauč nás, co znamená: Kdo chce za mnou přijít, vezmi svůj kříž a 
následuj mne! Smiluj se nad námi, Pane, neboť Ty žiješ a kraluješ na 
věky věků. (všichni: Amen.) 
 
III. JEŽÍŠŮV PÁD 
Vykupiteli, nemohl jsi již kříž unésti. Upadl jsi pro slabost svého těla. I 
my často padáme pod křížem pro slabost těla i duše. Voláme k Tobě:  
Buď s námi, Pane Ježíši! 

1. Když naříkáme nad svými bolestmi.  
2. Když padáme pod tíhou kříže.  
3. Když nechceme povstat a jít dál.  
4. Když se stydíme za své hříchy a poklesky.  
5. Když hříchy zlehčujeme a pády všelijak omlouváme.  

Dej nám sílu nejen odhodlaně nastoupit cestu za Tebou, ale i přes 
všechny pády, nevěrnosti a hříchy znovu povstat a vytrvat, neboť Ty 
žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
IV. JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOJI MATKU 
Pane, ze všech stran na Tebe hledí nepřátelské obličeje. Zaryté a 
zatvrzelé. Jen pohled Tvé Matky byl jiný - útěšný a povzbuzující. 
Voláme ke Tvé Matce:  
Oroduj za nás, Královno mučedníků! 

1. Ve chvílích bolesti a radosti.  
2. Při práci pro naše bližní.  
3. Kdykoliv náš pohled má povzbudit a dát naději.  
4. Kdykoliv bližního odmítáme.  
5. Kdykoliv trpíme zlem, které udělali jiní.  



3 

Buď při nás, Panno Maria, neboť chceme potkávat Tvého Syna v 
každém z bližních, aby naše radost byla odleskem věčné radosti. Skrze 
Krista, našeho Pána. (všichni: Amen.) 
 
V. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ ŠIMONA 
Pane Ježíši, nezůstal jsi bez pomoci. Přinutili Šimona, aby Ti pomohl 
nést kříž. I nám dáváš na cestu pomocníky. Od svého narození jsme v 
péči rodičů, kněží, učitelů, příbuzných, přátel. 
Za všechny Tě prosíme:  
Dopřej věčný život! 

1. Našim rodičům za lásku, péči a starostlivost.  
2. Našim sourozencům a příbuzným za pomoc a rodinné společenství.  
3. Biskupům, kněžím a katechetkám za hlásání Božího slova a zvěsti 

o Tobě.  
4. Přátelům za radu a slova povzbuzení.  
5. Všem, kteří nám v životě jakýmkoli způsobem pomohli.  

Odplať, Pane, všem našim dobrodincům věčným životem, neboť Ty 
žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
VI. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ VERONIKU 
Statečná žena stojí před Tebou, Pane, a nabízí Ti pomoc. Je to pomoc 
velmi nepatrná, ale Ty jsi za ni vděčný. Přiznáváme se, že v nás je 
mnoho zla, které nám brání vidět maličkosti dobra. 
Voláme k Tobě:  
Vysvoboď nás, Pane! 

1. Od nelásky a nenávisti.  
2. Od nevděčnosti a pohrdání nepatrnými službami.  
3. Od vychloubání, ješitnosti a pýchy.  
4. Od lakoty a závisti.  
5. Od mravní špíny a nečistoty.  

Vysvoboď nás, Pane, ode všeho, co nám brání blížit se k Tobě. Chceme 
se podobat Veronice, abychom byli Tebou královsky odměněni ve 
věčné slávě, kde žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.). 
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VII. JEŽÍŠŮV DRUHÝ PÁD 
Pane Ježíši, nezůstalo při jednom pádu. Ani v našem životě tomu není 
jinak. Ovšem, Ty padáš, protože jsi slabý, my padáme do hříchu, 
protože jsme líní a lhostejní. 
Voláme k Tobě slovy:  
Prosíme tě, vyslyš nás! 

1. Osvěť nás, abychom uznali svou hříšnost a veď nás k pokání.  
2. Osvěť nás, abychom neposuzovali jen své bližní ale také sebe. 
3. Osvěť nás, abychom přemohli svou pohodlnost a byli ochotni 

pomoci. 
4. Pomoz nám, abychom vytrvali v dobrém až do konce. 
5. Dej abychom si uchovali radostnou víru i ve chvílích zkoušek. 

Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
VIII. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ JERUZALÉMSKÉ ŽENY 
Pane Ježíši, ženy velmi dobře poznávají Tvé hrozné postavení. Chtějí Ti 
pomoci, jsou bezmocné, proto ze soucitu pláčou. Planý soucit odmítáš, 
neboť nepomáhá, chceš změnu srdce. 
Voláme k Tobě:  
Odpusť nám, Pane! 

1. Prázdná slova útěchy.  
2. Naši neochotu opravdově pomoci.  
3. Naši neschopnost vidět bídu kolem nás.  
4. Netrpělivost s nemocnými.  
5. Malomyslnost, když trpíme.  

Dej nám pochopit, že chceš naši záchranu, ale že nás spasíš, jen když 
budeme konat pokání, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: 
Amen.) 
 
IX. JEŽÍŠŮV TŘETÍ PÁD 
Náš Vykupiteli, bolestný průvod je již téměř u konce a ještě jeden 
bolestný pád. Ježíši, vlej do naší duše důvěru v Tebe. Je naděje, že 
dojdeš na Kalvárii? Každý nový pád v nás podlamuje důvěru, že 
dojdeme k Tobě. 
Proto voláme:  
Chceme v Tebe důvěřovat! 

1. Když upadáme a hřešíme.  
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2. Když pociťujeme slabost.  
3. V opuštěnosti a nemoci.  
4. V pokušení a v boji s hříchem.  
5. Když na nás doléhá zloba druhých.  

Dobrotivý Ježíši, upevni naši víru, abychom Ti vždycky dokázali 
důvěřovat a vnímat Tvoji lásku, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. 
(všichni: Amen.) 
 
X. JEŽÍŠOVA PŘÍPRAVA NA UKŘIŽOVÁNÍ 
Jsme u cíle. Konečně by sis, Pane, mohl odpočinout. Ale teď teprve 
začne to nejhorší. Podávají Ti hořký nápoj, ale Tvoje duše nezahořkne. 
Naopak. S velkodušností se nabízíš Otci jako smírná oběť. Kolikrát 
máme v duši hořkost místo lásky, kolikrát ji způsobili druzí svou 
tvrdostí a necitelností. 
Místo omluv a výmluv voláme:  
Odprošujeme Tě, Pane!  

1. Za tvrdost srdce těch, kteří ubližují.  
2. Za hořkost, kterou jsme druhým zaseli do srdce.  
3. Za nevěru a zoufalství.  
4. Za duchovní bídu, kterou jsme zavinili.  
5. Za odmítání svátostí.  

Pane Ježíši, dej nám svou radost i ve chvílích, kdy se budeme 
připravovat na smrt, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: 
Amen.) 
 
XI. JEŽÍŠOVO UKŘIŽOVÁNÍ 
Náš Spasiteli, přibíjejí Tě na kříž. Jako beránek jsi kladen na oltář a 
následuje první pozdvihování. Tvá láska k nám Tě přivedla na kříž. 
Nemilujeme Tě tak, jak si zasluhuješ. 
Proto k Tobě voláme:  
Dej, ať Tě více milujeme! 

1. Když se modlíme, pracujeme, odpočíváme.  
2. Když trpíme.  
3. Když se nám podaří udělat dobrý skutek.  
4. Když jsme zklamáni a skleslí. 
5. Když prohráváme a ustupujeme.  
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Miluj nás, Pane, a rozněcuj naši malou lásku, abychom Tě milovali nade 
všecko, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
XII. JEŽÍŠOVA SMRT 
Tvoje smrt, Pane, je i naší smrtí, je smrtí za nás a místo nás. Uvěřili 
jsme v tuto pravdu, neboť jsi ji dokázal svým životem. Posilni naši víru! 
Voláme k Tobě:  
Věříme v Tebe, Pane! 

1. Tys pravý Bůh a pravý člověk.  
2. Podobal ses nám ve všem kromě hříchu.  
3. Zemřel jsi na kříži, abys nás vykoupil.  
4. Pod způsobou chleba a vína jsi přítomen mezi námi.  
5. Zveš nás k sobě, neboť jsi cesta, pravda a život.  
6. Tys naše záchrana a jediná naděje.  

Věříme v Tebe, Pane, pomoz naší slabé víře, neboť Ty žiješ a kraluješ 
na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
XIII. TĚLO JEŽÍŠOVO NA KLÍNĚ MATKY 
Svatá Panno, pomalu složili Ježíšovo tělo na Tvůj klín. Není smutnější 
chvíle. Ten, kterému jsi dala pozemský život, dal věčný život nám. I náš 
pozemský život skončí. Pros za nás hříšné v hodinu smrti naší. Stůj pod 
naším křížem a přijmi nás také do svého náručí. 
Voláme k Tobě:  
Ukaž nám svého Syna! 

1. Až budeme opouštět svět.  
2. Až se nebudeme moci modlit.  
3. Až se k nám bude blížit Satan, aby nám připomněl naše hříchy. 
4. Až z dáli uslyšíme přísný hlas Soudce.  
5. Až bude Bůh vážit naše skutky. 
6. Dříve než řekne slovo rozsudku.  

Matko Boží, přijmi nás jako naše ochránkyně do sboru svatých, kde zní 
sláva Otci i Synu i Duchu svatému na věky věků. (všichni: Amen.) 
 
XIV. JEŽÍŠŮV POHŘEB 
Pane, ještě není konec, i když je hrob zapečetěn. Poslední slovo řekneš, 
až vstaneš z mrtvých. Ve chvíli, kdy jsme se zastavili u Tvého hrobu, 
voláme k Tobě:  
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Děkujeme Ti, Pane Ježíši.  
1. Za Tvůj božský život, kázání, zázraky a přislíbení. 
2. Za Tvé utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.  
3. Za dary Ducha svatého.  
4. Za Tvou církev a svátosti, ve kterých se s Tebou setkáváme. 
5. Za naději ve zmrtvýchvstání a život budoucího věku.  
6. Za svátosti, které můžeme přijímat a za dary, které dáváš celému 

světu.  
Vzdáváme Ti díky, Bože, za všechna Tvá dobrodiní, vždyť co máme 
dobrého, máme od Tebe, neboť Ty žiješ a kraluješ nad národy po 
všechny věky věků. (všichni: Amen.) 
 
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
Pane, cesta do nebe je krátká a trnitá. Je to životní křížová cesta. Stojí za 
to po ní jít, to jsme poznali. Drž nás, ať z ní nesejdeme, abychom Tě 
chválili s Pannou Marií a se všemi svatými po všechny věky věků. 
(všichni: Amen.) 
 
 

2.) KŘÍŽOVÁ CESTA na „Otče náš“ 
 

ÚVODNÍ MODLITBA: 
Pane Ježíši, apoštolové Tě mnohokrát viděli, jak se modlíš. Chtěli se Ti 
podobat. Naučils je tedy modlitbě. Zároveň jsi jim ukáza1, že modlitbu 
je potřeba také žít. Zvláště Tvou modlitbu - modlitbu Páně jak říkáme. 
Prosíme za odpuštění, že jsme tuto modlitbu tolikrát odříkávali 
bezmyšlenkovitě a hlavně, že jsme se podle ní neřídili. 
Pomoz nám, abychom se správně modlili a podle modlitby žili. 
Proto na začátku dnešní pobožnosti povzbuzeni Tvým příkladem a 
poučeni Tvým životem odvažujeme se modlit: 
Otče náš …. 
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.   Všichni: Amen. 
 
I. ZASTAVENÍ: PÁN JEŽÍŠ ODSOUZEN K SMRTI 
Pane Ježíši, po celé své dějiny očekávali židé příchod Tvého království 
a když přišlo, nevstoupili de něho. 
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Příležitost poznat Tebe a Tvé království měl i Pilát. Také on ji 
promarnil. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
I dnešní lidé ztrácejí příležitost setkat se s Tebou. 
Prosíme Tě, dej jim poznat své království. 
Voláme k Tobě: 
Přijď království Tvé! (Všichni: Přijď království Tvé) 

1. Dej ať Tě lidé více poznávají a milují. 
2. Dej ať uznají Tvou vládu na nebi i na zemi. 
3. Odstraň ze světa nepravdu a zlobu. 
4. Zbav nás všech obav a úzkostí. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
 
II. ZASTAVENÍ: SETKÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE S KŘÍŽEM 
Všemohoucí Bože, v přírodě se vše děje jen podle zákonů Tvé 
Prozřetelnosti. Ale člověk se může vzepřít, porušit zákon, konat zlo, 
„být jako Bůh“, vzdorovat. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
Nás voláš, abychom Boží vůli plnili, nejen jako součást nerozumné 
přírody, ale jako myslící bytosti. Jen tehdy jsme opravdu lidmi, když 
uposlechneme Tvou výzvu: „Kdo chce za mnou přijít, vezmi svůj kříž a 
následuj mne!“ Naše srdce se zdráhá.  
Přemoz náš odpor, proto k Tobě voláme:  
Buď vůle Tvá! (Všichni: Buď vůle Tvá) 

1. Dej ať radostně vydáváme svědectví o své víře. 
2. Pomoz nám přemáhat naše chyby a slabosti. 
3. Posvěcuj nás svou milostí. 
4. Ať jsme ochotni přijmout utrpení, bolest i smrt. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
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III. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠŮV PRVNÍ PÁD 
Pane Ježíši, Petrovi jsi předpověděl, že Tě zapře a on tvrdil, že nikdy. 
Myslel si, že na zlo stačí svými silami. A Tys ho upozornil, že 
podlehne. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

I nás chce zlo pohltit, zatáhnout do svých sítí, zničit, chce, abychom 
upadli. A my si namlouváme, že vše zvládneme sami. Už jsme byli 
mnohokrát poučeni o své slabosti. Proto k Tobě voláme o záchranu: 
Neuveď nás v pokušení! 

1. Když nás na životní cestě opouštějí síly. 
2. Ve chvílích bolesti a samoty. 
3. V radosti a bezstarostnosti života. 
4. Když nás přepadá malomyslnost. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
 
IV. ZASTAVENÍ: SETKÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE S PANNOU MARIÍ 
Pane Ježíši, ty jsi řekl: „Šimone, spíš? Nemohl jsi bdít ani jedinou 
hodinu? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení!“ 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Panno Maria, Tebe jistě nemusel nikdo napomínat, abys bděla se svým 
Synem. Tušila jsi, že se schyluje k hrozným věcem. Blíží se katastrofa - 
tak volalo Tvoje srdce při každé myšlence na Syna. Bdíš a modlíš se, 
abys svého Syna podpořila, abys při setkání alespoň pohledem dala 
najevo svou lásku.  
Modlíme se k Tobě: 
Matko Boží, pros za nás hříšné! 

1. Když litujeme vlastních hříchů. 
2. Když nechceme druhému pomoci. 
3. Při promarněných příležitostech napodobit Tvou statečnost. 
4. Při smrti našich nejbližších. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
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V. ZASTAVENÍ: SETKÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE SE ŠIMONEM 
A přinutili jakéhosi Šimona, který přicházel z pole a právě šel mimo, 
aby nesl jeho kříž. 
Pane Ježíši, Šimon měl strach. Bál se přiblížit k odsouzenci. A přece 
mohl poznat svým duchovním zrakem, že nejsi obyčejný odsouzenec. 
Nepoznal. Měl slabý duchovní zrak.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Jsme na tom podobně. Naše vidění Boha, naše poznání Tebe sílí 
modlitbou. Proto k Tobě voláme: 
Pane, nauč nás modlit se! 

1. Když nevíme, jak ti máme děkovat. 
2. Když máme pochybnosti o víře. 
3. Když se bláhově domníváme, že Tě nepotřebujeme. 
4. Ve všední den i při nedělní bohoslužbě. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
 
VI. ZASTAVENÍ: SETKÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE S VERONIKOU 
Žádali pro Tebe, Pane Ježíši, před Pilátem jen jedno: Tvou smrt. Neměli 
slitování. Pouze jedna žena Ti pomohla, i když Písmo svaté ji vysloveně 
neuvádí. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

I my tak často přicházíme se svou pomocí pozdě! Řekneme: „Pozdě, ale 
přece.“ Anebo spíše platí: „Přece jen pozdě.“ Přiznáváme se ke svým 
hříchům a voláme: 
Odpusť nám naše viny! 

1. Jsme neochotní a někdy i zlí. 
2. Své dobré skutky zveličujeme, abychom se zdáli lepšími.  
3. Myslíme jen a jen na sebe. 
4. Neradi odpouštíme druhým. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
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VII. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠŮV DRUHÝ PÁD 
Pane Ježíši, Tys dal Šimonovi nové jméno - Petr (Skála) - které mělo 
nejen vyjadřovat, kdo to je, ale i čím je a jaký je: Skála. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Křtem jsme dostali jméno křesťan - kristovec - které označuje nejen, 
kdo jsme, ale i jakými bychom měli být. Naše pády - stejně jako Petrův 
- jsou obžalobou, že jsme Tvé jméno v sobě pošpinili a zneuctili. Pomoz 
nám, když denně voláme: 
Posvěť se jméno Tvé! 

1. Ve všech, kdo byli pokřtěni. 
2. V těch, kdo se zasvětili Bohu. 
3. V církvi, která hlásá tvé poselství. 
4. Ve světě, který Tě nezná. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
 
VIII. ZASTAVENÍ: SETKÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE S 
JERUZALÉMSKÝMI ŽENAMI 
Pane Ježíši, ženy nad Tebou pláčou, ale Ty nechceš jen planý soucit a 
prázdnou zbožnost. Tvoje napomenutí platí nejen jeruzalémským 
ženám, ale i nám, neboť i naši blízcí se někdy stávají Tvými nepřáteli. 
Jsi však Spasitel všech a Tvůj Otec je i naším Otcem. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
Odprošujeme Tebe i nebeského Otce za vlastní hříchy i za hříchy těch, 
kteří nám byli svěřeni, a opakujeme úvodní slova Tvé modlitby: 
Otče náš! 

1. Věříme, že jsi náš pravý Otec a Ježíš je Tvůj pravý Syn. 
2. I když nás budeš soudit, odvažujeme se volat. 
3. Nezapomínej na nás až nás lidé opustí. 
4. Doveď nás do nebeského domova. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
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IX. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠŮV TŘETÍ PÁD 
Pane Ježíši, Tvůj třetí pád je nejtěžší. Petr se nad svým třetím pádem 
rozplakal. Litoval. Kdyby se vyhnul zlu prvnímu, nepotkalo by ho 
poslední. Na počátku se jen vychloubal: „Nezapřu Tě!“ a nakonec se 
zapřísahal: „Neznám ho!“ 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Naše pády na křížové cestě nebývají jen tři. Upadli jsme mnohokrát a 
zlý duch měl v té chvíli radost. 
Prosíme nejen za odpuštění hříchů, nejen abys nás zbavil pokušení, ale i 
o pomoc proti zlému - totiž zlému duchu. Voláme proto:  
Zbav nás od zlého! 

1. Když děláme stále stejné hříchy. 
2. Když už nechceme prosit za odpuštění. 
3. V pochybnostech, zda hříšníky slyšíš. 
4. Když sami klesáme pod hříchem. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen.  
 
X. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠ NA GOLGOTĚ 
Pane Ježíši, setkáváš se s místem, ke kterému směřoval Tvůj život. To 
byl vrchol Tvé pozemské „kariéry“. Na tuto chvíli ses po celý život 
připravoval. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

My po celý život na něco čekáme, o něco usilujeme, někam směřujeme. 
Často nevíme kam. Proto nás vše překvapí, a když se má ukázat, jak 
jsme připraveni, zklameme. Na co vlastně čekáme a kam směřujeme? 
Co je vrcholem našeho života? Nebe? Místo, kde jsi Ty? Za slovo nebe 
často klademe nejrůznější náhražky. Odpusť nám, vždyť k Tobě 
voláme: 
Jenž jsi na nebesích! 

1. Naše pozemské touhy a cíle pozvedej k sobě. 
2. Připravuj nás na cíl našeho života. 
3. Dej nám poznat pomíjejícnost pozemského světa. 
4. Přiveď nás do své slávy. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Všichni: Amen. 
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XI. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠOVO ODPUŠTĚNÍ Z KŘÍŽE 
Pane Ježíši, nevěděli, co činí. Nevěděli, že křižují Syna člověka, že 
odsoudili Mesiáše, že Spasitele prohlásili za zločince. A Tys svým 
viníkům odpustil. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Urážka je tím větší, čím vyšší osobu urazíme. I nás lidé urážejí. Nejsme 
nic, ale tím více se dožadujeme omluvy a dostiučinění. Jak asi falešně 
znějí v našich ústech slova modlitby, kterou jsi nás naučil. Nechceme 
říkat nepravdivá slova. Odpusť nám, když voláme: 
Jako i my odpouštíme našim viníkům! 

1. Odpusť nám naše viny. 
2. Odpusť nám naši malou víru a pověrčivost. 
3. Odpusť nám naši roztržitost v modlitbě. 
4. Odpusť nám, že jsme promarnili Tvé dary a milosti Ducha svatého. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
 
XII. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠOVA OBĚŤ NA KŘÍŽI 
Pane Ježíši, Tys dal své tělo, svůj život pro spásu člověka a člověk 
neměl pro Tebe ani slovo povzbuzení, ani trochu tělesného občerstvení - 
jen ocet. Tys dal člověku duchovní život a jako duchovní pokrm jsi mu 
dal své tělo.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Člověk zneužívá Tvých darů nejen k vlastní škodě, ale i proti Tobě a 
proti bližním: není chleba pozemského pro chudé - proto je na světě 
hlad, není chleba nebeského pro hledající - a proto není na světě ráj. 
Voláme proto: 
Chléb náš vezdejší dej nám dnes! 

1. Za práci, kterou se snažíme poctivě vykonat. 
2. Za práci v domácnosti, v dílně, v továrně, v kanceláři, v laboratoři, 

v nemocnici i na poli. 
3. Aby naše duše byla posílena ke konání dobra. 
4. Aby naše víra byla živá a opravdová. 

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
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XIII. ZASTAVENÍ: PANNA MARIA PŘIJÍMÁ MRTVÉ TĚLO 
JEŽÍŠOVO 
Panno Maria, teprve po létech, když přijímáš na svůj klín mrtvé tělo 
svého Syna, chápeš, co řekl tenkrát v chrámě. Nyní je zcela u svého 
Otce, vyplnil jeho vůli a odevzdal mu svou duši. Dnes už nemáš na 
rtech výčitku „Proč jsi nám to udělal?“, protože tato bolest je 
nesrovnatelně větší. Víš, že bolesti i smrt Tvého Syna přinesly lidstvu 
požehnání a spásu. Chceš se spoluúčastnit na tomto požehnání a 
vzpomínáš si, že Alžběta Tě pozdravila jako požehnanou, přinášející 
požehnání do jejího domu.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

 Panno Maria, nes požehnání i nám, když k Tobě nyní voláme: 
Požehnaná Ty mezi ženami! 

1. Nezamítej naše prosby, s kterými se k Tobě obracíme. 
2. Stůj u našeho smrtelného lůžka, jako jsi stála pod křížem. 
3. Vypros našemu národu nové kněze a žehnej jejich úsilí o svatost. 
4. Přijmi do svého náručí naše zemřelé a představ je svému Synu.  

S Božským Dítkem, Máti,  
 (všichni) rač nám požehnání dáti! Amen. 
 
XIV. ZASTAVENÍ: JEŽÍŠŮV HROB 
Pohřbili Ježíše. Někteří pohřbili i naděje, které do něho vkládali. Snad 
pohřbili i očekávání Božího království. Možná, že i Josef z Arimatie na 
svou víru v Ježíše přivalil velký kámen. Zklamáni vykonali poslední 
poctu.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

 A přece tušili, že Kristus je duchovně s nimi. Nerozuměli, a přece 
doufali. Jinak by jim mrtvý nestál za to, aby pro něj něco udělali, když 
on - jak se mohli domnívat - nesplnil jejich naděje. Doufali, že ještě 
není všemu konec. V jejich srdci začala klíčit modlitba, kterou církev 
volá od prvních staletí až do dnešních dob. Voláme tak teď i my: 
Přijď Pane Ježíši! 

1. Aby Tvá církev šířila ve světě radost i naději. 
2. Aby v našich rodinách zavládl pokoj a porozumění. 
3. Aby nemocní a trpící nesli statečně svůj kříž. 
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4. Abychom dokázali být opravdovými křesťany. 
5. Ať celým světem zní volání:  

Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 
 
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA: 
Pane Ježíši, Tys nás naučil modlit se slovy: 
Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. 
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám 
dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A 
neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. 
Prosíme Tě, ať je tato modlitba naším životním programem, abychom se 
stali skutečnými křesťany. 
Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.  
Všichni: Amen. 

 
 

3.) KŘÍŽOVÁ CESTA VŠEDNÍHO DNE 
VSTUP 
Pane Ježíši, shromáždili jsme se, abychom rozjímali o Tvém utrpení. 
Prosíme Tě o plné soustředění, abychom každé zastavení prožívali s 
Tebou. Nechceme jen mechanicky odříkávat napsaný text, chceme se do 
něj vžít tak, aby nám každé zastavení přineslo poučení, myšlenku dobra 
a sílu pro každodenní život. 
Ukřižovaný Ježíši,  …… 
 
1. zastavení: Ježíš odsouzen na smrt 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti 
Pane, Tebe odsoudili na smrt přesto, žes byl bez viny. Buď k nám 
milosrdný, protože i my často odsuzujeme druhé, odsuzujeme je, aniž 
bychom je blíže poznali, odsuzujeme je proto, že nám někdo o nich 
něco špatného řekl, odsuzujeme je proto, že se nám to momentálně hodí, 
odsuzujeme je proto, že by mohli být pro nás překážkou třeba i na cestě 
za pochybným cílem. 
Voláme k Tobě: BUĎ NÁM MILOSRDNÝM SOUDCEM 
- když nerozhodneme podle svého svědomí. 
- když ublížíme někomu z neznalosti nebo špatné informovanosti.  
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- když přijde poslední chvíle našeho života. 
Pane Ježíši, dej nám sílu, abychom ve chvílích rozhodování se řídili 
hlasem svého svědomí, abychom vždy měli na paměti nespravedlivý 
rozsudek, který zavinil Tvé utrpení a smrt. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
2 zastavení: Ježíš na sebe bere kříž 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti … 
Pane, Tobě vložili na ramena. kříž. Dokonce jsi po něm vztahoval ruce i 
přesto, žes viděl své budoucí utrpení. My také neseme své životní kříže, 
i když ne s takovým odhodláním jako Ty. Netoužíme po nich, reptáme a 
snažíme se jim vyhnout. Těžko vyslovujeme slova, která jsi v 
getsemanské zahradě, ve chvíli, když ses krvavě potil, řekl svému Otci: 
„Otče, ne co já chci, ale Tvá vůle ať se stane!“ 
Voláme k Tobě: DEJ NÁM SÍLU PANE 
- když nás stihne utrpení a bolest. 
- když se navždy loučíme s někým blízkým.  
- když budeme muset jako Ty trpět za jiné. 
Pane Ježíši, ať každý kříž, který nás v životě potká, neseme s 
odhodláním a vědomím, že nás miluješ, že o nás víš a že zkoušíš naši 
víru. 
Ukřižovaný Ježíši .... 
 
3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ... 
Pane, přesto, že Tvoje křížová cesta ještě netrvá dlouho, padáš pod 
břemenem kříže. Cítíme i svou spoluvinu na tomto pádu. I my jsme 
nejednou upadli na své životní cestě do hříchů a chyb, ale svátost 
smíření a přijetí Tvého těla nás znovu pozvedly a daly našemu životu 
nový smysl. Dej, abychom nikdy nezapomněli, kde čerpat sílu pro 
pozemský i věčný život, abychom nezapomněli, že Ty jsi 
nevyčerpatelný pramen spásy. 
Voláme k Tobě: AŤ NAJDEME OPĚT CESTU K TOBĚ 
- když upadneme do hříchů a chyb. 
- když se nás zmocní pochybnosti o víře. 
- když zradíme hlas svého svědomí. 
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Pane Ježíši, Tys ležel v prachu ulice pod těžkým křížem a našel jsi dost 
síly vstát a jít dál k cíli své cesty. Dej i nám sílu, abychom šli křížovou 
cestou svého žvota k cíli, který nám byl určen, když jsme se zrodili 
znovu z vody a z Ducha svatého.  
Ukřižovaný Ježíši ...  
 
4. zastavení: Ježíš potkává svou Matku 
Klaníme se. Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ...  
Pane, jak bolestné setkání pro matku i pro Tebe. Největší bolestí matky 
je vidět umírat své dítě. Ale dnes ženy dávají zabíjet své nenarozené 
děti. Není to proto, že by je Země neuživila, je to ze sobectví, z 
vypočítavosti, z obavy, že utrpí životní úroveň dospělých. I pro tento 
jejich hřích jsi šel, Pane, na smrt. 
Voláme k Tobě: PROSÍME TĚ, VYSLYŠ NÁS 
- ať všechny matky přijímají své děti jako dar Boží. 
- ať mají děti ve svých matkách vždy oporu a dobrý příklad. 
- ať jsou matky svým dětem dobrými rádkyněmi při životních 
rozhodnutích. 
Pane Ježíši, ve Tvém přetěžkém utrpení Ti byla matka velkou posilou 
na křížové cestě. Dej, aby i dnešní matky byly oporami svých rodin a 
děti. Ať naberou sílu, pomoc a lásku od Tvé nebeské Matky a dej, aby 
jejich největší odměnou byly vděk a spořádaný život těch, kterým daly 
život, které vychovaly. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
5. zastavení: Šimon pomáhá Ježíši nést kříž 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ... 
Pane, váha kříže byla přetěžká. Musel přijít někdo, aby Ti pomohl. 
Nebyl to dobrovolník - musel to udělat. Kdybys dnes procházel našimi 
ulicemi, našel by se někdo, kdo by dobrovolně pomohl nést Tvůj kříž? 
Našel by se někdo, kdo by Tě litoval a měl soucit s Tvým utrpením? 
Odhodlal by se k této pomoci třebas někdo z nás, kdo teď rozjímáme o 
Tvém utrpení? 
Voláme k Tobě: AŤ NEJSME LHOSTEJNÍ A POMŮŽEME 
- když osamocení lidé potřebují pomoc. 
- když je někomu nespravedlivě ubližováno.  
- když lidé hledají smysl života. 
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Pane Ježíši, i v dnešní době lidé hodně trpí. Dej, ať máme pro všechny 
trpící otevřené oči, abychom viděli nejen jejich utrpení, ale abychom 
poznali, že k jeho zmírnění stačí někdy málo; slovo útěchy, drobná 
služba, nebo jen se na chvíli zastavit a vyslechnout několik vět. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
6. zastavení: Veronika podává Pánu roušku 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ... 
Pane, Ty potkáváš cizího člověka, který má s Tebou soucit a nebojí se k 
Tobě veřejně přihlásit. Jak krásný příklad pro nás. Dej i nám odvahu, 
abychom se Tě dokázali zastat na pracovišti, ve společnosti, na rekreaci, 
abychom dokázali říci nahlas své „Věřím“ bez ostychu i tam, kde nám 
to třeba dočasně uškodí nebo tam, kde za svoji víru sklidíme posměch. 
Voláme k Tobě: DEJ NÁM SÍLU TĚ VYZNÁVAT 
- všude tam, kde Tě popírají. 
- tam, kde pochybují o Tvé existenci. 
- mezi lidmi, kteří Tě ještě nepoznali. 
Pane Ježíši, při setkání s Veronikou Tě i v bolesti naplnila radost, že 
někdo cizí s Tebou cítí. Dej i nám sílu a statečnost pomáhat druhým v 
jejich zármutku a bolesti, abychom jako odměnu získali věčné 
království, které jsi připravil těm, kdo se nebojí Tebe vyznat. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
7 zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti … 
Pane, cesta je dlouhá a síly docházejí. Lidské hříchy jsou tak těžké, tak 
těžké, že i Boži Syn pod nimi padá podruhé k zemi. Jak potom my, 
obyčejní lidé? Ani my se nevyvarujeme stejných chyb a poklesků v 
životě, ale jednu jistotu máme: V Tobě, který nás miluješ, můžeme 
hodně, stačí jen chtít. 
Proto s důvěrou volejme: DOKAŽ NÁS ZNOVU POZVEDNOUT 
- jestliže se neumíme ovládat a děláme stejné chyby.  
- když zmalomyslníme. 
- když ztrácíme optimismus a vidíme jen vše špatné. 
Pane Ježíši, po každém pádu se těžko vstává. Někdy to bez pomoci 
nejde. Tebe ale bili, abys vstal a tyto rány by nás měly bolet ještě dnes. 
Dej, ať dokážeme pomoci těm, kteří padli slovem, úsměvem, ochotou, 
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dobrým skutkem. Ať jsme i dobrým příkladem pro ty, kteří se stydí 
pomoci druhým nebo těm, kteří nevědí, jak se pomáhá. 
Ukřižovaný Ježíši … 
 
8 zastavení: Ježíš napomíná jeruzalemské ženy 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti …. 
Pane, na své cestě křížové se setkáváš znovu se soucitem a slzami. Ty 
však v tomto setkání vidíš víc. Vidíš, že ti, kteří Tě odsoudili na smrt, 
kteří Tě bičovali, kteří Ti na hlavu vtiskli korunu z trní a nyní Tě vedou 
na smrt, měli nebo mají také své matky. Některé z nich třeba teď nad 
Tebou pláčou. Vždyť i ony vlastně zavinily tuto křížovou cestu 
nesprávnou výchovou, nedůsledností, lhostejností při výchově svých 
dětí. 
Proto Tě prosíme: DEJ, ABYCHOM ROZEZNALI DOBRO OD ZLA 
- při volbě svého životního partnera. 
- když si naše děti vybírají své kamarády a přátele.  
- při možných důsledcích vědeckých výzkumů. 
Pane Ježíši, i dnes bys jistě ženy napomínal, vždyť dnešní rodiny trpí 
krizi, vysokou rozvodovostí a přitom ve velkém množství případů je to 
pravě žena, kvůli které se manželství rozpadá. Jací vyrostou lidé z dětí, 
které žijí a jsou vychovávány v neúplných rodinách? Nebudou zase 
někdy volat: „Ukřižuj, ukřižuj.“? 
Ukřižovaný Ježíši …. 
 
9. zastavení: Ježíš padá pod křížem potřetí 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ... 
Pane, padáš potřetí. Dřevo kříže našich vin je neúnosně těžké. Jak rádi 
bychom Ti pomohli. Tři pády - jaká symbolika ve srovnání s třemi 
božskými ctnostmi: vírou, nadějí a láskou. Tys věřil, že nebeský Otec 
od Tebe může odejmout kalich utrpení, ale podrobil ses jeho vůli. Tys 
podstoupil své utrpení v naději, že spasíš lidstvo, Ty ses obětoval z 
lásky k člověku a za to přijmi náš dík! 
Voláme k Tobě: DĚKUJEME TI, PANE JEŽÍŠI 
- za naše spasení. 
- za vysvobození z otroctví hříchu. 
- za nabídku věčného života. 
- za ustanovení nejsvětější svátosti. 
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- za Tvé nástupce: apoštoly, papeže, biskupy a kněze. 
Pane Ježíši, rádi bychom Ti pomohli vstát ze země. Nenechali bychom 
Tě ani jít dál - na Golgotu. Ty se ale podrobuješ vůli svého nebeského 
Otce. Dej, abychom i my, když opět padneme do hříchů a chyb, se 
zvedli a šli za cílem, pro který jsi Ty položil svůj život, za nebeským 
královstvím. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
10. zastavení: Ježíš zbaven roucha 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti …. 
Pane, Tys došel s posledním vypětím sil na Kalvárii. Kříž leží na zemi, 
ale ani teď Ti nedovolují odpočinout. Všichni spěchají. I my spěcháme 
ve svém životě - někdy až příliš. Není čas jít do kostela, není čas na 
výchovu dětí, není čas navštívit nemocné, ba někdy ani vlastní staré 
rodiče. Kolik životů už spěch stál! Jsi zbaven šatů, které bezcitně 
strhávají ze zmučeného těla. Zaschlé rány po bičování se znovu otevírají 
a teče z nich krev. Tělo rozpálené horečkou je ochlazováno závany 
větru, zdálo by se, že je to příjemné, ale mne tento pocit mrazí. 
Voláme k Tobě: CHRAŇ NAŠI ČISTOTU, PANE 
- když máme nečisté myšlenky. 
- když vyhledáváme nevhodné filmy, divadla a televizní programy. 
- při pomyšlení na nedovolené vztahy. 
Pane Ježíši, došel jsi na konec své životní cesty. I nás tato chvíle jednou 
čeká. Dej, abychom při hodnocení svého života se nemuseli rdít studem 
a dej, abychom si zachovali svoji víru v Tebe, který ses pro nás 
obětoval. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
11. zastavení: Ježíše přibíjejí na křiž 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ... 
Pane, s Tebou jsou křižováni dva. Ty přivazují ke kříži, proč Tebe 
přibíjejí? Každá rána kladivem zaráží nejen hřeb do dřeva kříže, ale i do 
srdce Matky Marie. Její bolest je přeukrutná. My si klademe otázku: 
Muselo to být? 
Kříž je postaven a Ty rozevíráš svoji náruč, abys mě objal. Obejmi mě, 
Pane, co nejpevněji a přiviň mě k svému srdci. Tam budu mít jistotu. 
Voláme k Tobě: AŤ PLNÍME, PANE, TVOU VŮLI 
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- tím, že uděláme něco, čím se pokoříme před Tebou. 
- tím, že budeme trpět pro Tebe. 
- tím, že vykonáme dobrý skutek. 
Pane Ježíši, dej, abychom vždy uctívali dřevo kříže, abychom dokázali 
škrtnout svoji minulost, abychom změnili svoji přítomnost, protože kříž, 
který máme teď v postní době mnohem víc na zřeteli než kdy jindy, 
škrtá vše, co bylo, a začíná všechno znovu. 
Ukřižovaný Ježíši 
 
12. zastavení: Ježíš na kříži umírá 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste,  a děkujeme Ti … 
Pane, Tvůj čas se naplnil. Kalich utrpení je vypit do dna, blíží se smrt, 
která Tě ovládne na pouhé tři dny. Než jsi zemřel, ujistil jsi jednoho z 
lotrů, který se k Tobě obrátil se svým vyznáním viny, o jeho spasení. Je 
to nepochopitelné pro člověka - v takových bolestech a myslet ještě na 
druhé. To my často nemyslíme  na druhé ani když se máme dobře. Jak 
propastný je mezi námi rozdíl. 
Voláme k Tobě: JEŽÍŠI, BUĎ NAŠÍM POMOCNÍKEM 
- abychom dokázali v každé chvíli dát svědectví o Tobě. 
- abychom mysleli na bližní, i když je nám těžko. 
- abychom uměli rozdávat dobro všem potřebným. 
Pane Ježíši, i my prosíme: „Rozpomeň se, na nás v ráji!“ Věříme, že se 
tak stane. I my budeme jednou odcházet z tohoto světa. Dej nám tu 
milost, abychom dokázali v poslední chvíli odpustit všem, kteří nám v 
životě ublížili a abychom se nebáli smířit také s Tebou. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
13. zastavení: Ježíš sňat z kříže 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti … 
Pane, smrt ukončila Tvůj těžký den. Všichni odešli, zůstala jen Tvá 
matka s hrstkou věrných. Dokonce i Tví učedníci Tě opustili, když jsi 
byl zatčen. Někteří sledovali křížovou cestu z dáli, Petr, Tvůj 
nejvěrnější, Tě dokonce třikrát zapřel. Tvé tělo je sňato z kříže a 
položeno na klín matce. Jak hrozná proměna: před několika dny Ti lidé 
provolávali slávu, dnes křičeli: „Ukřižuj!“ Při Tvém narození zpívali 
andělé na nebi „Gloria“, dnes nebe mlčelo. 
Když jsi skonal, otřásla se hrůzou země. 
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Voláme k Tobě: ODPUSŤ NÁM, PANE 
- když zakolísáme ve víře. 
- jestliže Tě někdy zapřeme a budeme toho litovat. 
- budeme-li se někdy bát k Tobě přiznat. 
Pane Ježíši, Tebe čeká nový hrob, ve kterém budeš odpočívat a 
připravovat se na slavné vzkříšení. Dej, abychom i my jednou leželi v 
důstojném hrobě a nebyli zaživa pohřbeni v sutinách domů při válce 
nebo přírodní katastrofě. Ani děti, které se nesmějí narodit, nemají svůj 
hrob. Kde budou čekat na Tvůj příchod? Nezemřely přece vlastní vinou, 
ale vinou ženy, která se v den posledního soudu odvolá na světský 
zákon, který ji to dovoloval. 
Ukřižovaný Ježíši ... 
 
14. zastavení: Ježíš položen do hrobu 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti ... 
Pane, přijala Tě země - i když jen na několik hodin. Tady budeš čekat 
na své vzkříšení. Nás také jednou čeká náruč země a vzkříšení. 
Nesmíme zapomenout, že jsi nám tuto cestu připravil. Musíme a 
budeme žít tak, abychom se Tvého příchodu nemuseli bát, abychom se 
na něj těšili. 
Voláme k Tobě: DOPŘEJ NÁM ODPOČINEK A DEJ NÁM SÍLU 
- po celodenní práci a shonu. 
- pokaždé, když uděláme víc než je naše povinnost. 
- po každém boji o víru a spravedlnost. 
Pane Ježíši, Ty jsi třetí den vstal z mrtvých a žiješ! 
Pane, jen proto, že žiješ, žiji i já, 
jen proto, že žiješ, žije ve mně láska, 
jen proto, že žiješ, můžeš se nám darovat, 
jen proto, že žiješ, musím i já milovat, 
jen proto, že žiješ, jsem si jist svou spásou. Amen. 
Ukřižovaný Ježíši … 
 
Závěr 
Pane Ježíši, doprovodili jsme Tě na křížové cestě až ke hrobu, cítíme se 
posilněni Tvým utrpením. 
Dej, prosíme, abychom nebyli křesťany pouze svátečními nebo 
nedělními, ale křesťany obyčejného všedního dne, kdy svým jednáním, 
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skutky a příkladem budeme vyznávat svoji víru před světem tak, jak jsi 
to činil celých 33 let svého pozemského života Ty, který žiješ a kraluješ 
na věky věků. 

 
 

4.) VELMI KRÁTKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 
 
1. Ježíš souzen  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Noc končí a zrána - Pilát soudí Pána: na smrt že má jít. 
Pane, když jsem bloudil - i já jsem tě soudil, že máš svůj kříž vzít. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
2. Ježíš přijímá kříž  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Všude mnoho lidí - Pán už kříž svůj vidí, klade na něj dlaň.  
Otce prosí v duši, i mne prosit učí: Vůle tvá se staň! 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
3. Ježíš padá pod křížem poprvé  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Pán klesá pod křížem - mým hříchem obtížen, chci jít k němu blíž.  
Ač sám v prachu země, přece jenom ve mně - vůli zvedá výš. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
4. Ježíš se potkává se svou matkou  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Matka Páně milá - vidí svého Syna: svatý země květ. 
On ji prosí znovu: Pomáhej mi k tomu, abych spasil svět. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
 
5. Šimon pomáhá nést kříž  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Šimon Pána nezná, nechce svatá břevna - pomoci mu nést.  
I ty cítíš tíži? Přistup k tomu kříži, pokus se jej nést. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
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6. Veronika podává Ježíšovi roušku  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Někdy pouhé plátno - více je než zlato, když je láska dá.  
Svaté tváři Krista - ať tvá duše čistá - vždy se podobá. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
7. Ježíš padá pod křížem podruhé  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Na té cestě kříže - stále větší tíže - Krista sužuje. 
Zas už leží v špíně, vím, že je v nevině, za nás bojuje. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
8. Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem 
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Žen pláč Ježíš slyší. Ten bol neutiší,  řekne a jde dál, 
On chce soucit pravý, návrat k duše zdraví   a nad hříchy žal. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
9. Ježíš padá pod křížem potřetí  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
V třetím hrozném pádu - Kristus ztrácí vládu, sotva může vstát.  
Duch však dává síly - k poslednímu cíli: Život nám všem dát. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
10. Ježíš svlečen ze šatů  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Tělo samou ránu, vidíme jak Pánu - oděv strhali. 
Čím ho můžem přikrýt?  Jdem se do těch ran skrýt, to ho zahalí. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
11. Ježíš ukřižován  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Ježíšovo tělo - s křížem spojit mělo - kladivo a hřeb.  
Rozjímáme v tichu, že jej přibil hříchů - nekonečný běh. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
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12. Ježíš na kříži umírá  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Odpuštění dává, ducha odevzdává, dílo dokonal.  
Smrtí smyl zlé činy, shladil naše viny, nebe lidem dal. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
13. Ježíš sňat z kříže  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
Matko naše milá, vezmi svého Syna, na svůj klín ho skryj.  
Jeho smrt a bědu, jeho lásku, něhu - do duše nám vryj. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 
14. Ježíš položen do hrobu  
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, ... 
S tebou, Pane, jdeme, hříchy pohřbít chceme - skrze svatý kříž. 
S tebou dej vstát z hrobu - a v poslední dobu - vejít v svatou říš. 
Smiluj se nad námi, Ježíši, ... 
 

 
5.) KRÁTKÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 

 
ÚVODNÍ MODLITBA 
Všemohoucí věčný Bože, poslal jsi svého jednorozeného Syna, aby nás 
svou bolestnou smrtí na kříži vykoupil, dej, ať ho nyní doprovázíme 
cestou na Kalvárii a spojíme se s ním v jeho utrpení, abychom měli 
účast na bohatých plodech jeho bolestné smrti. Skrze Krista, našeho 
Pána. Amen. 
 
I. PÁN JEŽÍŠ VYDÁN NA SMRT  
Lektor: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
Všichni: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
Syn Boží přišel jako největší dobrodinec lidu, a lid se mu odměňuje 
voláním: Ukřižuj, ukřižuj ho!  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
Pane Ježíši, podporuj nás stále svou milostí, abychom se nikdy nepřidali 
k davu, který Tě odmítá a odsuzuje, místo aby splácel láskou za lásku. 
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Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
II. NA JEŽÍŠE VLOŽEN KŘÍŽ 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Cesta na Kalvárii začíná: Ježíš se chápe kříže, na kterém má dokonat 
dílo, pro které přišel: vykoupit lidstvo, otevřít nám nebe.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
 Pane Ježíši, chtěl bych jít vždy s Tebou, vždyť lidský život je křížová 
cesta a vím, že jen kříž mě přivede k světlu, k věčné spáse.  
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
III. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Třikrát padl pod křížem náš Spasitel. Ne proto, že by neměl síly, vždyť 
svou božskou mocí drží celý vesmír. Jeho pády pod křížem měly být 
poučením pro nás, kteří půjdeme za ním.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
Prvním pádem na počátku cesty nám Pán Ježíš praví: Nedejte se odradit 
od další cesty, jestliže hned na počátku padnete, nýbrž v pokoře a lítosti 
povstaňte a neste svůj kříž za mnou. 
Pane Ježíši, dej nám vždy k tomu odvahu a sílu. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
IV. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Ve chvíli, kdy se Maria setkává se svým Synem odsouzeným na smrt, 
vidí jasně, co tušila, když při zvěstování pronášela své „staň se“. A ve 
své lásce k lidstvu, které má být vykoupeno smrtí jejího Syna, opakuje 
nyní ve své duši: „Staň se!“  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 
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Vypros nám, Maria, abychom po Tvém příkladu i my říkali v radosti i 
bolesti nebeskému Otci: „Buď vůle Tvá!“ 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
V. ŠIMON POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Ježíš ve své všemohoucnosti nepotřeboval pomoci. Jestliže ji přijal od 
Šimona, pak jen proto, aby nám dal poučení, jak si máme navzájem 
ulehčovat životní kříže.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Dej mi, Pane, abych ochotně poskytoval pomoc jiným na křížové cestě 
životem a aby se i mně dostalo pomoci, budu-li ji potřebovat. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
VI. VERONIKA NABÍZÍ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Nic jiného nevíme o této ženě než to, že měla odvahu, když druzí byli 
plni strachu, a že její soucitná láska podala Pánu Ježíši roušku, aby si 
utřel obličej. A to udělalo Veroniku velkou a slavnou.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

Dej mi, Pane, aby má láska byla vždy statečná a činná, neboť jen tak 
mohu doufat, že mně dáš vidět jednou svou svatou tvář. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
VII. PÁN JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Ježíš padá uprostřed cesty. A tímto pádem nám chce říci: I když 
pokročíš na cestě duchovního života, která je cestou kříže, nejsi 
uchráněn od možnosti pádu.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 
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Pane Ježíši, pokorně vyznávám svou slabost a prosím, pomoz mi 
povstat, kdykoliv mě tíha kříže každodenního života srazí k zemi. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa.¨ 
 
VIII. PÁN JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Cestou se potkal Ježíš se skupinou žen - svých posluchaček. Naučení, 
které jim dal, je také pro nás. Netřeba plakat nad tím, kdo umírá s 
Bohem a pro Boha, ale nad tím, kdo je v nebezpečí, že zemře ve hříchu 
bez Boha. 
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

 Pane Ježíši, připomínej mi stále, že mám pamatovat ve svých 
modlitbách na hříšníky, zvláště umírající. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
IX. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Třetí pád téměř u cíle cesty. I takové pády bývají v lidském životě. A 
běda tomu, kdo nestačí povstat.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
Pane, chraň mě před takovým pádem, a kdyby mne snad překvapil, 
nedej, abych nestačil povstat a donést kříž až do cíle.  
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
X. PÁNA JEŽÍŠE ZBAVILI ROUCHA 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Jak Ti bylo, můj Ježíši, když před zraky tolika diváků obnažili Tvé svaté 
tělo? I tuto potupu jsi chtěl snášet, abys odčinil tolik hříchů neúcty k 
lidskému tělu, které je chrámem Ducha svatého.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 
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Dej nám, Pane Ježíši, abychom v sobě neničili přirozený stud, který je 
hradbou jemné ctnosti čistoty. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
XI. PÁNA JEŽISE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Čím více se blíží konec života našeho Spasitele, tím více se zvětšuje 
utrpení. Jak strašně trpěl, když hrubými hřeby proráželi jeho ruce a 
nohy. A nikdo z přítomných neviděl u něho ani nejmenší odpor a 
netrpělivost.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

 Pane Ježíši, dej mi sílu k trpělivosti na křížové cestě životem, zvláště 
pak v posledních chvílích. 
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
XII. PÁN JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Životní dílo Spasitelovo - vykoupení lidstva - je dokonáno. Celoživotní 
oběť na oltáři kříže vyvrcholila. Syn odchází k Otci. A nám zanechává 
ovoce své výkupné smrti, zvláště ve mši svaté a ve svátostech.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 
Uč mě, můj Spasiteli, umírat hříchu a napájet se z těchto pramenů 
milostí a ukrýt se ve Tvém otevřeném srdci.  
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
XIII. TĚLO PÁNA JEŽÍŠE POLOŽILI MATCE NA KLÍN 
Klaníme se Ti Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Jak veliká byla Mariina radost, když chovala na klíně božské Dítě, tak 
veliká byla nyní její bolest, když držela jeho tělo zraněné, usmrcené 
našimi hříchy.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 
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 Matko bolestná, vryj hluboce do mého srdce rány svého Syna a vypros 
mi, abych ho svými hříchy znovu neukřižoval.  
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
XIV. PÁNA JEŽÍŠE KLADOU DO HROBU 
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, ... 
Věčné Slovo zmlklo v hrobě, ale jen na chvíli. Brzy promluví slavným 
zmrtvýchvstáním a svědectví o něm půjde celým světem.  
/chvíle ticha – možno se potichu pomodlit: Sláva Otci i Synu ……/ 

 

 Dej mi, Pane, abych nikdy nemalomyslněl, ani pro utrpení své, ani pro 
utrpení Tvé, které snášíš stále ve svém tajemném Těle, neboť na konci 
tohoto utrpení bude vzkříšení a sláva.  
Lektor: Zachraň nás svým křížem. Lidé: Vysvoboď nás svým 
vzkříšením, Ježíši Kriste, Spasiteli světa. 
 
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
Všemohoucí věčný Bože, přijmi tuto naši pobožnost křížové cesty a 
také všechny naše práce a utrpení, když je spojujeme s utrpením a 
bolestnou smrtí Tvého milovaného Syna a podáváme Ti je jako smír za 
hříchy své i celého světa, a dej, abychom ve všech svých křížích hledali 
našeho Ježíše Krista, jenž s Tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. 
 

 
6.) KŘÍŽOVÁ CESTA OČIMA PILÁTA 

 
ÚVODNÍ MODLITBA 
Pane Ježíši, když konáme pobožnost křížové cesty, myslíme více na to, 
že je to jen pobožnost - tedy „divadlo“ pro náš duchovní zrak - a ne 
tvrdá skutečnost, která se týkala živého člověka. Tak se někdy i v 
duchovním životě pohybujeme více ve světě stínů než pravdivých a 
tvrdých skutečností. Více se obíráme představami a nábožným divadlem 
a málo prožíváme náboženství ve všedním životě. Dovol nám, ať 
opustíme svět stínů a nahlédneme do skutečnosti a pravdy našeho 
života. 
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Tvá křížová cesta nezačala až od Pilátova domu, ale v Betlémě a vedla 
přes Nazaret až na Kalvárii. Ukazuj nám na křížové cestě pravdu a 
skutečnost Božího království, aby se promítala do skutečnosti našeho 
života. Amen. 
 
I. PÁN JEŽÍŠ PŘED PILÁTEM 
Ježíš odpověděl Pilátovi: „Ty to říkáš, jsem král. Já jsem se proto 
narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. 
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ Pilát mu řekl: „Co je to 
pravda?“  
Nevěděl, či nechtěl to vědět? Věděli farizeové, co je pravda? Mohli to 
vědět. Znali Písmo, a přece proti tomu, který je PRAVDA, navedli lid. 
Mohli lidé, kteří křičeli „Ukřižuj ho!“ vědět, co je pravda? Když neznali 
pravdu, mohli alespoň mlčet. Pravda nebo lež - bylo to jedno.  
(Chvíle ticha) 
Nám je také někdy jedno, kde je pravda, spravedlnost, dobro, jen proto, 
že nechceme znát skutečnost a držíme se svých představ, svých stínů, 
své fantazie. 
Proto voláme: PANE, OSVĚŤ NÁS SVYM SLOVEM!  
Dobrotivý Bože, dej, ať Tě lépe chápeme a odhodlaně následujeme. 
(Pane, osvěť nás svým slovem!) 
Nechť je Tvé slovo svítilnou naší duše, abychom žili podle pravdy a v 
lásce k Tobě rostli. (Pane, osvěť nás svým slovem!) 
Uděl, ať naše upřímné obrácení usmiřuje hříchy proti Tvé moudrosti a 
dobrotě. (Pane, osvěť nás svým slovem!) 
Posiluj naše upřímné přátelství s Tebou. (Pane, osvěť nás svým 
slovem!) 
(Chvíle ticha) 
Pane, dávej nám správné smýšlení a sílu k správnému jednání, aby život 
byl naplněn pravdou, spravedlností a láskou. Neboť Ty žiješ a kraluješ 
na věky věků. Amen. 
 
 
II. PÁN JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ 
Pilát se vrátil do vládní budovy, dal Ježíše předvolat a zeptal se ho: „Ty 
jsi židovský král?“ 
Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti řekli o mně jiní?“ 
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Pilát odpověděl: „Copak jsem já Žid? Tvůj národ - to je velekněží - mi 
tě vydali. Čeho ses dopustil?“ 
Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa.“ (Jan 18,33-36).  
(Chvíle ticha) 
Pilát chce, aby Ježíš pronesl něco na svou obhajobu. Chce Ježíše 
zachránit před zlobou velekněží a davu. Chce, aby řekl, že není král, že 
se mýlil, když to o sobě tvrdil, že lidé jeho slovům podkládali jiný 
význam. Chce mu pomoci. Ale Ježíš nepotřebuje Pilátovu pomoc. Sám 
nabízí svou pomoc Pilátovi, když se ptá: „Říkáš to sám ze sebe, že jsem 
král?“ Chce ho přimět k zamyšlení a tím snad i k víře. Pán Ježíš ví, že 
pomoc potřebuje židovský národ, lidstvo, člověk - hříšník, nejen pomoc, 
ale záchranu. Proto přijímá kříž, aby člověka, lidstvo i svůj národ 
zachránil. 
Pane Ježíši, Tvůj kříž a odvaha, s jakou jej přijímáš, jsou naší vlastní 
obžalobou. Jsme jako Pilát: myslíme si, že Ty potřebuješ naši pomoc, 
místo, abychom viděli svou vlastní nouzi a ubohost. 
Vyznáváme: PŘIBLÍŽILO SE BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ! 
Pane Ježíši, Tys řekl: „Vy jste sůl země. Zkazí-li se, jak se znovu stane 
slanou?“ (Přiblížilo se Boží království) 
Vy jste světlo světa. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše 
dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích. (Přiblížilo se Boží 
království) 
Když se rozsvítí světlo, nestaví se pod kbelík, ale na svícen, takže svítí 
všem v domě. (Přiblížilo se Boží království) 
(Chvíle ticha) 
Pane, Ty jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny věky 
věků. Amen. 
 
III. PRVNÍ PÁD POD KŘÍŽEM 
Pilát mu řekl: „Se mnou nechceš mluvit? Nevíš, že mám moc Tě 
propustit a že mám moc dát tě ukřižovat?“ Ježíš odpověděl: „Neměl bys 
nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shůry. Proto větší vinu 
má ten, kdo mě tobě vydal.“ Pilát se proto snažil Ježíše propustit. Ale 
Židé křičeli: „Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá 
králem, staví se proti císaři.“ (Jan 19,9-12) 
(Chvíle ticha) 
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Mocný Pilát je bezmocný. Proč? Obával se o své postavení? Měl přece 
u císaře v Římě svého ochránce. Bál se povstání? Měl vojsko, které by 
každé povstání potlačilo. Co mu bránilo, aby Ježíše osvobodil? Chyběla 
mu duchovní síla, která by přemohla nenávist davu. 
Pane Ježíši, Pilát Ti neotevřel své srdce, nedal Ti k dispozici svou duši, 
proto je bezmocný. Ty padáš na křížové cestě, jsi tělesně vyčerpaný, ale 
máš sílu pronikat do srdce člověka, abys jej naplnil duchovní silou, 
která přemáhá každé zlo a pomáhá povstat z každého pádu. 
Vyznáváme: NEPOTŘEBUJÍ LÉKAŘE ZDRAVÍ, ALE NEMOCNÍ 
Pane Ježíši, Tys řekl: 
Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. 
(Nepotřebují...) 
Dávejte si pozor, abyste nekonali své dobré skutky okázale před lidmi. 
(Nepotřebují...) 
Když se modlíš, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému 
Otci ve skrytosti. (Nepotřebují...) 
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost. (Nepotřebují...) 
(Chvíle ticha) 
Pane, Ty jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny věky 
věků. Amen. 
 
IV. PÁN JEŽÍŠ A PANNA MARIA 
Pilát řekl: „Já na něm neshledávám žádnou vinu. Je však u vás zvykem, 
abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete 
tedy, abych vám propustil židovského krále?“ Oni však začali křičet: 
„Toho ne, ale Barabáše!“ Ten Barabáš byl zločinec. (Jan 18,38-40)  
(Chvíle ticha) 
Jsme plni touhy poznávat svět, věci a lidi, odhalovat jejich podstatu a 
příčinu, od malička máme na rtech zvídavou otázku: Proč? A když nám 
dá Bůh odpověď, nedůvěřujeme, prověřujeme a zpochybňujeme Boží 
pravdu tak dlouho, až to, co obstojí v našem zkoumání a co nazýváme 
„pravdou“, už není pravda, ale lež a faleš. Raději svobodu pro Barabáše 
než pro toho, který je Pravda. 
Pane Ježíši, Maria vidí věci jinak. Nedoufá v lidskou spravedlnost, 
proto ji nepřekvapí, že svobodu dostane zločinec. A nedrtí ji pohled na 
zmučeného Syna. Toužíme získat Mariin pohled na svět, na události, na 
sebe i na Tebe. Sebe poznáváme špatně, bližním nerozumíme a Tebe 



34 

nechápeme. Nauč nás na přímluvu své Matky správnému pohledu na 
život, na svou pravdu i na svou cestu. 
Vyznáváme: TY MÁŠ SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA. 
Pane Ježíši, Ty jsi řekl: Proste a bude vám dáno. (Ty máš slova věčného 
života) 
Hledejte a naleznete. (Ty máš slova...) 
Tlučte a bude vám otevřeno. (Ty máš slova...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
V. ŠIMON POMÁHÁ PÁNU JEŽÍŠI 
Ježíš řekl Pilátovi: „Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, 
abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“ 
Pilát mu řekl: „Co je to pravda?“ (Jan 18,37-38) 
 (Chvíle ticha) 
A odpověď neočekával. Byl přesvědčen, že na tuto otázku je zbytečné 
hledat odpověď. 
Šimon má pomoci odsouzenci. To však není odsouzenec, ale nevinný 
člověk. Jeho odsouzení je protiprávní a rozsudek je nespravedlivý. 
Pravda je jiná než to, co vidí povrchní pohled Šimonův. 
Pane Ježíši, na otázku, „co je pravda“, nehledáme odpověď, protože 
„problém pravdy“ považujeme za nedůležitý. Stačí nám, že rozumíme 
příkazu „mluvit pravdu“. Hledat pravdu - jak se domníváme - je 
zbytečné. Proto se tak často mýlíme v sobě i v bližních. 
Vyznáváme: ČIŇTE POKÁNÍ A VĚŘTE EVANGELIU! 
Pane Ježíši, Ty s řekl: Buďte opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice. 
(Čiňte pokání...) 
Kdo nebere svůj kříž a chtěl by mne následovat, není mne hoden. (Čiňte 
pokání..) 
Kdo chce zachovat svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro 
mne, nalezne ho. (Čiňte pokání...) 
Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (Čiňte pokání...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
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VI. VERONIKA NABÍZÍ PÁNU JEŽÍŠI POMOC 
Když zasedl k soudu, poslala k němu jeho žena se vzkazem: „Nic neměj 
s tím spravedlivým člověkem! Kvůli němu jsem dnes ve snu mnoho 
vytrpěla.“ (Mt 27,19) 
(Chvíle ticha) 
Pilát nedbal na naléhání své ženy, která pověrečně věřila v pravdivost 
svého „živého“ snu. 
Na jeruzalémské ulici se z davu vynoří žena— Veronika, která nejde za 
přeludem svého snu, ale za živou skutečností: za člověkem, který 
potřebuje pomoc. A nabídne Kristu svůj závoj. 
Pane Ježíši, jednat podle poznané skutečnosti znamená zanechat snění a 
opustit iluze. Tolik času promarníme zbytečným mluvením o tom, co by 
se mělo ve prospěch bližního udělat. Snad dobře odhadujeme 
skutečnost, ale ztrácíme schopnost podle pravdy žít. Ačkoliv říkáme, že 
jsme křesťané, chybí nám životní síla vytvářet svůj život podle toho, 
který je Život a Pravda. 
Vyznáváme: KDO NENÍ S TEBOU, JE PROTI TOBĚ. 
Pane Ježíši, Tys řekl: Každé království samo v sobě rozdvojené zpustne. 
(Kdo není...) 
Každý strom se pozná po ovoci. (Kdo není...) 
Dobrý člověk vynáší z dobré pokladnice dobré věci. (Kdo není...) 
I z každého neužitečného slova, které lidé pronesou, musí v soudný den 
vydat účty. (Kdo není...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
VII. DRUHÝ PÁD POD KŘÍŽEM 
Všichni volali: „Ukřižuj!“ Namítl jim Pilát: „Čeho se vlastně dopustil?“ 
Ale oni ještě více křičeli: „Ukřižovat!“ Když viděl, že tím ničeho 
nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá, dal si přinést vodu, před 
očima lidu si umyl ruce a řekl: „Já jsem nevinen krví toho člověka, to je 
vaše věc.“ (Mt 27,22-24) 
(Chvíle ticha) 
Těžko říci, zda Pilát byl schopen Pánu Ježíši osobně ublížit. Chtěl ho 
propustit. Ale svou váhavostí vytvořil situaci, která Ježíši nepomohla, 
ale naopak povalila ho na zem, zdeptala a zničila. 
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Pane Ježíši, setkáváme se s bližními, kteří volají— třeba i mlčky - o 
pomoc. Jak na to volání odpovědět? Naše váhavost ohledně způsobu 
„Jak pomoci“ často vytváří situaci podobnou té, která se odehrála na 
nádvoří Pilátova domu. Váháme vůbec něco udělat a nalháváme si, že 
nevíme, jak to udělat. 
Prosíme Tě: PANE, AŤ VIDÍM! 
Pane Ježíši, Tys řekl: Každý, kdo plní vůli nebeského Otce, je můj bratr, 
má sestra i matka. (Pane, ať vidím!) 
Blahoslavené jsou vaše oči, že vidí. (Pane, ať vidím!) 
Když slepý vede slepého, oba upadnou do jámy. (Pane, ať vidím!)  
Co prospěje člověku, když získá celý svět, ale zmaří svůj život! (Pane, 
ať vidím!) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
VIII. PÁN JEŽÍŠ A JERUZALÉMSKÉ ŽENY 
Všechen lid odpověděl: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti.“ (Mt 
27,26) 
Ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: 
„Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad 
svými dětmi!“ 
(Chvíle ticha) 
Ženy protestují pláčem proti zlu. Ale takový protest je neúčinný a 
bezmocný. Kristus je plný moci a síly. Nese v sobě celý svět, všechny 
hříchy, všechny lidi. Protestuje proti zlu tím, že dává život za své ovce. 
On se slitovává, ne ženy. On vysvobozuje vězně, ne Pilát. On pomáhá 
nést kříž, ne Šimon. Nikdo mu život nebere, on ho dává jako výkupné 
za všechny. 
Pane Ježíši, kdo jí Tvé Tělo a pije Tvou Krev, nezemře na věky. Tvé 
Tělo a Tvá Krev jsou dary plné moci a síly - nepřemožitelný pokrm a 
nepomíjející nápoj. 
Prosíme: DÁVEJ NÁM TEN CHLÉB STÁLE. 
Pane Ježíši, Ty jsi řekl: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, 
nebude nikdy hladovět. (Dávej nám...) 
Kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. (Dávej nám...) 
Já jsem chléb živý, který sestoupil z nebe. (Dávej nám...)  
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Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. (Dávej nám...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
IX. TŘETÍ PÁD POD KŘÍŽEM 
Potom dal Pilát Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní korunu, vsadili mu 
ji na hlavu, oblékli ho do nachově rudého pláště, předstupovali před něj 
a provolávali: „Buď zdráv, židovský králi!“ a bili ho. (Jan 19,1-3)  
(Chvíle ticha) 
Pilát věděl, že vydal na smrt nevinného. To byla jeho definitivní prohra 
v zápase o pravdu - pokud vůbec zápasil. To byla Pilátova prohra v 
zápase o Kristův život a také o jeho život. To byl Pilátův poslední pád. 
Člověk je tak úzce spjat s pravdou, že zápas o pravdu je často zápasem 
o život a na život a na smrt. Pilát svůj zápas prohrál. 
Pane Ježíši, padáš pod křížem, ale svůj zápas o život jsi neprohrál. Tvůj 
duch se vzepne k nejvyššímu lidskému činu: k oběti. Nestaráš se o 
mínění těch, kteří v Tobě vidí člověka, který prohrál svůj zápas. Víš, že 
Tvé utrpení je nutné pro spásu světa, víš, že Tvé utrpení je vítězstvím, a 
víš, že se nemýlíš. 
Vyznáváme: PŘIŠLA HODINA, KDY SYN ČLO VĚKA BUDE 
OSLAVEN. 
Pane Ježíši, Tys řekl: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a 
neodumře, zůstane samo. (Přišla hodina...) 
Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje. (Přišla hodina...) 
Kde jsem já, tam bude i můj služebník. (Přišla hodina...) 
Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. (Přišla hodina...)  
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
 
 
X. ZBAVENÍ ŠATŮ 
Pilát jim řekl: „Hle, člověk!“ Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě 
a v purpurovém plášti. (Jan 19,5) 
(Chvíle ticha) 
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Jakou úctu měl Pilát k člověku? Pro Římana neměl život člověka valnou 
cenu. Zabít otroka bylo možno beztrestně, vzpurný barbar byl bez 
milosti ukřižován a vraždy císařů byly skoro na denním pořádku. 
Myslil sis, Piláte, že na Židy zapůsobíš voláním „Hle, člověk!“? Myslil 
sis, že si Židé váží člověka? Byli zvyklí kamenovat nejen cizoložnice, 
ale i proroky. Jakou tys měl úctu k člověku? Žádnou. Pěstoval sis jen 
vlastní sebeúctu. Uctíval jsi jen sám sebe - a to byl tvůj nejvyšší bůh. 
Pane Ježíši, nestydíme se odhalovat a demaskovat druhé, ale málo 
hledíme být upřímní k sobě a odhalit sebe. Bezostyšně svým zrakem 
zbavujeme šatů a svými pomluvami cti naše bližní, ale sami jsme 
zahaleni neproniknutelnou mlhou „sebeúcty“ a nedovolíme nikomu, aby 
pronikl do obsahu naší duše. „Poznej sám sebe,“ radí stará zásada 
duchovního života, „a otevři své srdce bližnímu.“ 
Vyznáváme: KDO CHCE BÝT PRVNÍ, AŤ SLOUŽÍ VŠEM JAKO 
POSLEDNÍ 
Pane Ježíši, Tys řekl: Kdo vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, 
nepřijde o svou odměnu. (Kdo chce...) 
Co jste udělali jednomu z nejmenších, mně jste udělali. (Kdo chce...) 
Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a svým 
životem vykoupil mnoho lidí. (Kdo chce...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
XI. UKŘIŽOVÁNÍ 
Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Stálo tam: Ježíš Nazaretský, 
král židovský. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš 
ukřižován, bylo blízko města. Židovští velekněží řekli Pilátovi: „Neměl 
jsi psát „židovský král“, nýbrž „vydával se za židovského krále.“ Pilát 
odpověděl: „Co jsem napsal, napsal jsem.“ (Jan 19,19-22).  
(Chvíle ticha) 
Co Pilát napsal, byla pravda. Byla to výpověď hodná proroka: „Na kříži 
visí židovský král.“ Ten nápis četlo mnoho Židů s rozhořčením a 
pohoršeni odsuzovali Piláta, protože jim postavil před oči ne svou 
pravdu, ne jejich pravdu, ale - aniž o tom sám věděl - Boží pravdu. 
Pane Ježíši, Boží pravda je nám solí v očích, když vyžaduje, abychom 
se jí podřídili. Chceme totiž, aby se pravda podřizovala nám, osobní 
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domnělé velikosti, aby byla naší svatozáří. Naší pravou velikostí je tato 
pravda: Jsem jen to, co jsem v očích Božích. 
Voláme: OTČE, OSLAV SVÉ JMÉNO. 
Pane Ježíši, Tys řekl: Dokud máte světlo, věřte v to světlo, abyste byli 
děti světla. (Otče, oslav své jméno.) 
Kdo věří ve mne, věří v toho, který mne poslal. (Otče, oslav své jméno.) 
Kdo vidí mne, vidí toho, který mne poslal. (Otče, oslav své jméno.) 
Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny lidi k sobě. (Otče, oslav 
své jméno.) 
Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa 
vypuzen. (Otče, oslav své jméno.) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
XII. PÁN JEŽÍŠ VISÍ NA KŘÍŽI 
Ježíš řekl učedníkovi: „Hle, tvá Matka!“ Pilát řekl Židům: „Hle, váš 
král!“ Onen učedník ji přijal k sobě. Židé se dali do křiku: „Pryč s ním, 
pryč s ním, ukřižuj ho!“ 
(Chvíle ticha) 
Pravda není jen myšlenka, či dokonce smyšlenka. Pravda, to jsou vždy 
lidé, věci. Milovat pravdu znamená milovat lidi. Pilát nemiloval nikoho, 
na nikom mu nezáleželo. Byl sobecký, bál se o sebe tak, že chtěl být 
obávaným vládcem. Měl strach a vzbuzoval strach, nebyl milován. 
Učedník miloval Ježíše, miloval jeho Matku, věděl, že je Mistrem 
milován. Pravda se proměňuje v lásku. 
Pane Ježíši, bojíme se, že nejsme a ani nemůžeme být pro své hříchy 
Tebou milováni. Bojíme se, že nemůžeme a nejsme milováni ani lidmi. 
Chceme se zbavit svého strachu. Při pohledu na Tvůj kříž poznáváme, 
že jsi nás tolik miloval, že ses nechal kvůli nám přibít na kříž. Kéž 
uvěříme, že jsme tak milováni jako učedník, který stojí pod křížem. 
Vyznáváme: KDE JE OPRAVDOVÁ LÁSKA, TAM PŘEBÝVÁ BŮH. 
Pane Ježíši, Tys řekl: Miluj Pána, svého Boha, celým srdcem svým, 
celou svou duší a celou svou myslí. (Kde je ...) 
Miluj svého bližního jako sám sebe. (Kde je...) 
Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval 
vás. (Kde je...) 
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Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku k 
sobě navzájem. (Kde je...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
XIII. PŘÍPRAVA HROBU 
Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži - 
na tu sobotu připadl totiž velký svátek - požádali Piláta, aby 
odsouzeným byly zlámány kosti - prvnímu i druhému, kteří byli 
ukřižováni s ním. Potom požádal Piláta Josef z Arimatie, aby směl 
Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a 
tělo sňal. (Jan 19,31-32.38)  
(Chvíle ticha) 
Pilát dal souhlas. Snad už je to poslední ANO, poslední tečka za 
nepříjemným případem blouznivce z Nazareta. Komedie s velekněžími, 
s farizeji a lidem je skončena. Židé dosáhli svého. Ale co na tom záleží, 
že Pilát neprosadil svou? Co je to pravda? Na tuto otázku je Ježíšova 
smrt dostatečná odpověď pro všechny. 
Pane Ježíši, ptáme se jako Pilát, co je pravda, ale pak s lehkým srdcem 
ji pověsíme na kříž, nebo aspoň „na hřebík“. Až ji budeme potřebovat, 
bude při ruce, abychom s ní mohli vytáhnout do boje. 
Mariin postoj k pravdě byl jiný. Dala své ano do rukou Otcových. 
Svěřila se tomu, který je Pravda. Od počátku uchovávala všechna ta 
slova ve svém srdci a rozvažovala o nich. Nauč nás hovořit s Tebou tak, 
abychom své ano svěřili jen Tobě. 
Vyznáváme: NIKDO NEPŘICHÁZÍ K OTCI, NEŽ SKRZE TEBE. 
Pane Ježíši, Tys řekl: Vaše srdce ať se nechvěje! Věřte v Boha, věřte i 
ve mne! (Nikdo nepřichází...) 
Odcházím k Otci, abych vám připravil místo. (Nikdo nepřichází...) 
Zase přijdu a vezmu si vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. 
(Nikdo nepřichází...) 
Cestu, kam jdu, znáte. (Nikdo nepřichází...) 
(Chvíle ticha) 
Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
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XIV. KRISTŮV HROB 
Druhý den přišli velekněží a farizeové společně k Pilátovi a řekli: 
„Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník ještě za živa prohlásil: „Za 
tři dny vstanu z mrtvých.“ Dej tedy rozkaz zajistit hrob až do třetího 
dne. Jinak by mohli jeho učedníci přijít, ukrást ho a říci lidu: „Vstal z 
mrtvých.“ Pak by ten poslední podvod byl ještě horší než první.“ Pilát 
jim odpověděl: „Tady máte stráž. Jděte a zajistěte hrob, jak za dobré 
uznáte.“ Oni odešli a zajistili hrob tím, že zapečetili kámen a postavili 
stráž. (Mt 27,62-66) 
(Chvíle ticha) 
Cesta skončila. Pravda byla ukřižována. Život byl zabit. Co ještě zbývá? 
Ještě jedno opatření: zajistit se ve lži. Ten, který řekl „Jsem Cesta, 
Pravda a Život,“ byl brán jako podvodník, lhář a svůdce. Nesmí vstát z 
mrtvých! Nesmí? Kdo mu to zakáže? Pilát? Či velekněží, nebo 
farizeové? 
Když přešla sobota, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie z 
Magdaly a druhá Marie podívat se na hrob, vtom nastalo velké 
zemětřesení, protože z nebe sestoupil anděl Páně, přišel, odvalil kámen 
a posadil se na něj... (Mt 28,1-2) 
Když ženy odcházely od hrobu, přišli někteří ze stráže do města a 
oznámili velekněžím všechno, co se stalo. Ti se sešli spolu se staršími, 
poradili se a dali vojákům hodně peněz s pokynem: „Říkejte: V noci 
přišli jeho učedníci a ukradli ho, zatímco my jsme spali. A doslechne-li 
se to místodržitel, my ho uchlácholíme a postaráme se, aby se vám nic 
nestalo.“ (Mt 28,8-14) 
A tak se místodržitel stane obětí obludné lži. 
Nyní se, Piláte, ptej: Co je pravda? 
Vyznáváme: TY JSI CESTA, PRAVDA A ŽIVOT 
Pane Ježíši, Tys řekl: Jste bláhoví, když váháte uvěřit všemu tomu, co 
mluvili proroci. (Ty jsi...) 
Což to nemusel Mesiáš všechno vytrpět, a tak dosáhnout slávy? (Ty 
jsi...) 
Pokoj vám! Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. (Ty jsi... ) 
Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. (Ty jsi... 
Já budu s vámi po všechny dny až do konce světa. (Ty jsi... ) 
(Chvíle ticha) 
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Ty, Pane, jsi spravedlivý a správná jsou Tvá rozhodnutí po všechny 
věky věků. Amen. 
 
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
Pane Ježíši, Ty jsi rozepjal ruce na kříži, abys lidstvo vykoupil. Učiň, ať 
se Ti naše skutky líbí a před světem vydávají svědectví o díle Tvého 
vykoupení. Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. (Amen.) 

 
 

7.) KŘÍŽOVÁ CESTA OČIMA SETNÍKA 
 
ÚVODNÍ MODLITBA 
Pane Ježíši, mnoho lidí Tě doprovázelo na křížové cestě. Jedním z nich 
byl i římský důstojník - setník, který měl úřední povinnost dohlížet na 
vykonání rozsudku smrti. Pod křížem pak řekl překvapující slova 
vyznání: „Tento člověk byl opravdu Boží Syn.“ Když se dnes 
připojujeme k průvodu křížové cesty, chceme se z jeho pochybností 
poučit a nechat se jeho příkladem strhnout k odvážnému vyznání víry v 
Tebe, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
 
I. JEŽÍŠ ODSOUZEN K SMRTI 
Co je pravda? Piláta zajímala pravda jen akademicky. Když nedostal 
odpověď, přestala ho zajímat a Ježíše odsoudil. Je zavolán setník, aby 
vykonal rozsudek smrti. Rozzuřený dav volá: „Ukřižuj ho!“ Ale 
podivné jednání Pilátovo vzbuzuje v setníkově duši neklid: Je ten 
člověk opravdu vinen? Ale buď jak buď. Dostal rozkaz: Vykonej 
popravu! Je voják a musí poslechnout.  
(Chvíle ticha) 
Pane, Písmo svaté nás varuje před nerozvážným jednáním a vybízí 
hledat pravdu pouze u Boha. 
( Chvíle ticha) 
Lektor nebo zpěvák:  
Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, jenž jsi trpěl pro nás hříšné, 
smiluj se nad námi. 
Všichni zopakují.  
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II. NA JEŽÍŠE VLOŽEN KŘÍŽ 
Ježíš přijímá kříž takovým způsobem, že setník je v rozpacích. Z vlastní 
zkušenosti věděl, že někteří odsouzenci jdou na smrt lhostejně, apaticky, 
jiní s křikem a nadávkami. Zde viděl zvláštní ochotu, či dokonce touhu 
po námaze a utrpení. Jak si to vysvětlit? Vždyť on, setník, si zakládal na 
svém postavení právě proto, že námahu, strasti, či dokonce otroctví 
nepočítal do náplně svého života. Ježíš bere na sebe kříž tak, jako by se 
celý život na nic jiného nepřipravoval než jen na tuto chvíli.  
(Chvíle ticha) 
Pane, přijímat kříž je pohanovi bláznovstvím, ale křesťan nezná lepší 
způsob, jak přispět k obnově světa a následovat Tebe.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ...  
 
III. JEŽÍŠ POPRVÉ PADÁ POD KŘÍŽEM 
Odsouzenec upadl. Je třeba ho přimět k dalšímu pochodu. Setník dává 
vojákům rozkaz a ti Ježíše několikrát uhodili. Setník znejistěl. Rány, 
kterými vojáci nutili zemdleného Ježíše znovu povstat, dopadaly víc na 
setníkovu duši než na Ježíšovo tělo. Setník se v duchu brání: „Vždyť on 
neměl v úctě moc, kterou představuje Pilát a já, a tak na něho síla této 
moci tvrdě dopadla a povalila ho na zem.“ Ačkoliv bezmocný Ježíš leží 
na zemi, vyzařuje z něho jiná, zvláštní síla, které se setník jen těžko 
brání.  
(Chvíle ticha) 
Ty jsi, Pane, naše síla, která nás vede. Ty nedopustíš, aby nás lidé 
povalili na zem a ničili zbytečnými ranami. S důvěrou to vyznáváme.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
IV. JEŽÍŠ SE POTKÁVÁ SE SVOU MATKOU 
V cestě smutnému průvodu stojí žena. Všichni si polohlasně šeptají: To 
je Matka. V setníkovi to vyvolalo vzpomínky na vlastní matku. Kde je? 
Co dělá? Není nemocná? Či je ještě živa? Nic o ní neví, je daleko. 
Setníkovi je smutno. Uvědomil si, že je sám. Má tu v cizí zemi alespoň 
nějaké přátele? Bude se moci na někoho spolehnout, až mu bude 
nejhůře? A co až bude umírat? Bude u něho matka? Nebo někdo z 
přátel? Kde hledat? A koho hledat?  
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(Chvíle ticha) 
Pane, není dobře, když je člověk sám. Buď při nás, buď nám blízko, 
buď s námi, vždyť jsi to slíbil: „Já jsem s vámi po všechny dny až do 
konce světa.“  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože,...  
 
V. ŠIMON CYRENSKY POMÁHÁ JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ 
Je potřeba vyhlédnout siláka, který by Ježíšovi pomohl s křížem. Tu jde 
okolo Šimon. „Vezmi kříž a pojď s námi!“ nařizuje setník. Šimonovi se 
zatmělo před očima. On, vážený člověk, má jít s odsouzencem a nést 
mu kříž! Takové ponížení! Po několika krocích Šimon pocítil Ježíšův 
pohled. Ohlédl se. Na ten pohled nikdy nezapomněl.  
(Chvíle ticha) 
Pane, stačí jednou pohledět Ti do tváře a v duši zůstane touha znovu Tě 
vidět, znovu se dostat do Tvé blízkosti. Ne jednou, ne na čas, ale věčně.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
VI. VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU 
Zase stojí v cestě žena. Má soucit s odsouzeným. Ježíš prý často kázal o 
lásce a milosrdenství. Proto mu ženy tolik naslouchaly. Jsou pro taková 
slova citlivější. Ale my, Římané, uvažoval setník, nedáme mnoho na 
lásku a odpuštění. Naše říše je založena na právu a spravedlnosti, ne na 
lásce.  
(Chvíle ticha) 
Pane, Tvoje království není z tohoto světa. Je to království lásky, 
milosrdenství a odpuštění. A my tak často hřešíme právě proti lásce.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
 
VII. JEŽÍŠ PODRUHÉ PADÁ POD KŘÍŽEM 
Opět nepříjemnost. Odsouzenec upadl podruhé. Židé všechnu svou sílu 
a především všechna svá vítězství v boji připisují Bohu. A tento člověk 
- prý Syn Boží - nemá ani sílu dojít s křížem na popraviště. Proč mu 
tedy Bůh nepomůže?  
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(Chvíle ticha) 
Pane, Ty jsi naše síla. Všechna naše vítězství jsou Tvými vítězstvími. 
Prosíme, dej, ať naše slabost není pohoršením pro ty, kdo hledají 
velkého, mocného, silného Boha Abrahámova.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
VIII. JEŽÍŠ MLUVÍ K PLAČÍCÍM ŽENÁM 
Ježíš mluví k ženám o jejich dětech. Ke každému mluvil tak, jak to ten 
druhý potřeboval. Setník si vzpomíná, že i jednomu jeho kolegovi, také 
setníkovi, uzdravil služebníka. Na každého myslel, každého znal 
jménem, jako by byl nějaký Bůh. Židé jsou ve svém náboženství 
nesnesitelní a pyšní, protože věří, že každý z nich je Božím oblíbencem. 
Že by jejich Bůh byl mocnější než naši římští bohové, když na každého 
myslí, každému pomáhá, každého zná jménem?  
(Chvíle ticha) 
Pane, Ty jsi slunce, které svítí na dobré i na zlé, každého znáš, pro 
každého máš zvláštní úkol. Vyznáváme Tvou velikost slovy žalmu: „Jak 
podivuhodné je Tvé jméno po celé zemi!“ 
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
IX. JEŽÍŠ POTŘETÍ PADÁ POD KŘÍŽEM  
Nepříjemností na křížové cestě bylo pro setníka víc než dost. Mladý, 
třiatřicetiletý odsouzenec sotva jde. Proč se tak potácí? Vždyť kříž není 
tak těžký. Proč tolikrát padl? Setníkovo nitro je plné otázek, které neumí 
zodpovědět ani zahnat. Otázky ho tísní, jako by se pod nimi hroutil.  
(Chvíle ticha) 
Pane, stále se modlíš za všechny skleslé, stísněné a zkrachované. My se 
v duchu připojujeme k Tvé modlitbě.  
(Chvíle ticha)  
Svatý Bože, ... 
 
X. JEŽÍŠ ZBAVEN ŠATU 
K Ježíši chodili lidé poslechnout si jeho slova. Nemocní ho prosili, aby 
na ně vložil ruce a uzdravil je. Některým stačilo, aby se dotkli jeho šatů 
a už byli uzdraveni. Příbuzní a krajané si zakládali na tom, že je z jejich 
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města. Přátelé za něho chtěli dokonce položit i život. Byl ve všeobecné 
oblibě. Proto setník dává dobrý pozor, aby se někdo v poslední chvíli 
nepokusil Ježíše osvobodit. Ale může být klidný. Ženy, které stojí 
ustrašeny opodál, nejsou nebezpečné. Ani o šaty nikdo nemá zájem. 
Patří vojákům a ti o ně budou losovat a vášnivě se přít. Proč ho všichni 
opustili? Setník se ptá sám sebe, ale hned se této myšlenky zalekne, aby 
si nepřivodil nežádoucí nepříjemnosti.  
(Chvíle ticha) 
Opuštěný Ježíši, nikdo o Tebe nejeví zájem, ty však se připravuješ na 
smrt, která má být odpovědí na všechny otázky, které si klade setník a s 
ním i my a lidé všech dob. 
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
XI. JEŽÍŠ PŘIBÍJEN NA KŘÍŽ 
Setník dává rozkaz: „Přibít na kříž!“ Tolikrát byl svědkem, jak voják při 
trestu úpěl bolestí. Ani si nedovede představit, jak to bolí, když někoho 
přibíjejí na kříž. A Ježíš nekřičí, nepláče, neproklíná. Jakou má ten 
člověk nadlidskou vnitřní sílu. Je to vůbec člověk? V tom slyší setník 
přece jen cosi lidského. „Žízním!“  
(Chvíle ticha) 
Každý člověk po něčem žízní: po lásce, po pravdě, po spravedlnosti, po 
Bohu. Pane, naše srdce jsou plná touhy. Vyznáváme, že jsou v nich i 
špatné a hříšné žádosti. Uvěřili jsme však v Tebe a v Tvé milosrdenství. 
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
XII. JEŽÍŠ NA KŘÍŽI UMÍRÁ 
A Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Když setník viděl, že takto skonal, 
řekl: „Ten člověk byl opravdu Boží Syn.“ Lekl se svých slov. On, 
Říman, pohan, vyznává, že poznal a přijal pravdu, na kterou se ptal Pilát 
a kterou nepřijala velerada a starší lidu.  
(Chvíle ticha) 
Pane, slunce Boží pravdy se nad námi zatmělo. Dnes je málo 
vyznavačů, kteří by ve tmě úzkosti a strachu volali: Ježíš je Syn Boží. 
Spíše naříkají: Bůh na nás zapomněl. Ale Tys nezapomněl. To my jsme 
zapomněli na Tvé veliké skutky, na smlouvu, kterou jsi s námi uzavřel 
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při smrti na kříži. Dej, ať si uvědomíme ve všech závažných chvílích 
našeho života, že naše naděje je v těchto slovech: „Hospodin pamatuje 
věčně na svoji smlouvu.“  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
XIII. JEŽÍŠOVO TĚLO SŇATO Z KŘÍŽE 
Na Golgotě je zvláštní klid. Mrtvé tělo položili na zem. Matka se k 
němu sklání s úctou, která není jen mateřská. Jako by uctívala božství. 
Setník stojí zamyšlen nad událostmi, které prožil, i nad výrokem, který 
pronesl: To je opravdu Syn Boží.  
(Chvíle ticha) 
Panno Maria, modlíš se za všechny, kteří vyznávají, že Ježíš je Bůh. 
Nabízíš Otci své bolestné srdce za nás, aby naše víra nezůstala jen při 
slovech.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
XIV. JEŽÍŠOVO TĚLO POLOŽENO DO HROBU 
A když nastal večer, přišel Josef z Arimatie k Pilátovi a požádal o 
Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že Ježíš už zemřel, zavolal si setníka a 
zeptal se ho, je-li už dlouho mrtev. Setník odchází z Golgoty, aby podal 
Pilátovi zprávu, že splnil uložený rozkaz. Cítí i zvláštní úlevu. Jeho 
vyznání pod křížem ho vysvobodilo z pochybností, které ho trápily od 
prvního setkání s Kristem. Děkuje neznámému Bohu za dar pravdy, 
kterou přijal, poznal a veřejně vyznal.  
(Chvíle ticha) 
Pane, Ty nás svou smrtí vysvobozuješ z našich pochybností a 
polovičatostí a otvíráš nám pohled do nového života. Do svého hrobu 
odnášíš vše lidské a smrtelné, aby povstalo nesmrtelné.  
(Chvíle ticha) 
Svatý Bože, ... 
 
ZÁVĚREČNÁ MODLITBA 
Pane Ježíši, na pravdu se nelze jen vyptávat, pravdu je nutné přijímat a 
vyznávat: pravdu o Tvém kříži, který je i náplní našeho života. 
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Až nás bude tato pravda tísnit, dávej nám naději, že Tvoje 
zmrtvýchvstání je i naše vítězství, neboť Ty jsi Boží Syn. Neboť Ty 
žiješ a kraluješ s Otcem a Duchem svatým na věky věků.  
Amen. 

 
 

8.) KŘÍŽOVÁ CESTA NA ŽALM 71/72 
 
Úvodní nod1itba 
Pane Ježíši, nastupuješ královskou cestu kříže. Před očima Božího lidu 
nakreslil žalmista Tvou vládu jako triumf vladaře, opěvuje rozsah Tvé 
moci po celém světě, Tvou lásku k lidem - zvláště k chudým a mluví o 
nevyčerpatelném blahobytu. 
To je opak toho, co vidíme na křížové cestě. 
A přece žalmista popisoval skutečnost - ne sen. Skutečnost, které je 
nutno porozumět, rozluštit a duchovně prožít. Křížová cesta je vstupem 
do Otcova království. 
Dej nám milost, abychom 71. žalm zvaný Mesiánský, o kterém budeme 
při této pobožnosti rozjímat, nejen správně pochopili a nadchli se jeho 
obsahem, ale abychom podle něho šli i svou životní křížovou cestou. 
Amen 
 
1. zastavení: Kristus před Pilátem 

Zpěváci anebo v případě nutnosti sám lektor:  
(Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu, 
ať vládne Tvému lidu spravedlivě, nestranně Tvým ubohým.) v. 1-2 

Lid může zopakovat anebo přidat vhodnou postní antifonu  - např. 
Chvála Tobě, Kriste, Králi věčné slávy. 

Lektor:  
Kristus - Král; Pilát - zástupce císaře. Tito dva stojí proti sobě jako by to 
byli soupeři o královský trůn. 
Kdo nad kým bude mít větší pravomoc, Pilát nad Ježíšem nebo Ježíš 
nad Pilátem? 
Která spravedlnost zvítězí? Pilátova nebo Ježíšova? 
Komu bude stranit „vítěz“? Ubohému Ježíšovi nebo mocným farizeům? 

Zpěváci anebo v případě nutnosti sám lektor: 
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(Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu, 
ať vládne Tvému lidu spravedlivě, nestranně Tvým ubohým.) 

Lektor: 
To je i naše modlitba, Pane. Vždyť chceme pravomoc a vládu nad sebou 
svěřit do Tvých rukou, neboť jen Ty vládneš nestranně ubohým, jako 
jsme my. 
K Tobě voláme: BUĎ NAŠÍM KRÁLEM! 
Dej nám spravedlivé vládce, kteří budou pečovat nejen o naše těla, ale i 
o naše duše. (Buď naším králem.) 
Veď křesťany, aby usilovali o mír ve světě a sjednoť všechny věřící v 
jedné církvi. (Bud naším ...) 
Učiň, aby ti, kteří v Tebe nevěří, budovali lepší svět láskou a dobrotou. 
(Buď naším ...) 
Dej nám, hříšníkům, milost smířit se s Tebou. (Buď naším ...) 
Ti, kteří zemřeli v boji s bezprávím, ať nám pomáhají zvítězit nad zlem 
ve světě. (Bud naším ...) 
Bože, svěř králi svou pravomoc, svou spravedlnost královskému synu, 
ať vládne Tvému lidu spravedlivě, nestranně Tvým ubohým, na věky 
věků. 

Lid: Amen 
 
2. zastavení: Kristův kříž 
Zpěváci:  
(Žít bude dlouho jak slunce, jak luna po všechna pokolení.) v. 5 
Lidový zpěv 
Lektor:  
Nepřátelé uvažovali „Už dlouho žít nebude ten král Mesiáš. Ať je 
ukřižován. A už je tu kříž. Za několik hodin zemře ten Nenáviděný, 
zajde jak slunce k západu a nebude po něm památky.“ 
To si mysleli ti, kteří často se žalmistou říkali: 
Zpěváci:  
(Žít bude dlouho jako slunce, jak luna po všechna pokolení.) 
Lektor: 
 Pane, jak dlouho budeme žít my? Už je také přinášen náš kříž? Dny a 
hodiny jsou již spočítány. Možná, že je jich jen několik.  
K Tobě voláme: SYNU DAVIDŮV, SMILUJ SE NAD NÁMI! 
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Dej nám milost, abychom Tě mohli následovat a chránili se hříchu. 
(Synu Davidův …) 
Ať je Tvé slovo světlem na naší cestě a učí nás víře a pravdě. (Synu 
Davidův …) 
Veď nás k takovému jednání, aby sláva Tvého království prosvítala v 
našich skutcích. (Synu Davidův …) 
Uč nás moudrosti života, aby v křížích a obtížích naše duše 
nemalomyslněla. (Synu Davidův …) 
Dej nám milost, zbavit se strachu ze smrti (Synu Davidův ….) 
Vždyť chceme žít s Tebou po všechny věky věků. 
Amen. 
 
3. zastavení: Kristův první pád 
Zpěváci:  
(Sestoupí jako déšť na trávu, jako vláha, která napájí zemi. V jeho 
dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje) v. 6-7 
Lidový zpěv 
Lektor:  
Sám Spasitel kropí zemi ne vodou, ale vlastní krví. Nejen vláha, ale celé 
tělo dopadá na zem, aby rozkvetla spravedlnost. 
Ale jaká je to spravedlnost? Král - Mesiáš leží na zemi, která nemá 
pokoje, je zmítána nenávistí a hrubostmi, které dopadají na jeho tělo. A 
přece z oběti tohoto zmučeného těla vzejde skutečné požehnání a 
duchovní pokoj. 
Zpěváci: 
(Sestoupí jako déšť na trávu, jako vláha, která napájí zemi. V jeho 
dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje.) 
Lektor:  
Pane, ležíš v prachu na ulici. Lidé se ptají, kdykoliv vidí trpět křesťana: 
„Kde je ten Tvůj Bůh? Co z toho máš, že věříš?“ 
Víme, že naše pády jsou k tomu, abychom Tě napodobili na křížové 
cestě. Jen ten Ti pomáhá, kdo svým utrpením zavlažuje zemi. 
Modlíme se: POZDVIHNI NÁS SVOU MILOSTÍ, PANE! 
Dej nám příležitost, abychom postní dobu naplnili zbožností a láskou k 
Tobě. (Pozdvihni ...) 
Obrať naše smýšlení k Tobě, abychom Tě vždy viděli a slyšeli. 
(Pozdvihni ...)  
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Veď nás po cestách, kde bližní čekají na naši pomoc. (Pozdvihni ...) 
Upevni naši víru ve chvílích utrpení a bolesti. (Pozdvihni ... 
Pane, sestup jako déšť na trávu, jako vláha, která napájí zemi, ať 
rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje na věky věků. 
 
4. zastavení: Matka 
Zpěváci: 
(Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí 
daně. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou 
sloužit.) v. 10-11 
Lidový zpěv 
Lektor: 
 Není tomu tak dávno, kdy se tyto verše žalmu splnily doslova. Přinesli 
zlato, kadidlo a myrhu. 
A teď není nikdo, kdo by králi - Mesiáši přinesl trochu útěchy, ne zlato, 
ne daně, ne otrockou službu - jen trochu lidského tepla a pochopení. 
Zpěváci:  
(Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby zaplatí 
daně. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou 
sloužit.) 
Lektor: 
 Není skutečně nikdo? Je. Matka! 
Matka neopustí své dítě. Tím spíše tato MATKA – MARIA. 
Chce svému Synu posloužit svou přítomností.  
Naše prosba zní: MATKO KRISTOVA, UCHRAŇ NÁS HŘÍCHŮ 
Nejsme bohatí, abychom přinesli zlato, neseme jen své srdce a nabízíme 
je Tvému Synu. (Matko Kristova …) 
Matko církve, chraň své ctitele před vychloubačností a pýchou. (Matko 
Kristova …) 
Naše služba člověku ať není jen povinností, ale ať je prozářena láskou. 
(Matko Kristova …) 
Ať jsme dobrými služebníky Tvého Syna a šíříme zvěst o jeho 
království. (Matko Kristova …) 
Pane, králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, králové Arábie a Sáby 
zaplatí daně. A prostí - nic nemající - nesou Ti své srdce. Přijmi a očisti 
je zásluhami své Matky, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
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5. zastavení: Šimon Cyrénský 
Zpěváci:  
(On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, jehož se 
nikdo neujímá.) v. 12 
Lidový zpěv 
Lektor: 
Jak může vysvobodit chudáka, když sám potřebuje pomoci? Sám je 
ubožák, kterého se nikdo neujímá. Jen Šimon, který se vracel z pole, je 
podle vojenských předpisů donucen, aby mu pomohl. Ale protože sám 
Král Mesiáš zažil na sobě, co je být ubožákem, vysvobozuje, pomáhá, 
napravuje, léčí. 
Zpěváci: (On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci, ubožáka, 
jehož se nikdo neujímá.) 
Lektor: 
Pane, Ty jsi Vysvoboditel a Spasitel každého, kdo Tě prosí. Proto 
voláme: BUĎ MILOSTIV SVÉMU LIDU, PANE! 
Uděl své dary sboru biskupů, aby vedli Tvou církev k vykoupení z 
hříchu. (Buď milostiv...) 
Dej nám ochotu naslouchat chudým, ubohým a opuštěným. (Buď 
milostiv...) 
Naše dobré skutky obdař silou, která vysvobozuje ze zla. (Buď 
milostiv...) 
Ať se v našem společenství církve nikdo nedovolává pomoci marně. 
(Buď milostiv...) 
Ty jsi náš vysvoboditel a zachránce. U Tebe má větší cenu chudák než 
Tvůj vlastní život. Proto jsi přijal podobu služebníka, aby ses stal 
Králem po všechny věky věků. Amen. 
 
6. zastavení: Veronika 
Zpěváci:  
(Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. Vymaní 
je z křivdy a násilí, neboť jejich krev je drahá v jeho očích.) v. 13-14 
Lidový zpěv 
Lektor: 
Veronika nezachránila život nikomu a přece bude stát vedle Krista, 
který život zachraňuje. Přestalo už platit „oko za oko“. Nyní jsou i malé 
věci královsky odměňovány a podobně i malé přestupky na ubožácích 
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jsou tvrdě trestány, neboť jejich krev je drahá v jeho očích. On udělá 
vše, ano, i svou krev vyleje, aby zachránil životy lidi, jejichž krev teče 
nadarmo. 
Zpěváci: 
(Smiluje se nad nuzným a chudým, zachrání ubožákům život. Vymaní 
je z křivdy a násilí, neboť jejich krev je drahá v jeho očích.)  
Lektor:  
Pane Ježíši, naše krev a náš život je v Tvých očích vysoká hodnota. 
Litujeme, že jsme si svého života nevážili. Kolikrát v dějinách se lidé 
vraždili, zotročovali, nadělali ze svých bližních mrzáky, ubožáky, 
prolévali cizí krev. A nebyl nikdo, kdo by řekl „dost“. 
Veronika takový symbolický skutek udělala. 
Voláme k Tobě: ZAPAL V NÁS OHEŇ SVÉ LÁSKY! 
Bože, milosrdný, stvoř v nás milosrdné, srdce, ochotné prokazovat 
dobrodiní potřebným. (Zapal …) 
Dej nám odvahu pracovat proti každému násilí, zotročování a 
krveprolévání. (Zapal ...) 
Nedovol, abychom se provinili na našich bližních křivdami a 
nespravedlností. (Zapal …) 
Utiš bouře hněvu a nenávisti proti církvi a náboženství, abychom žili v 
míru a radosti. (Zapal …) 
Vždyť Ty se smiluješ nad nuzným a ubohým, zachraňuješ ubožákům 
život, abys nás učinil účastníky svého království, kde žiješ a kraluješ na 
věky věků. 
Amen. 
 
7. zastavení: Druhý Kristův pád 
Zpěváci: 
(Hory přinesou lidu pokoj, pahorky spravedlnost.) v. 3 
Lidový zpěv 
Lektor: 
Hory bývaly ve válečných dobách útočištěm před válečným běsněním. 
Ve skrýších a jeskyních byla naděje přežít. Ale kam utéci na křížové 
cestě? Je jedna možnost, trochu si odpočinout na zemi. Trochu ochladit 
rozpálené čelo. V kaluži omočit oschlé rty. Nic nepřináší pokoj, 
spravedlnost je skryta za pahorky. 
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A nás, Pane, učíš, že i naše pády jsou novou příležitostí k novému 
odhodlání - nevzdát se. Nelze se skrýt v horách, jen chvíli ležet na zemi. 
Hrozné! 
Tak málo dobra nám slibuješ na zemi, protože jsi tak málo dobra na 
křížové cestě zažil. A přece stále platí: 
Zpěváci:  
(Hory přinesou lidu pokoj, pahorky spravedlnost.) 
Lektor: 
Proto k Tobě voláme: CHLEBE DUŠÍ, POSILNI NÁS! 
Dej nám ducha modlitby a pokání. (Chlebe duší …) 
Na našich životních cestách dopřej nám chvíle oddechu. (Chlebe duší 
…) 
Ať neutíkáme ze života do pomyslných hor, kde není pravé útočiště. 
(Chlebe duší …) 
Ať své útočiště hledáme jen u Tebe. (Chlebe duší …) 
Nauč nás nepřehlížet ty, kteří potřebují naši pomocnou ruku, aby mohli 
opět vstát. (Chlebe duší …) 
Pane, Tvé Tělo a Tvá Krev jsou naší silou, ať nám Tvá svátostná pomoc 
nikdy nechybí, abychom došli k Tobě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky 
věků. Amen. 
 
8. zastavení: Jeruza1émské ženy 
Zpěváci:  
(Dostane se mu arabského zlata, stále se budou za něho modlit, 
ustavičně mu budou žehnat.) v. 15 
Lidový zpěv 
Lektor:  
Dostalo se mu jen trochu bezvýznamného soucitu. Jen slzy - ani ne 
perly, ani zlato, ani se za něho nemodlili. Trochu pláče a to je všechno. 
Je to tak málo! A spíše měly plakat nad sebou a nad svými dětmi. 
Kdo ho obdaruje? Kdo se za něho bude modlit? Kdo mu požehná? 
Marné otázky, Pane, otázky bez odpovědí. 
I kdyby Tě dnes církev ve svých kostelích zahrnula zlatem, kdyby Ti 
dnes církev žehnala - je pozdě. Kde byla starozákonní církev, aby 
splnila, co předpověděl prorocký žalm? 
Zpěváci:  
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(Dostane se mu arabského zlata, stále se budou za něho modlit, 
ustavičně mu budou žehnat). 
Lektor:  
Myslíme si, že když dnes nepláčeme nad Tebou, ale nad sebou, že 
plníme Tvůj příkaz na křížové cestě. Ovšem proč pláčeme? Často proto, 
že nemáme zlato a perly, že se o nás nikdo nezajímá, že nás proklínají, 
místo co by nám žehnali.  
Prosíme Tě: VEĎ SVŮJ LID PO SPRÁVNÉ CESTĚ! 
Probouzej v nás touhu po Boží vůli častějším nasloucháním Tvému 
slovu. (Veď svůj lid ...) 
Svým svatým Duchem, kterého jsi daroval církvi, pomáhej nám 
poznávat potřeby našich bližních. (Veď svůj lid ...) 
Ať nepláčeme nad sebou a nad druhými neužitečně. (Veď svůj lid ...) 
Pohni hříšníky, aby se vrátili k Tobě. (Veď svůj lid ...) 
Pak se Ti dostane zlata lidských srdcí a budou Ti žehnat všechna 
pokolení po všechny věky věků. 
Amen. 
 
9. zastavení Třetí Kristův pád 
Zpěváci:  
 (Země bude oplývat obilím, jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích 
hor jak Libanon, obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.) v. 16 
Lidový zpěv 
Lektor:  
Kristus znovu padá a znovu jeho krev zavlažuje zemi, která bude 
oplývat obilím lidského dobra. 
Žeň je hojná, protože rozsévač nehodil jen zrno, také krví zavlažil, co 
bylo zaseto. Povolává dělníky na svou žeň. 
Zpěváci:  
(Země bude oplývat obilím, jeho úroda bude šumět až ve vrcholcích hor 
jak Libanon, obyvatelé měst rozkvetou jak polní tráva.) 
Lektor: 
Pane, uprostřed světa stojí obilí, zavlažené Tvou krví. Není dost ženců, 
není dost kněží. Ležíš na zemi jako při modlitbě a prosíš za lidstvo. 
Připojujeme se k Tvé prosbě, přidáváme i trochu svého utrpení a 
voláme:  
DEJ NÁM SVATÉ KNĚZE! 
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Dej všem, které jsi povolal ke kněžství, sílu a odvahu jít za Tebou. (Dej 
nám …) 
Bolestné pády Tvých služebníků proměň v horlivost. (Dej nám …) 
Nedopusť, abychom se pohoršovali nad životem kněží. (Dej nám …) 
Ať nám pastýřská ochrana biskupů nikdy nechybí. (Dej nám …) 
Ukazuj svou uzdravující moc ve svátostech, které nám udělují Tvoji 
kněží. (Dej nám …) 
Aby tak země oplývala obilím a její obyvatelé přinášeli užitek Tobě ke 
cti a slávě, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
 
10. zastavení: Zbavení roucha 
Zpěváci: 
(A v něm budou požehnána všechna plemena země, blahoslavit ho 
budou všechny národy.) v. 17 
Lidový zpěv 
Lektor: 
Pán přináší požehnání spásy světu. Je to největší boháč všech dob. Jeho 
přínos lidstvu nelze změřit, zvážit ani vyčíslit. Svůj dar nabízí všem. A 
za tento dar ho budou blahoslavit všechny národy země: ne jeden člověk 
či skupina lidí, ale všechny národy. 
Nejdříve však musí být zbaven roucha, stane se terčem posměchu, 
teprve pak se splní: 
Zpěváci: 
(A v něm budou požehnána všechna plemena země, blahoslavit ho 
budou všechny národy.) 
Lektor: 
Tak to ve světě chodí, Pane. Ten nejbohatší duchem se ukázal jako 
nejchudší hmotně, ten, kterému se posmívali, zasluhuje největší úctu. 
Prosíme Tě: VYSLYŠ NÁS A SMILUJ SE! 
Uč nás pravému bohatství duše, které nepomíjí. (Vyslyš nás...)  
Dávej nám neustále duchovní pokrm ve svém slově. (Vyslyš nás...) 
Tvá přítomnost pod způsobou chleba ať je nám posilou pro každodenní 
práci. (Vyslyš nás...) 
Požehnej tomu, co vyrábíme v dílnách i na polích, aby to sloužilo 
duchovnímu rozkvětu. (Vyslyš nás...) 
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Spoléháme na Tebe, že uskutečníš prorocká slova a v Tobě budou 
požehnány všechny národy a blahoslavit Tě budou všichni lidé po 
všechny věky věků. Amen. 
 
11. zastavení: Přibíjení na kříž 
Zpěváci: 
(Jeho jménu se bude žehnat na věky, pokud bude slunce svítit, potrvá 
jeho jméno.) v. 17 a 
Lidový zpěv 
Lektor: 
Uprostřed poledne se nad Golgotou zatmělo slunce. Zhasínající slunce 
naznačovalo, že dohasíná Kristův pozemský život. Slunce oživuje 
přírodu, Kristus oživuje duše. Zhasne-li Kristus - Slunce, je v nás i 
kolem nás jen tma, tma duchovní, ve které není požehnání ani pro nás, 
ani pro druhé. Kristus nezáří z nás a na světě není radosti. 
Zpěváci: 
(Jeho jménu se bude žehnat na věky, pokud bude slunce svítit, potrvá 
jeho jméno.) 
Lektor: 
Proto Tě, Pane, prosíme, ať v nás nezhasne slunce Tvé radosti, pravdy a 
lásky. Dáváme se Ti dnes do služby, aby Tvé jméno, které od křtu 
máme nesmazatelně vtištěno do duše, bylo malým sluncem pro naše 
bližní. Ať Tvé slunce neseme ve svém úsměvu, v gestu ruky. 
Modlíme se k Tobě: PAMATUJ NA NÁS, NEBOŤ JSME TVÉ DĚTI! 
Dej nám milost hlouběji prožívat tajemství spásy. (Pamatuj...) 
Buď naším sluncem, které zahřívá, svítí i oživuje. (Pamatuj...) 
Odpusť nám hříchy, aby požehnání Tvé smrti nás zařadilo mezi Tvé 
vyvolené. (Pamatuj...) 
Ať se s radostí shromažďujeme kolem Tvých oltářů, kde se znovu 
nebeskému Otci obětuješ. (Pamatuj...) 
Neboť Tvému jménu se bude žehnat po všechny věky věků. 
Amen. 
 
 
 
12. zastavení: Smrt 
Zpěváci:  
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(Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země. Jemu se 
budou klanět nepřátelé, jeho protivníci prach budou lízat.) v. 8-9 
Lidový zpěv 
Lektor: 
Kristus - Král, Pán nebe a země, Vítěz nad nepřáteli a protivníky umírá 
na kříži. Nikdo se neklaní, nepřátelé sedí pevně na svých trůnech, 
protivníci - farizeové nejen že neklečí a nelízají prach, ale až odejdou z 
Golgoty, zasednou k slavnostní velikonoční večeři u čistých, bohatě 
prostřených stolů. 
Zpěváci:  
(Bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do končin země. Jemu se 
budou klanět nepřátelé, jeho protivníci prach budou lízat.)  
Lektor: 
Splnilo se, co říká žalmista. Umírající Pane, Ježíši, odcházíš z tohoto 
světa a současně přinášíš spásu, odcházíš a současně přicházíš s 
radostnou zvěstí o vykoupení člověka, odcházíš jako poražený člověk a 
přicházíš jako Král. 
Voláme Ti vstříc: POŽEHNANÝ, JENŽ PŘICHÁZÍŠ VE JMÉNU 
PÁNĚ 
Synu Davidův, králi věků, veď svou církev do věčné slávy. (Požehnaný 
…) 
Tys vinný kmen a my jsme ratolesti, přijď a oživ nás svou krví. 
(Požehnaný ...) 
Zachraňuješ hříšníky a lotra přijímáš do svého království, přijď nám na 
pomoc. (Požehnaný …) 
Vzbuď v nás lítost nad hříchy, abychom radostně slavili Tvé 
zmrtvýchvstání. (Požehnaný …) 
Ponížil ses až k smrti kříže, uč nás pokoře, která vede k pravé velikosti 
člověka. (Požehnaný …) 
Buď Králem, který bude vládnout od moře k moři, od Řeky až do 
končin země, po všechny věky věků.  
Amen. 
 
13. zastavení: Sedmibolestná 
Zpěváci: 
(Sjedná právo ubohým z lidu, pomůže chudákům, rozdrtí utlačovatele.) 
v. 4  
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Lidový zpěv 
Lektor: 
Pod křížem stojí Matka, apoštol Jan a několik žen. Kdo je v té chvíli 
ubožejším, kdo je větším chudákem? Utlačovatelé drtí svým 
posměchem jemnou duši Mariinu. Ona měla především právo na radost 
ze života, na úctu druhých a na Boží spravedlnost. Vždyť žádný hřích 
neudělala, kterým by urazila Boha a poškodila bližního. 
Proč musí tolik trpět pod křížem? 
Svého práva na radost, krásu a spravedlnost v životě se zřekla ve 
prospěch chudáků, kteří se tak často svého domnělého práva dovolávají. 
Zpěváci: 
(Sjedná právo ubohým z lidu, pomůže chudákům, rozdrtí utlačovatele.) 
Lektor: 
Panno Maria, pod křížem se stává Tvým synem Jan. Snad je tento muž 
pro Tebe útěchou. 
I my jsme se stali Tvými dětmi, ale potřebujeme útěchu spíše my. 
Modlíme se: POTĚŠENÍ ZARMOUCENÝCH, ROZPOMEŇ SE NA 
NÁS! 
Ochraňuj nás svou mateřskou láskou před útoky zla. (Potěšení ….) 
Jsi nám vzorem poslušnosti nebeskému Otci i v nejhlubším zármutku, 
pomoz naší slabé vůli. (Potěšení ….) 
Rozdrtila jsi hlavu starého nepřítele -  ďábla, stůj při nás v pokušeních. 
(Potěšení ….)  
Umřeme-li s Kristem, spolu s ním budeme žít, ať tato pravda pronikne 
naše smýšlení a jednání. (Potěšení ….)  
Panno Maria, ať Tvůj Syn sjedná právo ubohým z lidu, pomůže 
chudákům a rozdrtí utlačovatele, abychom se radovali s Tebou a s Tvým 
Synem po všechny věky věků.  
Amen. 
 
14. zastavení: Pohřeb 
Zpěváci:  
(Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, On sám koná divy. A požehnané 
Jeho slavné jméno na věky, Jeho slávou ať je naplněna celá země.) v. 18 
Lidový zpěv 
Lektor: 
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Koná divy tam a tehdy, kdy to lidé nejméně očekávají. Hrob není místo 
pro Boží zázraky - tak se domnívali farizeové, a proto pečeť a vojáci 
jsou zárukou, že se nic Božího nepřihodí, snad jen podvod lidi - 
apoštolů, a ten je vyloučen. A přece: 
Zpěváci:  
(Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, On sám koná divy. A požehnané 
Jeho slavné jméno na věky, Jeho slávou ať je naplněna celá země.)  
Lektor: 
Pane, třetí den se stane zázrak tam, kde to nikdo neočekává a 
nepředpokládá - u hrobu, u konce Tvé pozemské pouti. 
Byl jsi ukřižován, pohřben, třetího dne vstáváš z mrtvých. 
Při tomto zastavení Tě prosíme: OŽIVUJ SVOU MILOSTÍ 
VYKOUPENÝ LID! 
Ať na nás z hrobu nevane strach a úzkost, ale svítí světlo 
Zmrtvýchvstání. (Oživuj ...) 
Buď nám ve svatosti oltářní zárukou věčného života (Oživuj …) 
Očekáváme život budoucího věku, probuď nás k věčnému životu. 
(Oživuj …) 
Chceme s celým nebem zpívat chvalozpěv: Požehnaný Hospodin, Bůh 
Izraele, On sám koná divy. A požehnané Jeho slavné jméno na věky, 
Jeho slávou ať je naplněna celá země, po všechny věky věků. Amen. 
 
Závěrečná modlitba 
Děkujeme Ti, Pane, za poučení z královské cesty kříže. Nedovol, aby 
Tvůj příklad zapadl ve všednosti našeho života. Tvá milost ať promění 
naše jednání. 
Proto radostně voláme: KRISTE KRÁLI, VYSLYŠ NÁS! 
Kriste, Spasiteli, vylej na nás svého Ducha, abychom zvěstovali Tvou 
slávu. (Kriste Králi ...) 
Zachovej nás ve společenství svatých a dopřej nám s nimi jednou 
odpočinout po celoživotní práci. (Kriste Králi ...) 
Tys přemohl hřích a smrt, přemáhej svou milostí naše slabosti, abychom 
žili jen pro Tebe. (Kriste Králi ...) 
Naše zemřelé dobrotivě přijmi do svého království. (Kriste Králi ...) 
Neboť Ty žiješ a kraluješ po všechny věky věků. 
Amen. 


