
Křížová cesta 
 

Pojďme s Ježíšem jeho cestu křížovou. Pojďme si představovat, jak se to tenkrát mohlo odehrát a co 

to znamená pro nás. 

 

1. zastavení Pán Ježíš souzen 

Klaníme se Ti ………. 

 

Pán Ježíš po Jidášově zradě byl zajat a předveden před soud. 

Pontský Pilát, přestože na něm viny nenalézá, ze strachu o svou kariéru, ho odsuzuje. Vydává ho 

všanc těm, kteří mu nemohou přijít na jméno a chtějí se ho za každou cenu a navždy zbavit. Pilát si 

bláhově myslel, že když si umyje ruce, že ze sebe smyje vinu za toto nespravedlivé odsouzení. 

 

Nelíbí se nám, když se nám děje nespravedlnost.  Nejsme rádi, když nás někdo nespravedlivě 

posuzuje. Zraňuje nás, když nám někdo ubližuje třeba ¨jen¨ slovem. Ať je nám útěchou, že ani Ježíš 

toho nebyl uchráněn. 

 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, potěš nás!  Odp.: Potěš nás! 

 

2. zastavení Pán Ježíš přijímá kříž 

Klaníme se Ti ……….. 

 

Ježíši naložili na jeho bolavá, zbičovaná ramena kříž, aby si ho sám donesl na místo popravčí. 

Čeká ho s touto zátěží náročná cesta Jeruzalémem a pak potupná smrt ukřižováním. 

 

Nechceme bolest, nemoc, utrpení. Přejeme si být zdrávi, šťastni. Přejeme si pohodový život. 

Mnohdy tomu tak není. Zůstává pro nás zatím tajemstvím, proč i utrpení je cesta ke spáse. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, uzdrav nás,!  Odp.: Uzdrav nás! 

 

 

3. zastavení Pán Ježíš padá pod křížem poprvé 

Klaníme se Ti ………… 

 

Ježíši, klopýtáš po cestě a pod tíhou kříže padáš k zemi. Je tu další bolest. 

Ještě větší bolest než bolavá kolena Ti působí výsměch a nezájem davu. 

 

Kolikrát nezvládáme. Nic se nám nedaří. Padáme pod tíhou situace. Neplníme to, co od nás druzí 

očekávají. Přáli bychom si být úspěšní, užiteční - prostě skvělí. Chtěli bychom to druhým ukázat. 

Místo toho se cítíme nepochopeni, nepřijeti, odkopnuti. Je těžké to přijmout. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, posiluj nás! Odp.: Posiluj nás! 

 

 

 



 

 

 

4. zastavení Ježíš potkává svou Matku 

Klaníme se Ti ……….. 

 

A přece jenom je v davu někdo, komu na Ježíši záleží. Ta, která řekla ano, že se jí můžeš narodit, ta, 

se kterou jsi prožil své dětství, ta, která Tě doprovázela, když jsi veřejně působil. Vaše oči se 

setkaly. Smutné setkání matky se synem. Jak si Maria mohla kdy pomyslet, co všechno se jejímu 

milému synu stane? 

 

Lidí, kterým na nás bytostně záleží není moc. A maminky mezi ně patří. 

Bolí je daleko víc, když někdo ubližuje jejich dětem než když je ubližováno jim. 

 

Chvíle ticha 

 

Pros za nás, Maria! Odp.: Pros za nás! 

 

 

5. zastavení Šimon z Cyrény pomáhá nést Ježíši kříž 

Klaníme se Ti …………… 

 

Vojáci se bojí, že odsouzený kříž do cíle nedonese. Přinutili tedy Šimona, který se vracel z pole. 

Šimonovi se nechtělo, ale co mohl dělat. Dostal úkol, který bylo třeba splnit. 

 

Není nám to příjemné, když pro nás dělá někdo něco, co je mu obtížné, co se mu nechce. 

Ježíš  je vděčný i za tuto neochotnou pomoc. V životě se hodí umět dávat i přijímat. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, smiluj se! Odp.:Smiluj se! 

 

 

6. zastavení Veronika podává Ježíši roušku 

Klaníme se Ti …………… 

 

Odvážná Veronika nedbá na to, co kdo řekne a udělá, co si myslí, že je potřeba. Přistoupí k Ježíši, 

sundá svůj šátek a utírá do něj Ježíšovu zpocenou, zkrvavenou tvář. Podoby prý neměl. Jaký soucit 

projevila tímto skutkem. 

 

Ať se podobáme sv. Veronice a dokážeme podle svých možností pomáhat! 

Ať potkáváme sv. Veroniku ve svých bližních, když se ocitneme v nouzi a sami potřebujeme 

pomoct! 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, ochraňuj nás! Odp.: Ochraňuj nás! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

7. zastavení Ježíš padá pod křížem podruhé 

Klaníme se Ti …………... 

 

Ježíši, i přes pomoc Marie, Šimona a Veroniky je tíha spásy na Tobě. Padáš podruhé. Kvůli nám se 

musíš zvednout a táhnout kříž dál, i když se cíl zdá být ještě daleko. 

 

Jak je nám těžko, když se nám zdají trampoty nekonečné. Chvíli se ledacos vydrží. Když to ale trvá 

dlouho, ztrácíme naději, propadáme malomyslnosti. Už se nám nechce dál. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, pomáhej nám!  Odp.: Pomáhej nám! 

 

 

 

8. zastavení Ježíš potkává plačící ženy 

Klaníme se Ti ……………… 

 

Ženy pláčou, když vidí zmučeného odsouzence. Sotva ale zajde za roh, bude po pláči a po smutku. 

Falešný soucit. Ježíš to ví. A tak jim říká: ¨Neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a svými 

dětmi.¨ A je mu jich líto. 

 

Je těžké být opravdový a nenasazovat si masku. Snažíme se, aby lidé na nás viděli jen to, co chceme 

a skrýváme, co opravdu prožíváme. A tak máme duši bolavou. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, stůj při nás! Odp.:Stůj při nás! 

 

 

9. zastavení Ježíšův třetí pád 

Klaníme se Ti …………………….. 

 

Dotáhnout kříž až na návrší Golgoty je nad Ježíšovi síly. Vyčerpán padá a z posledních sil opět 

vstává. Cíl už je v dohledu. Ta nekonečná cesta bude za Ním. 

Ještě pár kroků a už nebude muset dělat nic. Jen trpně snášet, co s Ním budou dělat. 

 

Ježíš věděl, co ho čeká. My to nevíme. Důvěřujme Bohu! On nám nenaloží víc, než můžeme unést. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, důvěřuji Ti! Odp.: Důvěřuji Ti! 

 

 

 



 

10. zastavení Ježíš je zbaven šatů 

Klaníme se Ti  ……………………… 

 

Ježíše obnažili. Vzali mu to poslední, co měl. Vzali mu lidskou důstojnost. Je vystaven studu za 

naše provinění. 

 

Na rozdíl od Ježíše, který byl bez hříchu se máme za co stydět - za své zlé myšlenky, za špatné 

skutky, za svoji nečinnost… 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, odpusť nám! Odp.: Odpusť nám! 

 

 

 

11. zastavení Ježíš je přibit na kříž 

Klaníme se Ti ………………………... 

 

Následuje poprava. Ježíš je položen na kříž, přibit hřeby a kříž je vztyčen. A  tak tam Ježíš visel 

mezi nebem a zemí. A trpěl – v bolestech, v opuštěnosti. 

 

Kolik energie a prostředků lidé věnovali vynálezům různých  mučících prostředků? Jen kvůli tomu, 

aby mohli druhým ubližovat. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, zbav nás zlého! Odp.: Zbav nás zlého! 

 

 

 

12. zastavení Ježíš na kříži umírá 

Klaníme se Ti  ………………….. 

 

Ježíš  na kříži vydechl naposledy. 

Je konec. Ze všeho očekávání nakonec není nic. Aspoň se zdá, že to všechno, v co Ježíšovi učedníci 

doufali, končí fiaskem. Ale my víme, že to bylo jenom zdání a všechno bude jinak. 

 

Ježíš , Beránek nevinný, z lásky k nám obětoval svůj život, aby nás zachránil. 

A kříž- ten mučící nástroj se pro nás stal symbolem spásy. 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, děkujeme Ti! Odp.: Děkujeme Ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. zastavení Ježíš je sňat z kříže 

Klaníme se Ti …………………. 

 

Ježíše sundali z kříže a položili na klín jeho mamince. 

 

To je asi nejsmutnější chvíle křížové cesty. Maria všechno, co se stalo, uchovávala ve svém srdci. 

 

Chvíle ticha 

 

Maria, přimlouvej se za nás! Odp.: Přimlouvej se za nás! 

 

 

 

14. zastavení Ježíše položili do hrobu 

Klaníme se Ti ………………… 

 

Vypůjčili si hrob od Josefa z Arimatie a narychlo vystrojili pohřeb. 

 

Zbyly jen vzpomínky. Také s láskou vzpomínáme na naše zemřelé, kteří nás předešli na věčnost. 

Těšíme se, že se s nimi sejdeme v Božím |Království, které už nebude mít konce. 

Ježíš  totiž v tom hrobě třetího dne smrt přemohl. A to je naše naděje. :-) 

 

Chvíle ticha 

 

Ježíši, milujeme Tě. Odp.: Milujeme Tě! 

 

 

Ave crux, spes unica! (Zdráv buď Kříži, naše naděje!) 

 

                                                                                                        Amen. 


