
XIII. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ JE SŇAT Z KŘÍŽEI 
(13.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
K: Jak asi Maria trpěla, když měla v náručí tvé mrtvé tělo. Trpěla mnoho, ale nezoufala. 
Ona jediná věřila, ona jediná v té chvíli doufala proti vší beznaději. 
 
L: Kéž, Ježíši, ani v bezvýchodných situacích nezapomeneme, že ty jsi přemohl svět. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi. 
 
XIV. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠOVO TĚLO JE POLOŽENO DO HROBU 
(14.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
K: Tvůj život, Pane, nekončí na Kalvárii. Křesťanství není jen náboženství kříže a utrpení, ale především 
náboženství velikonočního rána.  
 
L: Pomoz nám dívat se na všechny těžkosti a bolesti našeho života ve světle tvého vzkříšení. Pak nezmizí z 
našeho života, z našeho srdce nikdy tvůj pokoj, i když bude celý ten náš život křížovou cestou. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi. 
 
Závěr:  
(15.Sloka písně / je-li k dispozici ) 
 
Závěrečná modlitba: 
K: Pane Ježíši Kriste,  chtěli  bychom  ti sloužit - ale jen někdy! 
    Chtěli  bychom  jít za tebou - ale ne stále! 

Chtěli bychom nést tvůj kříž - ale až nebude tolik těžký! 
Chtěli bychom začít - ale až zítra! 

 
L: Odpusť nám, Pane! Nabízíme ti, že budeme žít, jak chceš ty! 
Že půjdeme za tebou po všech tvých cestách, 
že poneseme tvůj kříž, 
že tě budeme milovat z celého srdce. 
Chceme začít ještě dnes! Ne zítra, DNES! Ježíši doufáme v tvou pomoc! 
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA - „Chci-mohu“.  
( Text - převzato z www.pastorace.cz - upravil Petr Chaloupský 2007, www.chaloupsky.op.cz  ) 
 
ÚVOD 
 Pane Ježíši, tys řekl: „ Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě “ (Mt 16,24).  
Chceme tě tedy provázet na tvé bolestné cestě, abychom měli účast na milostech tvého utrpení a smrti. 
Litujeme svých hříchů, pro které jsi zemřel v mukách na kříži. Máme upřímnou vůli varovat se hříchů a vždy 
věrně sloužit tobě. 
 
I. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ JE ODSOUZEN K SMRTI 
(1.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.  
K: Ježíš je odsouzen. Ne za krádež, ne za vraždu. Nevinně. Neobhajovali ho výřeční advokáti, ale co víc- 
neobhajoval se ani on sám. Divné, že? Když obviňuje někdo nás, hned se bráníme. A jak horlivě! 
L: Odpusť nám, Pane, když někoho odsuzujume a nauč nás, pokud jde o věci osobní, abychom dokázali 
mlčet. 

 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi. 
 
II. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ NA SEBE BERE TĚŽKÝ KŘÍŽ 
(2.Sloka písně) 
K:Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L:neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
K: Denně nás, Pane, potkávají nepříjemné situace a okolnosti, které nejdou změnit. 
 
L: Pomoz nám nacházet tvou vůli, ztotožňovat se s ní 
 a přijmout všechno co nemůžeme odstranit nebo ovlivnit. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi. 
 
III. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM 
(3.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
K: Ty jsi, Ježíši, poznal slabost lidského těla, znáš taky naše nedostatky, slabosti a hříchy. 
L: Dej nám sílu a odvahu začínat každý den znova, nedívat se za sebe, ale nechat se proniknout tebou. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi. 
 
IV. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ SE SETKÁVÁ SE SVOU MATKOU 
(4.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
K: Pane Ježíši, měl jsi vždycky rád nemocné a trpící. Dokázal jsi pochopit jejich bolest a vžít se do jejich 
utrpení. Kvalita tvého služebníka se pozná podle jeho vztahu k trpícím. 
 
L: Pomoz nám, abychom stejně jako ty, stejně jako tvé matka Maria na křížové cestě, dokázali vidět utrpení 
druhého, přiblížit se k němu a rozdělit se o jeho bolest. 
 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi. 
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