
IV. 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: Maria kráčela vedle svého syna. Zastavil se. Jejich oči se setkaly. Mariiny byly plné slz úzkosti, 
Ježíšovy plné bolesti a omráčení. Tehdy Ježíšovy oči řekly: "Odvahu. Toto má svou příčinu." Pak 
se ubíral v bolestech dál a Maria ho v tichosti následovala. 
L: Pane Ježíši, odpusť nám, když se mnohdy naše oči setkaly, ale my jsme se odvrátili pryč. 
Odpusť nám, když jsme se dali znechutit i malými obtížemi a neslyšeli tvou výzvu k odvaze. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

V. ŠIMON KYRÉNSKÝ POMÁHÁ JEŽÍŠOVI NÉST KŘÍŽ 
► (5.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Maria na tváři svého syna viděla bezmocnost, když se pokoušel nést své těžké břemeno. 
Každou jeho bolest cítila ve svém srdci. Tehdy zpozorovala, jak strážci přivedli ze zástupu muže, 
který protestoval. Přinutili ho, aby vzal část kříže a usnadnil jejímu synovi nést břemeno. 
L: Pane Ježíši, i my jsme ti mnohokrát odmítli pomoci. Byli jsme sobeckými a pochybovali o 
tvém slově. Nedovol, abychom museli být přinuceni jako Šimon, ale pomoz nám, abychom 
byli jako tvá matka Maria, která tě vždy bez řečí v tichosti následovala. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

VI. VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠOVI ROUŠKU 
► (6.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Maria kráčela v Ježíšově blízkosti. Jistá žena se protlačila mezi strážce, dala si dolů šátek a 
začala utírat zpocený a zkrvavený obličej Mariina syna. Strážci ji okamžitě zahnali zpět. 
L: Pane, tato žena pro tebe udělala to nejlepší, co v dané chvíli mohla. My však často bereme 
více, než dáváme. Každý den se naskytne mnoho příležitostí, abychom dávali jiným, dávali 
tobě, ale procházíme bez povšimnutí. Prosím tě, pomoz nám, abychom vždy ochotně uviděli, 
co dobrého máme vykonat. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

VII. JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ POD KŘÍŽEM 
► (7.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Ježíš znovu spadl na zem. Maria se začala k němu přibližovat, ale vojáci ji hned zastavili. Vstal 
pomalu a váhavě vykročil dopředu. Když viděla, jak spadl, znovu vstal a pokračoval, cítila trpkou 
bolestnou úzkost. 
L: Pane, Maria byla ze všech tvou nejvěrnější následovnicí. Nic ji nezastavilo - ani bolest, 
kterou cítila s tebou. Svými hříchy jsme se mnohdy odvrátili od tebe a způsobili jsme, že se 
jiní tak naším špatným příkladem též mohli odvrátit. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

 
 
 

VIII.JEŽÍŠ POTKÁVÁ PLAČÍCÍ ŽENY 
► (8.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Maria kráčela několik kroků za Ježíšem. Viděla ho, jak se zastavil. Bylo tam i několik žen, 
plakaly nad ním a litovaly ho. Řekl jim, aby ronily slzy nad sebou, slzy, které jim přinesou obrácení. 
Ale ony neviděly souvislost mezi jejich obrácením a jeho cestou na smrt. 
L: Můj Spasiteli, mnohokrát jsme se zachovali jako ty ženy. Vždy jsme viděli na jiných jejich 
chyby a litovali jsme je. Avšak pouze zřídka jsme poznali vlastní hříšnost a prosili tě o 
odpuštění. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

IX. JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM 
► (9.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
  
K: Třetí Ježíšův pád byl pro Marii nejhroznější. Nejen, že znovu spadl na skalnatou zem, ale už byl 
skoro u vrcholu hory, na níž měl být ukřižován. Vojáci na něj křičeli, tupili ho, posledních několik 
kroků ho už téměř jen táhli. Když si Maria představila, co mu vše ještě budou dělat, rozbušilo se 
prudce její srdce. 
L: Můj milovaný Ježíši, vím, že jsme se snažili mnohokrát nabídnout lidem pomocnou ruku. 
Ale když se nám to nehodilo, nebo by nás to víc bolelo, vymluvili jsem se a opustili jsme je. 
Pomoz nám, Pane, abychom byli jako tvá matka Marie, abychom od těch, kteří potřebují 
pomoc, nikdy neodtáhli podanou ruku. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

X. JEŽÍŠ JE ZBAVEN ŠATŮ 
► (10.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
  

K: Když Ježíše konečně zbavili tíhy kříže, pomyslila si Maria, že si bude moci její syn alespoň chvíli 
odpočinout. Ale strážci mu hned začali strhávat z těla šaty. Pohled na Ježíše, který snášel takovou 
těžkou bolest a potupu, byl nesnesitelný. 
L: Pane, i my jsem tě svým způsobem svlékli. Svými mnohdy hloupými řečmi jsme mohli 
bližní připravit o dobré jméno a vnitřní klid. Vždyť vždy, když jsme jim ublížili a ranili je, vždy 
jsme urazili i tebe. Pomoz nám, abychom tě viděli vždy ve všech lidech 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 

XI. JEŽÍŠ JE PŘIBIT NA KŘÍŽ 
► (11.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K:  Když Ježíše položili na kříž, on se na něj ochotně nechal přibít. Pak kříž vyzvedli. Maria viděla, 
jak se mu vysmívali, když zápasil o poslední okamžiky svého pozemského života. 
L: Pane, jakou bolest si pro nás podstoupil. A jaká musela být bolest tvé matky, když viděla 
svého jediného syna za nás umírat! A přece, když litujeme svých hříchů, odpouštíš nám. 
Pomoz nám Pane, odvrátit se od své ubohé hříšnosti. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 


