
XII. JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI 
► (12.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,          L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Jak velká bolest je to pro matku, která vidí umírat svého syna. Maria přinesla světu Spasitele, 
pozorovala ho, jak rostl, a nyní bezmocně stojí pod jeho křížem, kde skloniv hlavu, zemřel. Jeho 
muka na zemi sice skončily, ale Mariiny byly ještě větší než kdykoliv předtím. 
L: Můj Ježíši, smiluj se nad námi za hříchy, které jsme spáchali proti tobě a bližním. 
Děkujeme ti za tvé utrpení a smrt. Řekl jsi, že pravá láska položí i život za své přátele. Dej, 
abychom vždy byl tvými přáteli. Uč nás žít i pro jiné. 
 

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

XIII. JEŽÍŠ JE SŇAT Z KŘÍŽE 
► (13.Sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,         L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Zástup se rozešel, hluk se utišil. Maria tam tiše stála s jedním z Ježíšových přátel a dívala se na 
synovo mrtvé tělo. Pak dva muži vzali tělo z kříže a položili jí ho do náruče. Hluboká bolest naplnila 
celou její bytost. Cítila však i hlubokou radost, neboť Ježíšova smrt přinesla život všem ostatním. 
L: Pane, tvé utrpení skončilo. A přece - kdykoliv se rozhodujeme pro hřích, tvé utrpení 
pokračuje. Na tvém ukřižování máme i svůj podíl. A teď, můj Spasiteli, celým svým srdcem 
tě prosíme o odpuštění. Pomoz nám, abychom žili svůj život hodný tebe a tvé matky. 
 

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

XIV. 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: Přinesli Ježíše k hrobu, s bolestí ho Maria do něj uložila. Ještě jednou se podívala na svého 
milovaného syna a vyšla ven. Hrob uzavřeli. Než odešla, uvědomila si, že to tak vše muselo být.  
Nyní čekala s vírou a mlčky. 
L:  Ano, Pane, toto se vše mělo stát, protože nás miluješ. Neexistuje žádná jiná příčina. 
Jediné, co žádáš je, abychom žili dobrý život. Nikdy jsi neřekl, že takový život bude lehký. 
Dej, ať jsme ochotni zanechat hříchu a žít jen pro tebe v našich bližních. 
 

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

Závěr:     
► (15.Sloka písně /je-li k dispozici) 
 

K: "Jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova. " Tato slova, jedny z mála slov, které 
říká Maria ve Svatém Písmu, spouštějí do pohybu proces našeho vykoupení. Jsou to slova, které 
otevřely Mariin život, jaký si nikdy sama nemohla ani představit. Život, který byl naplněn štěstím a 
zároveň i velkou bolestí. Marie stála při svém Synu v jeho bolesti a ve velké víře, ale zažila i radost 
z jeho zmrtvýchvstání. Pro křesťana jednadvacátého století je tato křížová cesta výzvou jednat 
stejně.  
 

L: Bože, učiň, ať s Mariinou pomocí se naše víra prohloubí a tak dovolí, aby Ježíš v našem 
životě mohl vstal ještě jednou.  Amen. 
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ÚVOD 
Křížová cesta je životní cestou každého člověka. Náš život je naplněn utrpením, pády,  
zraněním i smrtí. Očima Panny Marie uvidíme, co vytrpěl Pán Ježíš při výstupu na  
Kalvárii.Tato modlitba křížové cesty nám chce pomoci hlouběji proniknout do Kristova utrpení, a tak 
nás přivést k vděčnosti za to, co Pán Ježíš pro nás udělal, abychom ho dokázali více milovat a 
spolu s ním i naše bližní. 
 

I. 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: Pilát se zeptal lidí v zástupu, proč chtějí, aby Ježíš, syn Marie, byl popraven. Všichni však kolem 
křičeli: "Ukřižuj ho!" Marie by ráda prosila, aby přestali, ale věděla s bolestí v srdci, že to tak musí 
být. 
L: Pane Ježíši, nedokážeme si představit úzkost, kterou cítila tvá matka, když tě odsoudili na 
smrt. Nejsme snad i my mnohými z těch, kteří tě též odsoudili, když odsuzujeme jiné? 

 

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

II. 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: Dva muži přinesli dřevěný kříž. Dali ho na ramena Ježíši. Mariina bolest byla v tu chvíli převeliká. 
Chtěla vzít jeho kříž na sebe a nést ho sama. 
L: Pane Ježíši, prosím tě, odpusť nám, že jsme mnohokrát přidávali břemeno na tvůj kříž tím, 
že jsme zavírali oči před bolestí a samotou bližních. Odpusť nám, že jsme pomlouvali a 
hledali důvody, abychom se svým bližním vyhnuli, a nemuseli s nimi mluvit. Pomoz nám být 
jako Maria, abychom toužili též jiným usnadňovat kříže. 
 

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

III. 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: Maria šla blízko za svým synem na cestě ke Kalvárii. Uviděla jak padl tváří k zemi, a těžký kříž 
zůstal na jeho zádech. Únavou pokleslo i Mariino srdce. V okamžiku si pomyslela, že její milovaný 
syn je mrtvý. Ale on pomalu vstal a znovu pokračoval. 
K: Pane, jak často jsme tě viděli spadnout a na rozdíl od Marie jsme tě tam bez zájmu nechali 
ležet. Jak často jsme viděli chyby jiných lidí a vysmívali se jim. Jak často se přistihneme při 
hněvu, jedná-li někdo jinak, než chceme my. Maria ti celou svou láskou nabídla oporu. 
Pomoz nám, abychom byli ochotni vždy pomáhat druhým.  
 

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


