
_______________________________________________________________________________ 
K: 13.zastavení: Ježíš sňat a položen na klín Matky 
(sloka č.13) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Pomalu je snímán z kříže, jako člověk znavený svou prací upadá do sladkého spánku. Tvá matka 
tě přijala do svého náručí. Tak Pán přišel, aby splnil vůli Otcovu, aby sloužil. Jsme také tak znaveni 
ze služby nebeskému Otci?  
L: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
K: 14.zastavení:Tělo Ježíše uloženo do hrobu 
(sloka č.14) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Už je Ježíš pohřben a kámen je přivalen. Rodina pláče, přátelé jsou opuštěni. Ale Pane, ještě 
není konec. Ty umíráš až do konce světa a my to dobře víme. Lidé se střídají na křížové cestě.  
L: Rozdělujeme si mezi sebe, co ty jsi přijal za úkol posvětit. 
 

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

_______________________________________________________________________________ 
(Závěr) 
(sloka č.15 – je-li k dispozici) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Je-li cesta jednotvárná a těžká, vede-li do hrobu, my víme, že za hrobem na nás čekáš Ty, 
ve své veliké Slávě.  
L: Pane, pomoz nám kráčet pevně každý na svém místě uprostřed velikého zástupu lidí,  
abychom tě stále viděli a pomáhali ti ve tvých bratřích. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši, L: Smiluj se nad námi. 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 

KŘÍŽOVÁ CESTA „ podle teologa a spisovatele Michala Quoista (1918-1997)“ 
( úprava  Petr Chaloupský OP,  2013 www.chaloupsky.op.cz ) 
 

(K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. L: Amen. ) 
K: Bůh vidí současně oběť Kristovu s naším životem. Každodenně lidé trpí a v bolestech umírají. 
Tak náš Pán pokračuje ve své oběti nebeskému Otci za spásu člověka. Křížová cesta je vlastně 
cesta životem. 
______________________________________________________________________________ 
K: 1.zastavení: - Pilátův soud 
(sloka č.01) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.  
 

K: Veliký a mocný v slově a činu byl Pán za svého veřejného působení. Dotkl se hluboce myšlení i 
jednání mocných, jedl s hříšníky, dával přednost chudým a nemocným. V této hodině se mu všichni 
mstí.  
L: Pane, my víme, že budeme souzeni, když se pokusíme žít trochu jako ty. Pomoz nám 
bojovat, pomoz nám žít tvé evangelium až do konce. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši. L: Smiluj se nad námi. 
_______________________________________________________________________________ 
K: 2.zastavení: - Ježíšův kříž 
(sloka č.02) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Pán bere mlčky kříž na svoje rameno. A přece je to břímě těžké. Ježíš na celé cestě utrpením 
bere na sebe jeden za druhým hříchy celého světa, ale i hříchy mé.  
L: Pane, pomoz nám pochopit, že ten nejlepší skutek není ničím, není-li zároveň mlčenlivým 
vykoupením. Dej nám, Ježíši, každého rána a vždy znovu ochotně začínat svou cestu kříže. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši, L: Smiluj se nad námi. 
_______________________________________________________________________________ 
K: 3.zastavení: Kristus padá poprvé 
(sloka č.03) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Na okamžik jako by Pán, tolik oslabený, zaváhal a padl. Bůh klesl do prachu cesty. Vydali jsme 
se tolikrát za tebou, Pane, ve chvíli jsme se ti odevzdali úplně, ale pak jsme se ohlédli kolem, 
zaváhali jsme a opustili jsme tě. A v té chvíli nás obklopila smutná samota.  
L: Ušetři nás Pane, zbytečných chyb, které nás vzdalují od tebe i tvého díla. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši, L: Smiluj se nad námi. 
_______________________________________________________________________________ 
K: 4.zastavení: Kristus potkává svou matku 
(sloka č.04) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

K: Tvá matka kráčí na křížové cestě za tebou. Jde v zástupu, bezejmenná, ale nepouští tě z očí. 
Ona však zná tvé bolesti, ona trpí tvé bolesti, aniž se ti přiblíží, aniž se tě dotkne, aniž na tebe 
promluví. Spolu s tebou, Pane, ona spasí svět.  
L: Spasiteli Božský, nauč nás jít mezi lidi s naléhavým zájmem pochopit  
jejich zlo a jejich hřích. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši, L: Smiluj se nad námi. 
 




