
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: Simeon řekl jeho matce Marii: „Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, 
kterému se budou vzpírat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. 
(Lukáš 2,34-35).  
Popatřte a hleďte, je-li jaká bolest jako bolest moje, ta, která mi byla způsobena. (Pláč 1:12b). 
Když Ježíš spatřil matku a vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ Potom řekl 
tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“(Jan 19:26,27).  
 

L: Pane Ježíši, tys byl potěšen svou bolestnou matkou; dopřej nám, aby tvá matka i nás těšila a 
pomáhala nám v životě i ve smrti. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  

 
 

V. ZASTAVENÍ - 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: Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl 
za Ježíšem (Lukáš 23:26).          
Kdo NEnese svůj kříž a NEnásleduje Pána, NEení Ho hoden (srov. Matouš  10:38)..  
 

L: Pane Ježíši, Šimon Kyrénský ti pomohl nést kříž; dej nám pravé přátele, kteří by nás neopustili v 
nouzi a v neštěstí. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
 
VI. ZASTAVENÍ - 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: Byl v opovržení, kdekdo se ho zřekl, muž plný bolestí, ten, před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, 
že jsme si ho nevážili (Izajáš  53:3).          
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného (Jób  6:14).  
„‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili“ (Mt 25:40). 
Rozjasni tvář nad svým služebníkem, ve svém milosrdenství ho zachraň (Žl 31,17). 
Milosrdenství a věrnost provází ty, kdo chystají dobro (Přísloví  14:22).  
 

L: Pane Ježíši, tys do roušky svaté Veroniky vtiskl svou tvář; vtiskni nám do duše svůj obraz, 
abychom se ti podobali (a konali dobro pro své bližní). 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
 
 

VII. ZASTAVENÍ - 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: On ‚na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti (1.Petrův 
2:24).  Přijímejme slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti PRO KRISTA. Vždyť právě když jsme 
slábí, jsem silní (srov. 2. Korintským  12:10).  
 
 

L: Pane Ježíši, padl jsi podruhé pod křížem; buď k nám milosrdný, když opět upadneme do dřívějších 
chyb. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  

VIII. ZASTAVENÍ - 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: Za ním šel veliký zástup lidu; ženy nad ním naříkaly a oplakávaly ho. Ježíš se k nim obrátil a řekl: „Dcery 
jeruzalémské, nade mnou neplačte! Plačte nad sebou a nad svými dětmi (Lukáš 23:27,28). 
„Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce 
v nebesích“ (Mt 7:21).  
 
 

L: Pane Ježíši, tys láskyplně napomínal plačící ženy; dej, abychom také dovedli být láskyplní, když 
musíme jiné napomínat. 
 

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

 
 

IX. ZASTAVENÍ - 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: Rozlévám se jako voda, všechny kosti se mi uvolňují, jako vosk je mé srdce, rozplynulo se v mém nitru. 
Jako střep vyschla má síla, jazyk mi přisedl k patru. Vrháš mě do prachu smrti! (Žl 22,15-16). 
Můj pád je už blízko, stále mám před sebou svoji bolest (Žl 38,18).  
I tu se Pán obrátil a pohleděl na Petra; a Petr se rozpomenul na slovo, které mu Pán řekl: „Dřív než dnes 
kohout zakokrhá, zapřeš mne třikrát“( Lukáš  22:61).  
 
 

L: Pane Ježíši, tys na křížové cestě povstal i po třetím pádu; pozvedni mě, kdykoliv na strmé cestě do 
nebe zmalátním a klesnu. 
 

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

X. ZASTAVENÍ - 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: Dělí se o mé roucho, losují o můj oděv.Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! 
(Žl22,19-20) Když vojáci Ježíše ukřižovali, vzali jeho šaty a rozdělili je na čtyři díly, každému vojákovi díl; 
zbýval ještě spodní šat. Ten šat byl beze švů, odshora vcelku utkaný. Řekli si mezi sebou: „ Netrhejme jej, ale 
losujme o něj, čí bude!“' To proto, aby se naplnilo Písmo: „ Rozdělili si mé šaty a o můj oděv metali los“ 
(Jan 19:23,24).  
 
 

L: Pane Ježíši, ty jsi byl zbaven šatu; pomáhej nám, abychom si vždycky zachovali čistotu a nikdy 
neztratili roucho milosti. 
 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
 
XI. ZASTAVENÍ - 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: Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a rukou bezbožných přibit na kříž  (srov. Skutky apoštolů 2:23). 
Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po 
levici. Ježíš řekl: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí“ (Lukáš 23:33,34).  
 

 

L: Pane Ježíši, ty jsi byl přibit na kříž; dej, abychom se nelekali utrpení, nýbrž chápali velikost oběti a 
sebezapírání. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  


