
XII. ZASTAVENÍ - 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: Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do tří hodin, protože se zatmělo slunce. Chrámová 
opona se roztrhla vpůli. A Ježíš zvolal mocným hlasem: „Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Po 
těch slovech skonal (Lukáš 23:44-46). 
A hle, chrámová opona se roztrhla vpůli odshora až dolů, země se zatřásla, skály pukaly, hroby se otevřely a 
mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a 
mnohým se zjevili. Setník a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když viděli zemětřesení a všechno, co se dálo, velmi 
se zděsili a řekli: „On byl opravdu Boží Syn!“ (Mt 27:50-54). 
 
 

L: Pane Ježíši, obětoval ses na kříži za nás a za celý svět; dej, abychom tobě žili, tobě umírali, i tvoji 
byli navěky. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
 
XIII. ZASTAVENÍ - 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: I potom požádal Piláta Josef z Arimatie – byl to Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál Židů – aby směl 
Ježíšovo tělo sejmout z kříže. Když Pilát k tomu dal souhlas, Josef šel a tělo sňal.Přišel také Nikodém, který 
kdysi navštívil Ježíše v noci, a přinesl asi sto liber směsi myrhy a aloe.Vzali Ježíšovo tělo a zabalili je s těmi 
vonnými látkami do lněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem.V těch místech, kde byl Ježíš 
ukřižován, byla zahrada a v ní nový hrob, v němž dosud nikdo nebyl pochován.Tam položili Ježíše, protože 
byl den přípravy a hrob byl blízko (Jan 19:38-42).  
 
 

L: Pane Ježíši, po sejmutí z kříže jsi spočíval na klíně své panenské matky; dej nám milost, abychom 
tvé nejsvětější tělo s touhou a láskou přijímali do svého srdce. 
 

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: Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesán ve 
skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly 
naproti hrobu (Matouš 27:59-61).  
 
 
 

L: Pane Ježíši, tys byl uložen do hrobu a z něho jsi slavně vstal; dej, abychom i my jednou vstali z 
hrobu k věčnému životu. 
 

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

ZÁVĚREČNÁ MODLITBA: 
K: Kriste Ježíši, Boží Synu, děkujeme ti za tvé milosrdenství, které jsi nám na křížové cestě prokázal. 
Prosíme, nedopouštěj, aby tvá krev byla pro nás vylita nadarmo a tvé umučení pro naše duše zmařeno.  
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. L: Amen. 
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ÚVOD 
K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. L: Amen. 
K: Pane Ježíši, tys řekl: „ Kdo chce za mnou přijít, zapři se, vezmi svůj kříž a následuj mě “ (Mt 16,24). 

 

L: Chceme tě 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: Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil Barabáše; Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho 
odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou 
korunu, vsadili mu ji na hlavu (Marek 15, 15-17).         
Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, 
ústa neotevřel (Iz 53,7).  
 

L: Pane Ježíši, ty ses dal z lásky k nám odsoudit na smrt; dopřej nám té milosti, abychom jednou s 
láskou a trpělivostí přijali smrt z tvých rukou. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
 
II. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ NA SEBE BERE TĚŽKÝ KŘÍŽ A JE ZBIČOVÁN 
(2. sloka písně) 
K:Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L:neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
K:Ježíš vyšel ven s trnovou korunou na hlavě a v purpurovém plášti. Pilát jim řekl: „Ejhle, člověk!“ Když ho 
velekněží a jejich služebníci uviděli, dali se do křiku: „Ukřižovat, ukřižovat!“ Pilát jim řekl: „Vy sami si ho 
ukřižujte! Já na něm vinu nenalézám“ (Jan 19:5,6).  
Pilát Ježíše vydal, aby byl ukřižován, a Židé se Ježíše chopilI. Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané 
Lebka, hebrejsky Golgota (Jan 19, 16b-17).  
 
 

L: Pane Ježíši, tys dobrovolně vzal na sebe kříž; pomoz nám, abychom svůj kříž a své utrpení 
statečně nesli až do smrti. 
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: Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe 
způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to 
smrt na kříži (Filipským 2,6-8).            
Byly to naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a 
pokořen (Iz 53,4).            
„Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa“ (Jan 1:29b).  

L: Pane Ježíši, pod tíhou kříže jsi klesal; odpusť nám, když z lidské slabosti upadneme do hříchu. 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
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