
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: "Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře prudkým východním větrem po celou noc zpět 
a moře vysušil. Vody se rozdělily: Izraelité šli středem moře po souši a vody jim stály jako zeď po 
pravici i po levici"(Ex 14:21.22).  
L: Pane, ty jsi svůj lid  zachránil, ale on přesto znovu stále reptal (Ex 15:24). 

Ty jsi za nás zemřel, ale my na to přesto znovu stále zapomínáme (Ga 1:4). 
Prosíme, dej, ať jsme si vždy vědomi, že "ne my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval 
nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy" (1J 4:10). 
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: "Potom Hospodin Bůh vysadil zahradu v Edenu na východě a usadil tam člověka, kterého utvořil" 
 (Gn 2:8).  "Vystaví si domy a bude v nich bydlet, vysadí vinice a bude jíst jejich plody (Iz 65:21). 
L: Pane, ty jsi chtěl pro člověka jen dobré. "Ty jsi Beránek Boží, který snímá hříchy světa" 
 (J 1:29). 
Prosíme, dej, ať naše slabá vůle a nevděčnost není příčinou tvého hněvu, 
ale ať nás naplní Duch Svatý vděčností za vše, co jsi pro nás vykonal (srov. Ef 5:18.19). 

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: "Přišel vážený člen velerady Josef z Arimatie, který sám také očekával Boží království, a odvážně 
šel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pilát se podivil, že by už zemřel. Dal si proto zavolat setníka a 
ptal se ho, zdali je už mrtev. Když mu to setník potvrdil, daroval Josefovi mrtvé tělo. Ten koupil lněné 
plátno, sňal tělo, zavinul ho do plátna a uložil do hrobky, která byla vytesaná ve skále, a před vchod do 
hrobky přivalil kámen (Mk 15:43-46). 
L: Pane, ty jsi se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu (srov.Tit 2:14). 
Prosíme, dej, ať žijeme ve tvé lásce, pomoz nám v boji proti každé špatnosti a posiluj nás v 
konání dobrých skutků (Srov Ef 5:2, srov. Tit 2:14). 

K: Smiluj se nad námi, Ježíši. L: Smiluj se nad námi. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
K: Děkujeme ti, Pane, za tvou křížovou cestu, kde jsi za nás přinesl oběť nejvyšší (srov. 1J 4:10). 

Volejme proto na závěr slovy žalmisty: 
L: Veleb, duše má, Hospodina, * vše, co je ve mně, veleb jeho svaté jméno! 
Veleb, duše má, Hospodina, * a nezapomeň na žádné z jeho dobrodiní! 
On odpouští všechny tvé viny, * on léčí všechny tvé neduhy. 
On vykupuje tvůj život ze záhuby, * on tě věnčí láskou a slitováním (Žl 103(102):1-4). 

 
 (K: Dobrořečme Pánu. L: Bohu, díky.) 
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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: "Hospodin šel před nimi ve dne v oblakovém sloupu, aby jim ukazoval cestu, 
a v noci v sloupu ohnivém, aby jim svítil – a tak mohli jít ve dne i v noci. A nikdy 
před lidem nezmizel oblakový sloup ve dne, ani sloup ohnivý v noci" (Ex 13:21.22). 

L: Pane, ty jsi vždy naším světlem, cestou, pravdou a životem (srov. Iz 60:20, J 14:6). 
Prosíme, dej, ať z tvé cesty nikdy nesejdeme, nikdy tě nezradíme ani nezapřeme (srov. L 12:9). 

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: "Já jsem Hospodin, váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abych vám dal zemi Kanaán a 
byl vaším Bohem" (Lv 25:38). 

L: Pane, ty nám vždy ukazuješ správný směr (srov. J 14:6). 
Prosíme, dej, ať v soužení a starostech nepropadáme beznaději a nesprávnému ukvapenému 
jednání (srov. Sir 14:2).  

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: "Mojžíš řekl: „Toto nařídil Hospodin: ‚Naplňte manou ómer a uschovejte ho pro svá pokolení, aby 
viděla chléb, kterým jsem vás živil na poušti, když jsem vás vyvedl z egyptské země.“ (Ex 16:32). 
"Izraelité jedli manu čtyřicet let, dokud nepřišli do země, kde měli bydlet; jedli manu, dokud nepřišli na 
hranice kanaánské země" (Ex 16:35).  / pzn. ómer = izraelská jednotka objemu, cca 3,6 litru / 

L: Pane, ty jsi nás vždy chránil a chtěl sytit svým Tělem, abychom měli život věčný (J 6:51). 
Prosíme, dej, ať  jsme ochráněni od tvrdosti srdce a veškeré nelaskavosti (srov. Sir 17:16). 

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


