
L: „Panna Maria je tam, u paty kříže, stojící, v síle a udatnosti, a hle, můj Mistr mi říká: Ecce 
Mater tua (Hle, Matka tvá), On mi ji dává za Matku… Je stále tam, aby mě naučila trpět jako 
On.“ (bl. Alžběta od Trojice) 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  
L: Smiluj se nad námi.  
 
XII. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠ UMÍRÁ  
(12a,12b - sloky písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

K: Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš 
mocným hlasem: „Eloi, eloi, lema sabachthani?“ to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě 
opustil?“… Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich 
odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, 
chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se 
chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, 
že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“ (Mk 15,33-39). 

L: „Když přijde opuštěnost, osamělost, úzkost, která přiměla Krista k silnému výkřiku: Proč 
jste mě opustil?, duše se rozpomene na tuto modlitbu: aby všichni měli v sobě plnost mé 
radosti; a když pije až do dna kalich připravený od Otce, dokáže v jeho hořkosti nalézt 
božskou sladkost.“ (bl. Alžběta od Trojice) 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši, L: Smiluj se nad námi.  
 
XIII. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ ULOŽEN DO HROBU 
(13. sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

K: Josef z Arimatie zašel k Pilátovi a vyžádal si Ježíšovo tělo. Pak ho sňal, zavinul do lněného plátna 
a položil do hrobky vytesané ve skále, kde nebyl ještě nikdo pochován. Bylo to v den příprav, právě 
nastávala sobota. Přitom ho doprovázely ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje. Podívaly se na 
hrobku i na to, jak bylo jeho tělo pochováno. Potom odešly domů a připravily si vonné masti. V sobotu 
však zachovaly sváteční klid podle přikázání (Lk 23,50�56). 

L: „Denně umírám, umenšuji se, denně se sebe více zříkám, aby ve mně rostl a byl vyvýšen 
Kristus; přebývám na dně své ubohosti, vidím svou nicotu, svou bídu, svou bezmoc, vidím 
množství svých nedbalostí, svých nedostatků, padám na tvář ve své bídě, uznávám svou 
tíseň, rozprostírám ji před milosrdenstvím mého Mistra.“ (bl. Alžběta od Trojice) 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši, L: Smiluj se nad námi.  
 

XIV. ZASTAVENÍ – JEŽÍŠ VSTÁVÁ Z MRTVÝCH 
(14.a, 14b sloky písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

K: …Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, ukřižovaného. Není tady. Byl 
vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho 
učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. (Mt 28,1-10). 

L: „Zdá se mi, že s Pánem můžeme být vzkříšeni, když procházíme životem na zemi svobodni 
od všeho, kromě naší lásky. Duše a srdce jsou pak ustavičně upřeny na Boha, a my víme, že 
jsme milováni.“ (bl. Alžběta od Trojice) 
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. (K: Dobrořečme Pánu L: Bohu, díky.) 

KŘÍŽOVÁ CESTA – na motivy textu básníka Ivana Slavíka (1920-2002) 
(Text: názvy „zastavení“ jsou převzaty z básně „Křížová cesta“ od Ivana Slavíka; 
hudba: Petr Chaloupský (*1964) OP. Citáty blahoslavené Alžběty od Trojice  
(1880-1906), text z kancionálu a bible pro praktické užití upravil 
 Petr Chaloupský, 2014 www.chaloupsky.op.cz ) 
  

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 – POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNA JEŽÍŠE  
(1a, 1b - sloky písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.  

K: Ve stanovenou hodinu zaujal Ježíš místo u stolu a apoštolové s ním. …Vzal kalich, vzdal díky a 
řekl: „Vezměte ho a rozdělte mezi sebe… Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: 
„To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!“ Stejně tak vzal i kalich, když 
bylo po večeři, a řekl: „Tento kalich je nová smlouva (zpečetěná) mou krví, která se za vás prolévá.“ 
(Lk 22,14-20) 

L: „Nic nevyjadřuje lépe lásku, která je v srdci Božím, než eucharistie: je to sjednocení, 
dokonání, je to On v nás, my v Něm“. (bl. Alžběta od Trojice) 

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

II. ZASTAVENÍ - JEŽÍŠ SE MODLÍ V GETSEMANSKÉ ZAHRADĚ 
(2. sloka písně) 
K:Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L:neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

K: …Pán jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ Trochu poodešel, 
padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já 
chci, ale jak ty chceš.“  (Mt 26,36-39).  

L: „Jezme s láskou chléb Boží vůle. Jsou-li záměry této vůle někdy více křižující, můžeme 
bezpochyby říci spolu s naším zbožňovaným Mistrem: Otče, je-li to možné, ať mě mine tento 
kalich, ale ihned dodáme: Ne, jak já chci, ale jak ty chceš“. (bl. Alžběta od Trojice) 

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

III. ZASTAVENÍ – VELERADA SOUDÍ JEŽÍŠE 
(3. sloka písně) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,  
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

K: Ježíše odvedli k veleknězi. Tam se shromáždili všichni velekněží, starší a učitelé Zákona. 
Velekněží a celá velerada hledali nějaké svědectví proti Ježíšovi, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale 
nenacházeli. Mnozí sice proti němu lživě vypovídali, ale jejich výpovědi nebyly shodné. Někteří pak 
vystoupili a lživě proti němu vypovídali.   …Tu povstal velekněz, postavil se doprostřed a zeptal se 
Ježíše: „Nic neodpovídáš na to, co tito lidé proti tobě vypovídají? On však mlčel a vůbec nic 
neodpověděl. (Mk 14,53.55�61a).  

L: „Nuže, když přijde hodina pokoření, zničení, duše si vzpomene na toto slůvko: ‚Ježíš však 
mlčel‘; a ona bude mlčet, snažit se uchovat celou svou sílu v Pánu, tuto sílu, která je 
v mlčení.“ (bl. Alžběta od Trojice) 


