
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: Matka bere do náruče tvoje mrtvé tělo. Matko, vezmi nás do náruče nyní i v hodině naší 
smrti.  
 
L: Pane, prosíme tě o šťastnou hodinu smrti - vždyť jak často přichází náhle. Ať nás tato 
hodina zastihne jako věrné služebníky.  
 
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: Nezůstal jsi v hrobě ležet. Vstal jsi,Pane,a žiješ. Ježíši, dej, ať s tebou zemřeme a s tebou 
věčně žijeme.  
 
L: Kéž i my jednou dosáhneme po křížové cestě pozemského života věčné blaženosti.  
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  L: Smiluj se nad námi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
(Závěr) 
(sloka č.15 – je-li k dispozici) 
 
K: Děkujeme ti, náš dobrotivý Pane, za tvou bolestnou cestu ke Kalvárii, skrze níž se 
nám dostalo přístupu k věčné slávě. Připomněli jsme si opět, že jiná cesta pro nás k 
tobě nevede. 
 
L: Amen.  
 
(K: Dobrořečme Pánu,  L: Bohu díky. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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: Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost.  
Učíš nás snášet i to, co se nám zdá nezasloužené.  
 
L: Pane, nedopusť, aby nás někdy svět získal pro sebe, vždyť skrze svatá mlčení jsi nás 
připoutal a opět připoutáváš navždy k sobě - jen Tobě patříme.  
 
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: Pane, bereš na ramena kříž.  
Učíš nás, abychom byli připraveni na utrpení, když jsou nevyhnutelná.  
 
L: Pane, dej svým služebníkům ducha statečnosti.  
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíš.  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: Ježíši, padáš. A vstáváš.  
Posilňuj nás, když kříž bude převyšovat naše síly.  
 
L: Pane, dej svým služebníkům ducha bázně Boží! 
 
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: Ježíši, opouštíš svoji Matku.  
Posiluj nás, když budeme muset někdy opustit milé osoby pro vyšší cíle.  
 

L: Matka Boží je nám vždy blízko v těžkých chvílích. Pane, ať na tuto útěchyplnou 
skutečnost nikdy ve svém životě nezapomeneme.  
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši.,  L: Smiluj se nad námi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


