
K: 12.zastavení: Kristus umírá 
(sloka č.12) 
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
K: Pane Ježíši, Tvé Srdce kopím probodené, dalo na kříži vytrysknout Vodě, aby ve křtu 
svatém obmyla člověka od hříchu. Dalo vytrysknout Krvi, aby byl v Eucharistii zachován 
svátostný život pro všechny, kdo žít chtějí. 
L: Srdce Ježíšovo, dome Boží a bráno nebe, chválíme Tě a děkujeme Ti, že Ti nebylo 
zatěžko pro nás sestoupit z nebe a na zemi zůstat pod způsobou chleba. Dopřej nám, 
prosíme, abychom svátostných milostí užívala vždy plnou měrou a byli Ti za ně vděčni. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 
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: Pane Ježíši, své Srdce až na smrt poslušné jsi zcela odevzdal Otci. Pro sebe jsi nic 
nežádal, jen spásu duší. Statečně ses zřekl i touhy uchránit svou Matku největší bolesti, 
nežádal jsi Otce, aby Tě nemusela vidět zmučeného, umírajícího a nakonec zřízeného 
tak, že Tě nemohla poznat. 
L: Srdce Ježíšovo, veď nás, prosíme, k vnitřnímu sebezáporu a nauč nás snášet utrpení. 
 
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: Pane Ježíši, Tvé Srdce je nadějí všech, kdo v Tobě umírají. Proč se tedy bojíme smrti, 
když jsi ji přemohl? Proč si děláme tolik zbytečných starostí o zdejší život, když jsi 
odešel, abys nám připravilo místo? (Jan 14,2b) 
L: Srdce Ježíšovo, spáso těch, kdo v Tebe doufají, obdař nás bezmeznou důvěrou 
k Tobě samému. Učiň, prosíme, aby nás na cestě k Tobě nepřekážela ani smrt ani život. 
Na jeho konci nás pak znovu obejmi svým nevyčerpatelným milosrdenstvím. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši., L: Smiluj se nad námi. 
 
(Závěr) 
(sloka č.15 – je-li k dispozici) 
 
K: Srdce Ježíšovo, odvěká touha všeho tvorstva, v Tobě jsou ukryty poklady věčného 
štěstí, které hledá lidstvo po celé generace i každý člověk jednotlivě. Avšak ne všichni o 
tomto bohatství vědí – a tak je hledají mimo Tebe. Přiveď, prosím, k sobě všechny lidi, 
neboť nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v Tobě. (sv. Augustin) 
L: Srdce Ježíšovo, Ty jsi svatým a věčným Jeruzalémem – jako v tanci se radují, kdo v 
Tobě žijí. ( Žl 87,7) 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA „ k Srdci Páně“  
(text převzat z webu Laického sdružení sv. Dominika v Olomouci http://sites.google.com/site/opolomouc/ ) 
(úprava P.Ch., www.chaloupsky.op.cz ) 
K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Skloň se Bože, 
laskavě s námi, kteří se chystáme projít zastavení křížové cesty.  
 
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 Ježíši, ve Tvém Srdci je pramen veškerého života a svatosti. Odvracíme-li se od 
Tebe, přikláníme se ke zlu a vrháme se do zkázy. Ze zakázaného stromu okoušíme 
lákavé ovoce po kterém docházíme k hořkému zjištění, že jsme před Tebou nazí. 
L: Srdce Ježíšovo, oděj nás svým životem a zakryj nás svou svatostí. 
 
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 Ježíši, z plnosti Tvého Srdce jsme všichni přijali, a to milost za milostí. 
Nikdo z lidí nemůže říci: "Pán mě zkouší nad mé síly, už nejsem schopen nést svůj kříž", 
neboť Ty nikdy člověka neopouštíš a každému dáváš právě to, co v dané chvíli 
potřebuje, aby došel tam, kde jej vedeš. Když spoléháme na vlastní rozum a síly, 
děláme si život nesnesitelným. 
L: Srdce Ježíšovo, odpusť nám, když často reptáme a bráníme se nepohodlí a bolesti. 
 
K: Smiluj se nad námi, Ježíši., 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: Pane Ježíši, Tvé Srdce je hlubinou všech ctností; z ní můžeme čerpat, kdykoliv Tě 
vzýváme. K zemi Tě přitlačily i moje vlažné postoje, neochota ke ctnosti a časté 
znechucení. Ty ses však zvedl a pokračoval v cestě. 
L: Srdce Ježíšovo, prosíme, pomoz nám, abychom se ve své bídě nikdy neutápěli, ale 
odevzdali Ti svou bezmocnost, ubohost i své hříchy – a tak se znovu zvedli. 
 
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: Pane Ježíši, Tvé Srdce bylo tajemně utvořeno v lůně panenské Matky. Maria si byla 
vědoma svého poslání a nechtěla Tě vlastnit ani v nejkrutějších chvílích, když viděla, že 
na poklad jejího života útočí spodina. 
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