
3. Kristovo přibití na kříž 
(sloka č.03) 
K: Ó Ježíši, Stvořiteli světa, jehož nic nezmění a neobsáhne, jenž svou rukou řídíš svět, 
vzpomeň na přehořkou bolest, kterou jsi vytrpěl, když Židé nejdříve ruce Tvé tupými hřeby 
na kříž přibili a pak prorážejíce Tvé nohy bolest na bolest k ranám Tvým přidávali a tak 
ukrutně rozepjali Tvé svaté Tělo na délku i šíři Tvého kříže, že se vymkly klouby Tvých 
údů. 
L: Pro památku této přesvaté a hořké bolesti na kříži, prosíme Tě, naplň nás bázní a 
dej nám svou lásku. Amen. Ježíši, který jsi byl krutě přibíjen na kříž, smiluj se nad 
námi. 
 
4. Kristova modlitba za jeho katy 
(sloka č.04) 
K: Ó Ježíši, nebeský Lékaři, rozpomeň se na mdlobu a zsinalost, kterou jsi vytrpěl při 
vztyčení kříže, rozdrásán na všech svých údech, z nichž žádný nezůstal ušetřen, že 
nebylo a není bolesti, jež by byla podobna Tvé; neboť od chodidla nohou až k temeni hlavy 
nebylo na Tobě zdravého místa. A přece, nedbaje všech bolestí, modlil ses za své 
nepřátele k svému Otci: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí." 
 
L: Pro toto milosrdenství a na památku této bolesti dopřej nám, aby tato připomínka 
Tvého přehořkého umučení přispěla nám k odpuštění všech našich hříchů. Amen. 
Ježíši, který jsi nás učil milovat nepřátele, smiluj se nad námi. 
 

5. Kristovo milosrdenství ke kajícím hříšníkům 
(sloka č.05) 
K: Ó Ježíši, Zrcadlo věčného lesku, pomni oné truchlivosti, kterou jsi pocítil, když jsi spatřil 
v zrcadle své Nejjasnější Velebnosti jak předurčení vyvolených, kteří zásluhami tvého 
umučení budou spaseni, tak i zavržení zlých, kteří pro své hříchy budou zavrženi. 
 
L: Pro hlubinu své slitovnosti, jíž se Ti zželelo nás, ztracených a zoufalých hříšníků, 
kterou jsi projevil kajícímu lotru na kříži slovy: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji!," 
prosíme Tě, milovaný Ježíši, uděl nám své milosrdenství v hodině naší smrti. Amen. 
Ježíši, který jsi plný slitování a milosrdenství, smiluj se nad námi. 
 
6. Kristův odkaz na kříži 
(sloka č.06) 
K: Ó Ježíši, milování hodný a žádoucí Příteli všech, vzpomeň si na onen zármutek, který 
jsi pocítil, když nahý a zbědovaný pněl jsi na kříži a všichni Tvoji přátelé a známí Tě 
opustili. Neměl jsi nikoho, kdo by Tě potěšil, jen svou milovanou Matku, která v nesmírné 
bolesti své duše při Tobě stála nejvěrněji, a kterou jsi odporučil svému učedníku slovy: 
"Hle, Matka Tvá!" 
 
L: Prosíme Tě, přelaskavý Ježíši, pro meč bolesti, který tenkrát pronikl její duši, slituj 
se nad námi ve všech našich souženích a trápeních tělesných i duševních a dej nám 
útěchu v čase soužení a útrap, zvláště v hodinu naší smrti. Amen. 
Ježíši, který jsi ustanovil Pannu Marii naší Matkou, smiluj se nad námi. 
 

7. Kristova žízeň 
(sloka č.07) 
K: Ó Ježíši, nevyvážná Studnice dobroty, Ty jsi v nesmírné lásce zvolal na kříži: "Žízním!" 
po spasení lidského pokolení.  
 

L: Prosíme, rozněť žádost našich srdcí po všem, co je dokonalé, a uhas v nás úplně 
žízeň hříšné tělesné žádostivosti a žár zálib světských. Amen. 
Ježíši, který toužíš po naší spáse, smiluj se nad námi. 
 
8. Kristův nápoj 
(sloka č.08) 
K: Ó Ježíši, Sladkosti srdcí a nesmírná Lahodo duší, pro hořkost octa a žluči, jež jsi okusil 
pro nás, dopřej nám, abychom v hodině smrti hodně přijali Tvé Tělo a Tvou Krev pro 
útěchu a uzdravení svých duší.  
L: Amen. Ježíši, který jsi octem a žlučí byl napojen, smiluj se nad námi. 
 
9. Kristův výkřik úzkosti na kříži 
(sloka č.09) 
K: Ó Ježíši, Moci královská a Radosti mysli, vzpomeň bolesti a úzkosti, jež jsi vytrpěl, když 
z hořkosti smrti za posměšného spílání Židů jsi zvolal velikým hlasem: "Bože můj, Bože 
můj, proč jsi mne opustil!" 
L: Pro tuto úzkost žádáme snažně, abys nás neopouštěl v našich úzkostech, Pane a 
Bože náš. Amen. Ježíši, který jsi v opuštěnosti trpěl za nás, smiluj se nad námi. 
 
10. Kristovy Četné rány 
(sloka č.10) 
K: Ó Ježíši, Alfo a Omego, Živote a Sílo každého času, vzpomeň si, že od hlavy až k 
nohám pohroužil ses pro nás do tůně utrpení. 
 
L: Pro šíři i délku svých ran, nauč nás, tonoucí příliš v hříších, plnit v celé šíři a s 
pravou láskou Tvá přikázání. Amen.  
Ježíši, který ses stal mužem bolesti, smiluj se nad námi. 
 
11. Kristovy hluboké rány 
(sloka č.11) 
K: Ó Ježíši, nejhlubší Propasti milosrdenství, prosíme Tě, pro hloubku Tvých ran, jež 
pronikly až do dřeně Tvých kostí a útrob, abys nás, tonoucí příliš v hříších, vynesl a ukryl v 
skrýši svých ran, Pane, až by se utišil Tvůj hněv.  
 
L: Amen. Ježíši, v tvých hlubokých ranách je naše spása, smiluj se nad námi. 
 
12. Kristovy krvácející rány 
(sloka č.12) 
K: Ó Ježíši, Zrcadlo pravdy, Znamení jednoty a Pouto lásky, pomni nesčetných svých ran, 
jimiž jsi byl od hlavy až k nohám poset a nejsvětější Krví svou zbarven. Jaké nezměrné 
bolesti jsi za nás na svém přečistém Těle vytrpěl! Milosrdný Ježíši, co jsi měl ještě učinit a 
neučinil jsi? 


