
L: Prosíme Tě, vpiš své rány svou nejdražší Krví do našich srdcí, abychom v nich 
četli Tvou bolest a Tvou smrt, abychom stále, až do konce života, trvali v díkůčinění. 
Amen. Ježíši, který nepřestáváš být zraňován, smiluj se nad námi. 
 
13. Kristova poslední úzkost 
(sloka č.13) 
K: Ó Ježíši, Lve nejsilnější, Králi nesmrtelný a nepřemožitelný, vzpomeň na bolest, kterou 
jsi vytrpěl, když všechny síly těla i Srdce Tvého Tě úplně opustily a když nakloniv hlavu jsi 
řekl: "Dokonáno jest!" 
L: Pro tuto úzkost a bolest smiluj se nad námi při dokonání našeho posledního 
zápasu, když duše každého z nás bude sklíčena a duch zarmoucen. Amen. 
Ježíši, který jsi na kříži dokonal naše vykoupení, smiluj se nad námi. 
 
14. Kristova smrt 
(sloka č.14) 
K: Ó Ježíši, jednorozený Synu Nejvyššího Otce, Záře a Obraze Jeho podstaty, pomni oné 
naprosté oddanosti, v níž jsi svému Otci odevzdal svého ducha slovy: "Otče, v ruce Tvé 
poroučím svého ducha!" A s tělem rozdrásaným a srdcem pukajícím, s velkým výkřikem 
otevřels útroby svého milosrdenství. Za naše vykoupení jsi vypustil duši. 
L: Pro tuto nejdražší smrt Tě prosíme, Králi svatých, posilni nás k odporování ďáblu, 
světu, tělu, abychom světu odumřeli, Tobě živi byli a v poslední hodině našeho 
skonání přijmi ducha každého z nás jako poutníka k Tobě se vracejícího. Amen.  
Ježíši, který jsi byl poslušný až k smrti, smiluj se nad námi. 
 
15. Kristovo poslední a úplné vylití krve 
(sloka č.15 – je-li k dispozici) 
K: Ó Ježíši, pravý a plodný vinný Kmeni, rozpomeň se na přetékající vylitou Krev, kterou 
jsi přehojně prolil jako hrozen v lisu. Z boku kopím probodeného vycedil jsi nám Krev a 
Vodu k napojení, že v Tobě ani kapky nezůstalo, a posléze jako kytička myrhy visel jsi na 
kříži mezi nebem a zemí. Tělo Tvé jakoby pomizelo, vlhkost Tvých útrob vyschla, dřeň 
Tvých kostí zvadla. 
L: Pro toto přehořké umučení a vylití Tvé drahocenné Krve, prosíme Tě, dobrotivý 
Ježíši, přijmi duši každého z nás v zápase smrti. Amen. 
Ježíši, z tvého probodeného srdce vytryskly prameny milosrdenství, smiluj se nad 
námi. 
 
Závěrečná modlitba: 
K: Ó sladký Ježíši, zraň naše srdce, aby slzy kajícnosti byly nám chlebem ve dne i v noci, 
a obrať nás zcela k Tobě, aby naše srdce Ti byla milá a příjemná a skonání života takové, 
abychom si po smrti zasloužili Tebe chválit se všemi svatými na věky. 
L: Prosíme Tě, Bože, přijmi naše modlitby a skutky, a dej, aby spolu s obětí Tvého 
Syna na kříži a ve mši svaté přispěly k obrácení hříšníků a k vítězství 
Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Amen. 
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Srdce našeho Krále, miluji Tě Tvou láskou za sebe i za 
celý svět. Amen. 
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Úvodní modlitba 
K: Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, 
abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás 
hříšníky. 
 
1. Kristovo utrpení na Olivetské hoře až po jeho korunování trním 
(sloka č.01) 
K: Ó Ježíši Kriste, věčná Slasti těch, kteří Tě milují, Blaženosti převyšující jakoukoli radost 
a žádost, spáso a Milovníku hříšníků: Ty jsi dosvědčil, že Tvou rozkoší je být se syny 
lidskými, protože ses pro člověka učinil člověkem při naplnění času. 
Rozpomeň se na všechny úzkostné předtuchy a zármutek, jež jsi vytrpěl v lidském těle, 
když nastával čas Tvého spasitelného umučení, v Božském Srdci předem stanovený. 
Vzpomeň na smutek a hořkost, které podle Tvého vlastního svědectví naplňovaly tvou 
duši, když jsi při poslední večeři myl nohy svým učedníkům, dal jim své Tělo a svou Krev, 
laskavě je těšil a předpověděl jim své bolestné umučení. 
Vzpomeň na svůj strach a úzkost i bolest, jež jsi ve svém božském Těle vytrpěl před 
mukami kříže, když jsi po trojí modlitbě v krvavém potu byl od Jidáše, svého učedníka, 
zrazen, od vyvoleného lidu jat, křivými svědky obžalován, třemi soudci nespravedlivě 
souzen, ve vyvoleném městě o Veliké noci v kvetoucí mladosti nevinně odsouzen, ze 
svého roucha svlečen, potupným pláštěm oděn, políčkován, na očích a na tváři zahalen, k 
sloupu přivázán, krutě, nelítostně bičován, trním korunován, třtinou do hlavy bit a jinými 
nesčíslnými potupami drásán. 
 
L: Pro tato před svým ukřižováním vytrpěná muka, dej nám, Pane Bože, vroucně 
prosíme, před naší smrtí pravou zkroušenost, pravdivé vyznání, upřímnou lítost, 
dostatečné zadostiučinění a všech našich hříchů odpuštění. Amen. 
Ježíši, který jsi byl zbičován a odsouzen, smiluj se nad námi. 
 

2. Kristovo zesměšnění 
(sloka č.02) 
K: Ó Ježíši, pravá radosti, Svobodo andělů, Rozkoši ráje, vzpomeň na truchlivost a hrůzu, 
které jsi zakoušel, když všichni Tvoji nepřátelé jako nejdravější lvi Tě obstoupili, 
políčkováním, pliváním a ostatními neslýchanými trýzněními Tě trápili. 
 
L: Pro toto trýznění a pro potupné nadávky a rouhání, jimiž Tě, Pane Ježíši, všichni 
Tvoji nepřátelé trápili, prosíme Tě, vysvoboď nás ode všech našich nepřátel, 
viditelných i neviditelných, a dej nám ve stínu Tvých křídel dospět k dokonalosti a 
věčné spáse. Amen. Ježíši, který jsi byl posmíván, smiluj se nad námi. 
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