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2. Těžký kříž ti kladou na ramena, / bolesti té nenajdeme jména. // 
 Tíha hříchů našich tvůj kříž tíží, / oběť tvá se za nás konci blíží. / 
Dnes by jsem chtěl ke kříži přistoupit,/ těžké rány na sobě pocítit, / 
slzou omýt hříšný svět i sebe, / milovat tě vroucně, Králi nebe. 
 

3. Těžký kříž náš lomí tvoje síly, / padáš pod ním, Ježíši náš milý. // 
 Hříchy naše, vzpoury proti tobě / tíží kříž tvůj: ó přiviň nás k sobě. / 
Vždyť už chceme plnit tvoje přání, / povstaň, spas nás, skutky naše brání, / 
chceme s tebou na Golgotu kráčet, / duši, srdce ve tvé krvi smáčet. 
 

4. Matička tě v žalosti potkává, / v tváři její bolest usedavá. // 
 Soustrast Srdce tvé předrahé Matky, / vzpruhou jest ti, ó, Ježíši sladký. / 
I my s Matkou tvou tu naříkáme, / nad tebou též žalostně vzlykáme. / 
Slzy naše ať ti hojí rány, / Ježíši náš smutný bez obrany. 
 

5.  Šimon nerad kříž nést ti pomůže, / nechce snášet hanbu s tebou, Bože, // 
 my však chceme k_tobě se přiblížit, / hříchy ti už více neublížit. / 
Svého žití kříže nosit chceme, / a za vše zlé tě odprošujeme,  / 
za nepravost, co jsme napáchali / na kříž břímě my ti obstarali. 
 

6. Dívka hlavu utírá do šátku, / ty jí necháš znak svůj na památku. // 
 Obraz tvojí zkrvavené tváře utrpení jest to svatozáře. / 
Obraz bolný vznešeného Pána, / ať nám k_žití svatému je brána. / 
Pohled vlažných křesťanů na tebe, /ať je vede k_obrácení sebe. 
 

7. Ježíš náš zraněný k_zemi klesá, / plačte nad ním aspoň vy, nebesa. // 
 Bychom i my s_nebem zaplakali, / slzy srdce za hřích prolévali. / 
To pomůže Ježíšovi povstat / a nám v_rouchu nevinnosti zůstat. / 
S_ním též kráčet na horu Golgotu / a blížit se k_věčnému životu. 
 

  

 

8. Ženy slzy nad Ježíšem roní, / hříchy dítek Srdce jeho raní. // 
 Za své děti matky slzy roňte, / pra-ví Ježíš, tím mi rány zhojte. / 
 Hříchy dítek chceme oplakávat, / smírnou oběť tobě za ně dávat. / 
Když chce žalem matce puknout srdce, / tvá útěcha nás objímá sladce. 
 

9.  Třetím pádem, Ježíši náš drahý, / ze tvých ran se proudy krve valí. // 
 Kalvárie cestu si jí smáčel, / z_lásky k_nám si na smrt kříže kráčel. / 
Proti hříchu budu bojovati / a tak s_Božskou láskou víc sepjati. / 
A když kles-nu, povstanu vždy znovu, / abych přišel k_věčnému domovu. 
 

10.  Obnažený Ježíš náš nevinný, / stojí tu za naše hříšné činy. // 
 Bělostný chraň si čistoty věnec, / žena, manžel, dívka i mládenec. / 
Z_lásky k_tobě slibujeme pevně, / bránit chceme čistotu si věrně. / 
Slyšeli jsme, Ježíši, od tebe, / že jen čistí přijdou jednou v_nebe. 
 

11.  Kříž na zemi, oltář to Ježíše, / oběť krví se na něj vepíše. // 
 Ježíšovy ruce, nohy raní, / věrní jeho mukám nezabrání. / 
Úder kladiv zraňuje srdce mé, / ať miluji jak i nás Srdce tvé. / 
Ať si cením spásy duše díla, / jaká za nás oběť muk to byla. 
 
12. Vysoko tam na hoře Golgotě, / stojí kříž v_opuštěné samotě. // 
 Jeden anděl pláče tam žalostí, / zarmoucený jest s_velkou bolestí. / 
Kdyby jsem byl tam býval přítomný, / vytékal by mi slz proud ohromný, / 
každou ránu zmučeného Krista, / políbil bych vroucně dozajista. 
 

13.  Přebolestná má Marie Matko, / v_náručí máš nehybné děťátko. // 
 Boží Syn tvůj obětoval sebe, / by nás spasil pro budoucí nebe. / 
Vyroň Matko slzy za nás v_bolu, / spojeni jsme ve strastech teď spolu / 
a po těžkém zemském putování / ať přijmeme do nebes pozvání. 
 

14.  V_hrob studený kladou tělo Pána, / křížová se cesta dokonává. // 
 Naše srdce v_lůžko ať se změní / při každém tom svatém přijímání. / 
Pán v_hostii bílé chce příjíti / a přítelem upřímným nám býti. / 
Ježíši ty předrahý náš chlebe, / dej nám síly žít už jen pro tebe. 
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