Křížová cesta ve Studnicích
Úvod:
Byl Velký pátek. V ten den se rozhodovalo o našem věčném životě. Ježíš Kristus znal
každého z nás osobně a také věděl, že to, abychom dosáhli věčný život, nedosáhneme
vlastními silami, ale že On nás musí vykoupit svou smrtí na kříži. A protože každého z nás
velice miluje, dobrovolně se rozhodl zemřít za nás. Vydejme se nyní společně s ním
křížovou cestou. Odložme všechny ostatní myšlenky a starosti, a prožijme s ním tuto
chvíli. Nezapomeňme vzbudit ve svém srdci lítost nad svými hříchy, protože kdybychom
je nezpůsobili, nemusel by Kristus Pán za nás zemřít.

1. zastavení: Pán Ježíš je odsouzen
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Kristus si vyvolil 12 učedníků, jeden ho zradil, druhý třikrát zapřel a ostatní od něho
v Getsemanské zahradě utekli. Tam ho zajali najatí vojáci a odvedli ho k soudu. Pán Ježíš
před Pilátem stojí dobrovolně, z lidského hlediska do Jeruzaléma jít nemusel. Zde je lidmi
souzen Bůh! Lidé jakoby zapomněli, že Pán Ježíš je má rád a začali na něj před Pilátovým
soudem žalovat a vymýšlet různé lži. Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch a všechno
utrpení mlčky; i to, že je odsouzen na smrt.
Pane, snášíš pobuřující nespravedlnost a učíš nás snášet i to, co se nám zdá
nezasloužené. Pane, nauč nás mlčet, když je nám křivděno. Dej, ať sami nikomu
nekřivdíme. Nebylo by pěkné, kdybychom si o jiných vymýšleli to, co není pravda. Pane,
dej nám milost, abychom Ti vždy zůstali věrnými. Dej, ať nás Tvůj příklad posiluje ve
chvílích, kdy nás ostatní nespravedlivě odsuzují. Dej nám lásku k našim bližním, vždyť i
pro ně jsi šel na smrt.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi!

2. zastavení: Pán Ježíš přijímá kříž
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Jsou různé druhy smrti. Nejhorší však je dlouhé umírání. A právě tento způsob si Pán
Ježíš vyvolil z lásky k nám: na svá bedra dostal těžký kříž a On ho přijímá, radostně po
něm sahá, sám si ho bere. Šel se přece obětovat za nás, za naše města, vesnice, za naše
farnosti, za celý svět. To jen my se bojíme kříže. A Ježíš každého z nás vybízí: „Vezmi
svůj kříž a následuj mě. Už konečně přijmi to, co jsem pro tebe nachystal - tvé povinnosti
a problémy, schopnosti i radosti, a nes to vše tak, aby Bůh byl co nejlépe oslaven.“
Pane, bereš na svá ramena kříž a učíš nás, abychom byli připraveni na utrpení, když
jsou nevyhnutelná. Tys vykročil na křížovou cestu i s takovýmto břemenem. Pane, dej
nám sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe i za druhé. Dej, abychom přijímali každý den a
každou okolnost jako Tvůj dar. Ať se nezdráháme přijmout svůj životní úděl. Dej nám
trpělivost, se kterou jsi nesl svůj kříž.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

3. zastavení: Pán Ježíš padá poprvé pod křížem
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Není zrovna nijak příjemné spadnout na zem a ještě horší je spadnout s nákladem, to
je člověk přímo drcen. A když se k tomu ještě přidá nadávání a bití nepřátel, to musí být
přímo strašné. Kříž Pána tíží, ale Ježíš nenaříká, nestěžuje si, neuhýbá pronásledování. To
jen my stále kličkujeme a uhýbáme všem nepříjemnostem, i těm, které nám přináší náš
křesťanský postoj k životu.
Pane Ježíši, Ty padáš, ale zase vstáváš. Pane, pomoz nám pochopit, že kříž je nutnou
záležitostí v životě křesťana i celé Církve. Posilňuj nás, když kříž bude převyšovat naše
síly. Pane, děkujeme Ti, že jsi kříž neodhodil, a že jsi z křížové cesty neutekl, ale že jsi z
lásky k nám pokračoval. Dej nám opravdovou lásku k těm, kteří trpí. Dej, ať nikdy
druhému nepřidáváme bolest. Dej, ať těžkosti dokážeme přijímat klidně a bez nadávání.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

4. zastavení: Pán Ježíš se setkává s Matkou Pannou Marií
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ti, které jsi před nedávnem učil a uzdravoval, nyní stojí okolo a dívají se na Tebe
nepřátelsky. Dokonce před Pilátovým palácem křičeli, aby Tě dal ukřižovat. Panna Maria
to cítí stejně bolestně jako Ty, Pane. Pohledy Matky a Syna se setkávají ve vzájemném
povzbuzení. Toto bolestné setkání a loučení s Matkou Ti dodává posilu a odhodlání
obětovat se i za ty, kteří tebou pohrdají.
Dej, abychom dokázali druhé v jejich těžkostech potěšit. Dej, ať se obrátí i ti, kteří tě
dosud neznají. Dej, ať se za nás přimlouvá Tvá Matka, Panna Maria. Pane, ať náš pohled
vždy dokáže povzbudit, když zrovna nemůžeme udělat víc. Ježíši, opouštíš svou Matku,
posiluj nás, když máme opustit milé osoby pro vyšší cíle.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš už nemohl kříž unést, proto vojáci zastavili Šimona, aby mu pomohl. Šimon
se nejdřív zdráhá, ale pod dotekem Kristovy lásky přece jen pomůže. Ježíš, jednorozený
Boží Syn si nechává pomoci od člověka. Jak málo pokory máme, když těžko přijímáme i
pomoc podávanou s láskou.
Pane, odpusť nám naši domýšlivost, že na všechno chceme stačit sami. Samotnému
kříž nést je těžko, přetěžko. Dej, ať se nikdy nevyhýbáme pomáhat Ti ve svých bližních.
Něco jiného je nést kříž někoho druhého a něco jiného je nést svůj kříž. Často nám schází
ochota nabídnout pomoc druhému. A to je chyba. Vždyť právě proto nás Bůh stvořil na
zemi víc, abychom si mohli navzájem pomáhat. Když se o to nesnažíme, zpronevěřujeme
se také svému poslání. Otevřme tedy oči a podívejme se, kdy je naše pomoc potřeba, a
také ji ochotně nabídněme. Pane, dej nám ochotu pomáhat druhým. Dej nám pokoru,
abychom dokázali přijímat pomoc druhých. Dej nám odvahu svou pomoc nabídnout.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

6. zastavení: Veroničin skutek lásky
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán dříve než přijal kříž probděl celou noc, byl bičován a korunován trním. Jeho tvář
je k nepoznání a nikdo tu s ním nemá soucit. Jen Veronika se nebála k Němu přistoupit,
neodvrátila se, když viděla Jeho potem a krví zalitou tvář, neváhala mu ulehčit a podala
Pánu Ježíši šátek, aby si do něj mohl aspoň utřít obličej. Není to nic významného a asi to
Ježíši ani moc nepomohlo, ale určitě Jej to potěšilo. Takto mu mohlo pomoci mnoho
dalších a snad o tom i někteří uvažovali, ale odhodlala se jen jedna jediná žena.
Pane, Veronika měla pro Tebe čas, za to jsi zůstal u ní na její roušce navždy. Ježíši,
jemnocitně jsi odměnil Veroniku. My si ani neumíme představit Tvou tvář. Pane, dej,
abychom se setkali s Tvou tváří. Dej nám odvahu dělat dobro jako první. Pomoz, abychom
nepřehlíželi maličkosti. Veď nás k obětavé lásce. Naplňuj nás pozorností vůči těm, kteří
nám prokáží i sebemenší službu. Dej, ať nám nikdy nechybí soucit a statečnost!
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

7. zastavení: Pán Ježíš padá podruhé
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíš znovu padá. Pane, padáš za ty, kteří Tě vedou na popravu. Naše chybné kroky
ztěžují Pánův krok. Stále ještě vidíme víc chyby druhých než ty svoje.
Pane, ať v chybách druhých vidíme také chyby svoje! Ale Ty jsi po tomto pádu vstal.
Dáváš nám tak příklad, abychom se nenechali odradit překážkami, které nám ztěžují cestu
za Tebou. Dej nám pevnou vůli, abychom Tě dokázali vždy následovat. Dej nám
vytrvalost v konání dobrých skutků. Dej nám naději, že se s tebou na věčnosti setkáme.
Dej nám sílu pracovat i pro ty, kteří nám činí zlo.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

8. zastavení: Ženy litují Pána Ježíše
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán nepřijal soucit těchto žen, protože viděl, že to nemyslí doopravdy. V jejich
soucitu scházela láska. Scházela ochota přijmout Jeho učení a změnit svůj život. „Neplačte
nade mnou!“ Pán Ježíš si žádá lásku a ne soustrast. My, stejně jako ty ženy z Jeruzaléma,
umíme spíše naříkat, než milovat. I my se jim často podobáme. Máme jen plno řečí a kde
je skutek?
Pane, i ve svém utrpení poučuješ a napomínáš, dej nám sílu změnit něco na svém
životě. Dej nám vynalézavou lásku, která by nezůstávala pouze u slov. Dej, ať náš soucit
druhé neuráží, ale je pro ně povzbuzením a posilou. I v bolestech a utrpení chceme zůstat
věrnými svému povolání.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

9. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem potřetí
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš přišel už takřka na horu a tu spadl potřetí. Vojáci ho museli zvednout.
Hrubostmi pobízejí Ježíše, aby šel dál. On jim odpouští a modlí se za ně.
Pane, prosíme Tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět.
Kdybychom my odhodili svůj kříž, nejenže bychom nesplnili své poslání, ale náš kříž by
se stal na cestě překážkou, pro ty, kteří jsou za námi, a to si přece nemůžeme vzít na
zodpovědnost, aby někdo kvůli nám nedošel k cíli. Pane, dej nám ochotu nést svůj kříž.
Dej, ať ho nikdy neodhazujeme. Dej, ať druhým ukazujeme správnou cestu k Tobě.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

10. zastavení: Ježíše svlékají
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Nyní Pána Ježíše o všechno obrali, zacházeli s ním hůř než se zločincem a on je stále
tichý a odevzdaný, všeho se zříká. Pánu Ježíši vzali i šaty a on už neměl vůbec nic.
Vysvlékání přidávalo k tělesným mukám ještě duchovní potupení.
Pane, Tobě sebrali všechno. A my jsme často neochotní někomu něco třebas jen
půjčit. Jaký je zde rozdíl! Křesťan by měl všechno využívat nejen ke svému osobnímu
prospěchu a pohodlí, ale k dobru všech a k šíření Božího království mezi lidmi. Pane dej,
abychom nikdy nebyli závislí na svém majetku. Dej, ať jsme ochotni půjčit druhým i s
rizikem, že se nám to již nevrátí. Dej, ať svého majetku využíváme k šíření Božího
království. Dej, ať si vždy vzpomeneme na Tebe, když nás budou tupit.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

11. zastavení: Pán Ježíš je přibíjen na kříž
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíše přibíjejí na kříž a On přijímá dobrovolně i tuto zcela lidskou bolest.
Pane Ježíši, před chvílí jsme uvažovali o tom, jak Ti sebrali všechno Tvé vlastnictví.
A nyní si necháváš vzít i svou svobodu. Znemožnili Ti každý pohyb, ale přesto
nerezignuješ ve svém spásném díle. Aby se nezdržovali s přivazováním rukou a nohou,
přibíjejí je hřeby. To je rychlejší a jistější. Ježíši, odpusť nám náš životní spěch, jenž
nejednou bližnímu způsobil tolik smutku, tolik bolesti a tolik ztráty. Dej, abychom v
omezeních nerezignovali ve svém povolání. Nejsme rádi, když o nás druzí rozhodují,
kdežto sami druhým už bereme jejich svobodu rádi. A Ty nám v evangeliu říkáš: „Co
chcete, aby druzí činili vám, dělejte i vy jim.“ Příklad jsi nám k tomu dal svým životem, i
svou křížovou cestou. Dej, ať druhým děláme dobro, i když nám to dobrým zatím ještě
neoplácejí. Dej, ať nechceme druhé zotročovat, ale ať spíše my sloužíme jim. Ať
nehledáme laciné výhody, ale správně plníme své povinnosti. To jen my často v nemoci
nad bolestí reptáme a naříkáme. Pane, přijmi i naše bolesti jako náš dar, jako naši oběť.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

12. zastavení: Pán Ježíš na kříži umírá
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Kristus kvůli nám visel na kříži až do tří hodin odpoledne, kdy zemřel. Ježíš umírá,
lidé se rozešli, podívaná skončila. Zůstává jen pár nejbližších. Patříme i my k těm, kdo
jsou stále s Ježíšem? V duchu se nyní postavme pod kříž. Uvědomme si, že Ježíš zde trpí
kvůli našim hříchům. V tomto postoji bychom měli být vždy, když se rozhodujeme, zda
udělat ten či onen hřích. Celým svým životem bychom měli stát pod křížem a uvědomit si,
že pro každý hřích Kristus Pán trpí z lásky k nám na kříži. Přece mu nebudeme přidávat
bolesti.
Pane, dej, ať i my vytrváme v pevné víře, naději a lásce. Nikdo Ti nevzal život. Sám
ho dáváš z lásky. Dej, abychom i my byli lidmi oběti z lásky. Vyznáváme spolu se
setníkem: „Opravdu, tento byl Boží Syn!“ Ještě než Pán Ježíš zemřel, prosil svého
nebeského Otce, aby lidem odpustil jejich hříchy. Chtěl je zachránit. Ani my se proto
nesmíme na druhé zlobit. Pane, dej nám odvahu začít bojovat se svými hříchy. Dej nám
touhu prožít zbytek svého života pod křížem. Dej, abychom Ti byli vděční, že jsi pro nás
šel na smrt.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

13. zastavení: Ježíš sňat z kříže
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Stále jsme ještě pod křížem. Vidíme, jak Panna Maria pláče nad smrtí svého Syna. A
nyní pohlédla na nás. V jejím pohledu nejsou výčitky, ani zloba. Je tam jen nevyřčená
otázka: „Vidíš, co máš na svědomí? Kvůli tvým hříchům zemřel můj Syn. A ty si to vůbec
nebereš k srdci a hřešíš si klidně dál.“ Panna Maria přijímá odevzdaně mrtvé tělo svého
Syna na klín. Přijímáme i my Boží vůli klidně a s důvěrou? Pane, kéž jsme i my ochotní
dát svůj svobodný a volný souhlas ke Tvé vůli. Tvá Matka bere do náruče Tvoje mrtvé
tělo.
Matko, vezmi i nás do náruče nyní i v hodině naší smrti. Když přátelé sňali tělo Pána
Ježíše z kříže, jistě byli všichni smutní. My už ale víme, že když někdo zemře, tak jej
přijme Pán Ježíš k sobě, aby mu za jeho dobré skutky dal věčný život. Pane, dej ať si
uvědomíme, jakou bolest působíme také Panně Marii každým svým hříchem. Naplň nás
ochotou jít za Tebou. Dej, ať se obrátí i zatvrzelí hříšníci.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

14. zastavení: Ježíšův pohřeb
K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pána Ježíše uložili do hrobu. Vypadalo to, že bude pořád mrtvý. Jenže Ježíšovo tělo
ležící v hrobě čeká na vzkříšení. Jako když vezmeme semínko a zasadíme je: Nejprve
vypadá jako mrtvé, ale za pár dní se ukážou první lístky a ze semínka vyroste nová živá
rostlinka pro radost. V neděli ráno vstal Ježíš z mrtvých a přinesl všem lidem radost. A
lidé tak poznali, že všechno dobře dopadlo, a když budou i oni věřit Pánu Ježíši a jeho
slovům, tak se nemusí smrti bát. Každý člověk jednou zemře, zemřeme také i my. Zatím s
tím však moc nepočítáme. Žijeme si, jako by se nás to netýkalo, a to je chyba. I nás budou
jednou pohřbívat. Pokud budeme žít pro Krista zde na zemi, máme naději, že s ním
budeme žít i v nebi. A to přece již stojí za to. Věříme ve vzkříšení mrtvých, věříme ve
věčnost.
Pane, ať se dovedeme zříci všeho, co by nám bránilo na cestě do tvého věčného
království. Ty jsi nezůstal v hrobě ležet, vstal jsi, Pane, a žiješ. Ježíši, dej, ať s Tebou
zemřeme a s Tebou věčně žijeme. Pane, dej, ať svůj život prožijeme s Tebou a pro Tebe.
Dej nám věčný život. Zvláště Tě chceme prosit o milost pro toho, kdo první z nás zemře.
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi.

Závěr:
Pane, šli jsme s tebou křížovou cestou a alespoň trochu jsme se snažili poznat
velikost Tvé lásky, která Tě vedla k tomu, že ses obětoval za každého z nás. Dej, abychom
ti za to byli vždycky vděční, a aby Tvé utrpení pro nikoho z nás nebylo zbytečné. – Amen.

