KŘÍŽOVÁ CESTA
ÚVOD
Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo chce být mým učedníkem, ať denně bere svůj kříž na
sebe a ať mě následuje.“ Nyní chceme sledovat Tvé stopy a v duchu Tě následovat na Tvé
cestě utrpení. Tak se před námi objeví, kolik jsi vytrpěl pro nás a chtěli bychom trochu
hlouběji pochopit Tvou lásku.
Náš Božský Spasiteli, dej nám milost obrátit své duše k Tobě a zbavit se tak hříchů,
které Ti působily trpké bolesti. – Amen.

Kalvárie u kostela svatého Vavřince na náměstí v Náchodě

1. zastavení: Ježíš je odsouzen k smrti
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíš je neprávem obviněn, trním korunovaný, je oblečen do purpurového pláště, do
ruky mu dali hůl, posmívali se mu a On tu stojí před soudem. Lidé křičí: „Na kříž s ním!“
Pilát věděl, že Pán Ježíš nic zlého neudělal, avšak nechce být vinen Jeho smrtí, proto si
myje ruce, ale přece ho vydal na smrt. Proč byl tak nespravedlivý? Bál se židů, že se mu
pomstí, kdyby ho propustil na svobodu.
Neobvinil jsem někoho neprávem, ze strachu? Pane Ježíši, pomoz nám, abychom
druhé nikdy neprávem neobviňovali. Pomoz nám, abychom nebyli zbabělí. Ať se nikdy
nestydíme před lidmi za to, že v tebe věříme. Vždycky Ti chceme být věrní.
Pro tajemství tvého vtělení, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, Synu živého Boha, - smiluj se nad námi.

2. zastavení: Ježíš přijímá kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš přijímá kříž ochotně. Sám si ho má donést až na Kalvárii. Těžký kříž bere
na svá ramena a vleče ho dlouhou cestou Jeruzalémem až k místu, které se jmenuje
Golgota, česky Lebka.
Každý z nás má nějaký kříž. Všechny jsou těžké a nesnadné. A to všechno Pán Ježíš
nese na svém kříži. Pane Ježíši, dej nám sílu, abychom přijímali i to, co je nesnadné. Také
my chceme jít věrně za tebou. Chceme ochotně poslouchat tvá přikázání, poctivě pracovat.
Chceme svědomitě plnit i nemilé povinnosti. To všechno je náš kříž, který chceme každý
den brát na sebe.
Pro Tvůj kříž, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši nejtrpělivější, - smiluj se nad námi.

3. zastavení: Ježíš padá poprvé pod křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš už nemůže svůj kříž unést, lidé se ze všech stran na něho tlačí a smýkají
jím. Ale to, co Pána Ježíše tížilo víc než dřevo kříže, byly naše hříchy, za které měl zemřít.
Pro Pána Ježíše je kříž už příliš těžký. Padá na zem, ale zase se zvedá.
Určitě každý z nás už byl někdy z něčeho zklamaný. Pane Ježíši, my se však
nechceme vzdávat. Dej nám sílu, abychom dokázali pokračovat na své křížové cestě dál.
Pane Ježíši, odpusť nám, že také my svými hříchy jsme zavinili tento Tvůj pád pod
křížem.
Pro Tvou smrtelnou úzkost, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši nejposlušnější, - smiluj se nad námi.

4. zastavení: Ježíš potkává svou matku
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Všichni přátelé Páně utekli. Jen Matka Páně, Panna Maria tu stojí smutně u cesty.
Ježíš se na ni dívá a jakoby svým pohledem říká: „Tuto cestu jdu za všechny lidi.“ Matka
by mu chtěla pomoci, ale On musí jít dál. Muselo být Panně Marii moc smutno, když
potkala svého Syna na křížové cestě. Zblízka viděla jeho krvavé rány, trnovou korunu i
těžký kříž. Slyšela, jak se mu lidé posmívají.
I když se nám vždy nevede dobře, najdou se přesto lidé, kteří nás mají rádi a chtěli by
nám pomoci. Vzpomeňme si na ně a poděkujme Pánu Ježíši za ně. Pane Ježíši, děkujeme
Ti za ty, kdo nám pomáhají, i když nás ostatní opustí. Matko Boží, Panno Maria, pomáhej
nám, abychom i my se často setkávali s Tvým Synem ve svatém přijímání. Nechceme
zvětšovat jeho utrpení. Tím bychom působili bolest i Tobě.
Svatá Matko Krista Pána, - dej, ať každá jeho rána - zasáhne i duši mou!
Ode všeho zlého, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, Synu Marie Panny, - 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.
Ježíšovi nepřátelé se báli, že jim zemře na cestě. Tu přichází z práce nějaký muž, je to
Šimon z Kyrény. Vojáci ho přinutili, aby Pánu Ježíši pomohl nést kříž. Šimon se bránil,
nechtěl. Šimon neví, proč by zrovna on měl pomáhat. Ale Spasitel se na něho tak zvláštně
podíval a Šimon ani nevěděl, co se to s ním stalo. Ochotně vzal kříž a nesl jej skoro s
radostí.
Nepomáháme rádi, když se nám to právě časově nehodí, když už na nás někdo čeká,
když víme, že neuslyšíme slovo Děkuji! Pane Ježíši, dej nám odvahu a sílu pomáhat. Když
budeme někdy netrpěliví, že nás něco bolí či trápí, když se nám nebude chtít pracovat,
pomáhat druhým, pohlédni také na nás a pomoz nám, abychom všechno, co je nám
nepříjemné, z lásky k Tobě udělali ochotně a rádi.
Od ďáblových úkladů, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, otče chudých, - smiluj se nad námi.

6. zastavení: Veronika podává Ježíši šátek
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Když se na ulici něco stane, hned je tam plno zvědavých lidí. Dobře si prohlédnou
toho, komu se stalo neštěstí, a pak jdou klidně dál. Jen velmi málo je těch, kteří nějak
pomohou. Tak tomu bylo i na bolestné cestě našeho Pána. Jak ho potěšilo, když z
hlučícího zástupu se k němu protlačila Veronika a podala mu šátek, aby si aspoň utřel svůj
zkrvavený obličej. Veronika trpí spolu s Ježíšem. Nestará se o lidi, kteří se kolem ní smějí
a posmívají. Pán Ježíš vděčně přijal tuto její malou pomoc a na památku jí šátek vrátil s
otiskem své tváře.
Lidem, které máme rádi, snadno ukazujeme, že nám na nich záleží: květinou,
podáním ruky či malým dárkem. Pane Ježíši, pomoz nám, ať napodobujeme Veroniku a
děláme druhým radost. Vtiskni do našeho srdce obraz své tváře, abychom na Tebe nikdy
nezapomínali.
Pro Tvé utrpení, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, tichý a pokorný srdcem, - smiluj se nad námi.

7. zastavení: Ježíš padá podruhé pod křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Už podruhé je pro Pána Ježíše kříž příliš těžký, i když mu Šimon z Kyrény pomohl.
Padá na zem. Leží vysílen na zemi a tíží ho naše hříchy. Vojáci ho kopou a popohánějí. U
cesty stojí zvědaví lidé. Jenom se dívají a nepomohou. A Pán znovu povstal a šel dál.
Když lidé vidí, že jsou silnější než druzí, pak jim to dávají pocítit a nechají druhé
upadnout nebo jim dokonce nastaví nohu, aby klopýtli a upadli.
Pane Ježíši, pomáhej nám, abychom druhým neztěžovali cestu, ale pomáhali jim
vstát, když upadnou. Ty trpíš i za naše hříchy a my zase znovu do nich upadáme. Tolikrát
jsme už slibovali, že se opravdu polepšíme. Dej nám sílu, abychom vytrvali v dobrém až
do konce.
Pro Tvou opuštěnost, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, horliteli o spásu duší, - smiluj se nad námi.

8. zastavení: Ježíš napomíná plačící ženy
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Popravní průvod jde kolem hloučku žen, které se při pohledu na ztýraného Ježíše
rozplakaly. Svými slzami ukazují, že s ním mají soucit. Smět plakat je něco důležitého,
když člověka hluboko v srdci něco bolí. Pláč je prvním krokem na cestě dál. Ale Pán Ježíš
jim říká: „Neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi!“ Pán je
napomíná, aby raději plakaly nad sebou a nad svými dětmi, které špatně vychovaly.
Nejlepší soucit se zmučeným Spasitelem má ten, kdo lituje svých hříchů. Pane Ježíši,
dej, ať své slzy proměňujeme v opravdovou lítost, nauč nás upřímně litovat svých vin. Nic
by nám nepomohlo, kdybychom nad Tebou plakali, ale sami si klidně hřešili dál. Musíme
plakat sami nad sebou a mít opravdovou vůli se polepšit.
Od nedbání Tvých vnuknutí, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, dobrý pastýři, - smiluj se nad námi.

9. zastavení: Ježíš padá potřetí pod křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Když byli už blízko pahorku, kterému se říkalo Kalvárie, Pán Ježíš znovu upadl. Už
jej opouštějí síly. Zase zcela vyčerpaný leží na zemi. Ale Pán musí opět vstát, aby svůj
kříž donesl z posledních sil na místo ukřižování. Chtěl za nás umřít na kříži a zachránit nás
před Božími tresty.
Ježíši ty nám rozumíš. Pomoz nám, když padáme pod tíhou svého kříže. Náš Božský
Spasiteli, vlož nám do duší bázeň před pádem do hříchu. Pomáhej nám, abychom stále žili
v milosti Boží posvěcující a tak se nemuseli bát pekla.
Pro Tvé smrtelné mdloby, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, naděje umírajících, - smiluj se nad námi.

10. zastavení: Pánu Ježíši vzali jeho oděv
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Konečně došli na místo popravy. Teď leží kříž už na zemi. Kati Ježíše svlékají před
celým zástupem lidí. Strhávají se zaschlých ran oděv a Božskému Spasiteli působí novou
bolest. Jak hrozně Pán Ježíš trpí, duševně i tělesně! Pán tu stojí bez oděvu před zevlujícím
davem.
Jak často necháváme Ježíše bez šatů, když někomu dokazujeme, že jsme silnější než
on, když prozradíme tajemství, které nám někdo svěřil, když někoho neustále trápíme.
Nepřidáváme i my Pánu Ježíši bolest svými hříchy, třeba právě proti mravnímu studu?
Pane Ježíši, trpíš za lidskou zpustlost a nemravnost. Když nás bude něco pokoušet ke
hříchu, dej, ať si vzpomeneme na Tebe, co Ty jsi vytrpěl za tyto hříchy. Pomoz nám,
abychom svým bližním dělali jen radost.
Od ducha smilného, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, milovníku čistoty, - smiluj se nad námi.

11. zastavení: Pána Ježíše přibíjejí na kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pána Ježíše položili na kříž. Vojáci Jej k němu pevně přibíjejí. Potom kříž vztyčují.
Pilátův trest smrti je naplněn. Pán trpí velikými bolestmi. Co zlého udělaly tyto svaté ruce
a nohy, že jsou proraženy velkými hřeby a přibity na kříž?
Pane Ježíši, jak velice máš lidi rád, když ses pro ně nechal přibít na kříž. A co my
dovedeme udělat pro jiné? Chceme se od Tebe učit ochotě a obětavosti. I mnoho dalších
lidí ještě potom bylo pro svou víru v Pána Ježíše odsouzeno k smrti. Myslíme na ně a
prosíme o jejich přímluvu: Všichni svatí mučedníci a mučednice Boží, přimlouvejte se za
nás.
Od věčné smrti, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, mistře apoštolů, - smiluj se nad námi.

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš už nyní visí mezi nebem a zemí na kříži a hrozně se trápí. Lidé se mu
posmívají a On se za ně ještě modlí: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Tak se
modlí i za každého z nás, když děláme něco zlého. Ještě při umírání svěřuje svou Matku
učedníku Janovi, když říká: „Podívej se, to je tvá matka.“ Tři hodiny pak visí na kříži.
Potom volá: „Je dokonáno!“
Mnohé musí umřít, aby vznikl nový život. Obilné zrno musí padnout do země, aby
přineslo užitek. Ježíš umírá, aby nám daroval život, který smrtí nekončí. Pane Ježíši,
děkujeme Ti za dar věčného života. Ty umíráš. Země se otřásá, padá na ní tma a úzkost. I
Tvé nepřátele zachvátila hrůza. Ale pod Tvým křížem je pokoj pro ty, kdo Tě měli rádi.
Pane, litujeme svých hříchů. S Tvou pomocí chceme žít tak, aby Tvá smrt nebyla pro nás
marná.
Pro Tvou smrt, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, sílo mučedníků, - smiluj se nad námi.

13. zastavení: Ježíše snímají z kříže
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš dotrpěl. Ježíšovi stateční přátelé přicházejí ke kříži. Opatrně sundávají jeho
mrtvé tělo s kříže a kladou je Panně Marii na klín. Před mnoha lety chovala na rukou
děťátko Ježíše. Tehdy byla šťastna. Avšak očekávání toho, co se teď stalo, ji provázelo po
celý život. Již od té chvíle, kdy jí Simeon předpověděl: „Tvou vlastní duši pronikne meč.“
Ale ona vždycky ochotně podávala své Dítě Bohu Otci. K jeho smírné oběti připojuje i teď
všechnu bolest svého mateřského srdce.
Pane Ježíši, přijmi do svého království všechny, kdo už z našich rodin zemřeli. Panno
Maria, Matko Boží, pod křížem ses stala Matkou nás všech. Vezmi i nás pod svou ochranu
a veď nás blíže k Bohu. Drž nás pevně v celém našem životě, zvláště však, až budeme
umírat.
Svatá Matko Krista Pána, - dej, ať každá jeho rána - zasáhne i duši mou!
Od každého hříchu, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, světlo vyznavačů, - smiluj se nad námi.

14. zastavení: Ježíšovo tělo pokládají do hrobu
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Hrozný, ale požehnaný den Velkého pátku končí. Brzy bude večer. Teď už je kolem
Pána Ježíše ticho. Josef z Arimatie a Nikodém připravili plátno napuštěné vonnou mastí.
Do něho zavinují Ježíšovo mrtvé tělo a odnášejí je do blízkého hrobu vytesaného ve skále.
Tam Pána uložili. Vchod do hrobu uzavřeli velkým těžkým kamenem a tiše odcházejí.
Pán Ježíš zemřel za nás.
Poděkujme mu za to: Ježíši, ty jsi trpěl za nás na kříži! Tehdy strom kříže byl
stromem smrti. Ale Tvůj strom kříže je i stromem života. Ježíši, Ty jsi pro nás přešel ze
smrti k životu. Děkujeme Ti za to!
Náš Spasiteli, dokončil jsi bolestnou cestu utrpení. Jen krátkou dobu odpočineš v
hrobě. Brzy zasvitne velikonoční ráno a Ty slavně vstaneš z mrtvých. Tvá smrt i vzkříšení
jsou nám útěchou. Utvrzují naši víru, že i nás z hrobu vzbudíš a pozvedneš k sobě do nebe,
když půjdeme věrně za Tebou po křížové cestě našeho života.
Pro Tvůj pohřeb, - vysvoboď nás, Pane!
Ježíši, koruno všech svatých, - smiluj se nad námi.

ZÁVĚR
Pán Ježíš třetího dne vstal z mrtvých. Kámen od hrobu byl odvalen a hrob prázdný.
Ježíš zvítězil nad smrtí. Bůh dává život, který je silnější než smrt. Až jednou umřeme,
bude posledním Božím slovem život a my také vstaneme z mrtvých, protože Pán Ježíš
vstal z mrtvých. Naše místo je vedle něho.
Pane Ježíši, i my máme nést v každodenním životě svůj kříž.
nejsou temnotou, proti které se marně vzpíráme. Světlo do bolesti
poneseme pro druhé. A proto tě prosíme: vepiš nám tuto pravdu do
nezapomněli až přijde chvíle bolestné zkoušky. Pane Ježíši, dej, ať
všichni setkáme v nebi. - Amen.

Naše bolesti však
vstoupí tím, že ji
srdce, abychom ji
se s tebou jednou

