KŘÍŽOVÁ CESTA S PŘÍMLUVAMI
Úvod:
Bože, náš Otče! Mnozí lidé byli při tom, když Tvůj Syn vzal kříž na svá ramena a šel
křížovou cestou. Jedni byli zvědaví, jiní se posmívali, někteří plakali. Byli i takoví, kteří
mu pomohli. My dnes chceme Pána Ježíše po této cestě doprovázet. Uvidíme a uslyšíme,
co vše musel vytrpět. Snášel všechno, protože miloval lidi. Pomoz nám, abychom ho
následovali nejenom zde, ale i ve svém celém životě. – Amen.

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 stojí proti římskému místodržícímu a ten se ho ptá: „Jsi židovský král?“ Ježíš
odpovídá: „Ano, já jsem král. Proto jsem přišel na svět, abych zvěstoval pravdu.“ Pilát
odchází a říká lidu: „Nenalézám na něm žádné viny.“ Lidé však žádají pro Pána Ježíše
smrt. A Pilát dostává strach. Ví, že Ježíš je nevinný. Přesto ho odsuzuje k smrti, a to k
smrti ukřižováním.
Mnozí lidé ze strachu dělají zlé. Nemají odvahu dělat dobro. Jako Pilát. Jiní nemluví
pravdu, protože se bojí, že přijde trest.
Nebeský Otče,
— posilni všechny lidi na světě, kteří bojují za spravedlnost. Prosíme Tě, vyslyš nás!
— odpusť lidem, kteří se dopouštějí bezpráví…
— dej nám sílu, abychom se také jednou dokázali zřeknout svého práva…

2. zastavení: JEŽÍŠ BERE NA SVÁ BEDRA TĚŽKÝ KŘÍŽ
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíš je odsouzen ke smrti na kříži jako zločinec. Na kříž ho chtějí přibít. Ale předtím
si kříž musí nést. Jako zločinec musí toto dřevo donést na místo popravy. Ale on se
nebrání. Bere kříž dobrovolně: za ty, kteří chtěli jeho smrt, za zvědavce a lhostejné, za
viny všech lidí.
Rádi bychom byli o trošku lepšími. Ale nedokážeme to. Proč je to tolik těžké, když
některým to jde tak lehko? A co děláme, to je mnohdy špatné.
Nebeský Otče,
— posiluj všechny, kteří musí nést těžký kříž: nemocné, uvězněné, osamělé a
zarmoucené. Prosíme Tě, vyslyš nás!
— ukaž těm, kteří jsou stále nespokojení, kolika lidem se vede ještě hůř…
— dej, ať se naučíme od Tvého Syna brát svůj kříž a s Tvou pomocí jej nést…

3. zastavení: JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM POPRVÉ
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Dřevo na ramenou Pána tíží. Ježíš je stále slabší. Trpí bolestí. Trpí pro lidi, kteří mu
nerozumějí. Chce je zachránit. Proto přišel na svět. Ale oni ho odmítli. Pán Ježíš už
nemůže kříž udržet. Padá a kříž padá na něho.
Nebeský Otče,
— dej všem, kteří musí snášet velké bolesti, sílu, aby vytrvali. Prosíme Tě, vyslyš
nás!
— naplň novou odvahou všechny, kteří nemohli uskutečnit to, co si předsevzali…
— daruj novou naději všem, kteří jsou často zklamáni…

4. zastavení: JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Panna Maria nenechává svého Syna samotného. I když jím ostatní opovrhují a
posmívají se mu, chce být s ním. Působí jí utrpení, když vidí Pána Ježíše takto zbitého. Ale
on jí řekl, že to tak musí být. Koná, co chce jeho Otec. Panna Maria ho doprovází. Jde s
ním až pod kříž a zůstává mu věrná až do konce.
Kdo patří Ježíši, nebude mnohými pochopen. Kdo patří k Ježíši, tomu se druzí
posmívají, když se chce s nimi přátelit. Kdo patří k Ježíši, má žít tak, jak žil Ježíš. Proto od
něho mnozí odcházejí.
Nebeský Otče,
— za všechny, kteří jsou nemocní a musí zemřít, aby je druzí neopouštěli. Prosíme
Tě, vyslyš nás!
— za všechny, kteří o Tobě nechtějí už nic slyšet, abys jim odpustil…
— za všechny a za nás, abychom Ti zůstali věrni…

5. zastavení: ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš už nemá sílu. Kříž ho tlačí. Jen s největší námahou jej může ještě nést.
Vojáci to vidí a hledají pomoc. Z pole přichází nějaký člověk a toho zastavují. Nutí ho,
aby Ježíši pomohl. Šimon nese kříž za Ježíšem.
Někdo potřeboval naši pomoc, ale my jsme neměli žádnou chuť pomáhat. Byli jsem
líní. Měli jsme právě něco jiného na práci. Museli jsme být nejdříve k pomoci donuceni.
Nebeský Otče,
— dej sílu těm, kdo mají velké bolesti. Prosíme Tě, vyslyš nás!
— posilni všechny, kdo slouží druhým lidem…
— ukaž nám, kde bychom měli pomoci…

6. zastavení: VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš je vyčerpán. Jeho obličej je pokryt potem a prachem. Už nemůže dál. Lidé
kolem něho jsou lhostejní. Tu k němu přichází žena. Nestará se o druhé. Chce Pánu Ježíši
aspoň něčím ulehčit jeho cestu, proto mu podává roušku, aby se mohl utřít. Ježíš ji vrací
zpět a nyní má rouška rysy jeho obličeje. Veronika pomohla Pánu Ježíši z lásky a také i
ona je obdarována.
Tolik jsme už dostali darem. Věci, které nám dělají radost, věci, které potřebujeme k
životu. Hlavně však lásku, čas a sílu. Všechno jsme přijímali úplně samozřejmě.
Nebeský Otče,
— za všechny, kteří museli prožít mnoho smutného: daruj jim radost a naději.
Prosíme Tě, vyslyš nás!
— za všechny, kteří pomáhají slabým a opuštěným…
— za všechny, kteří byli hodně obdarováni: dej, aby byli vděčni a rozdávali dále
lásku…

7. zastavení: JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Šimon pomohl. Veronika mu podala roušku. Pán Ježíš se ale přesto nedokáže udržet
na nohou. Opět padá k zemi. Kříž ho tlačí k zemi. A lidé, kteří mu činí bezpráví, se cítí
nad něho povzneseni. Nevadí jim, že Ježíš trpí, že na něm leží kříž, že nemůže utéci před
bolestí a smrtí. Ale tu Pán Ježíš chce, proto se zvedá a jde namáhavě dál, aby dokonal svou
oběť.
Pevně jsme si předsevzali, že nebudeme už hřešit. Avšak nemáme vytrvalost v konání
dobra. Přes všechna naše dobrá předsevzetí padáme stále znovu do svých starých chyb.
Pro nás Ježíš padl a opět povstal.
Nebeský Otče,
— dej sílu k vytrvání všem, kteří si předsevzali dobro. Prosíme Tě, vyslyš nás!
— odpusť nám, když uděláme něco zlého…
— ukaž těm, kteří udělali něco chybně, že mohou začít znovu, protože jsi jim
odpustil…

8. zastavení: JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Mnozí lidé z Ježíšova národa šli s ním. Zažili, jak byl odsouzen. Šli s ním, zvědavě
přihlíželi. Mezi nimi bylo také několik žen. Ty pro něho plakaly. Bylo jim ho líto. Ale
neodvážily se k němu přistoupit. Jen plakaly. Pán Ježíš je viděl a neprošel kolem nich bez
povšimnutí. Řekl jim: „Neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi.“
Neboť i tyto ženy patřily k židovskému národu. Židé ale Božího Syna nepoznali.
Nestačí, když máme s druhými soucit, ale musíme pro něho také něco udělat. Nestačí,
jsme-li smutní, protože Ježíš musel trpět. Nestačí, když druhé litujeme, zatímco nám se
vede dobře. Musíme být také ochotni něčeho se zřeknout.
Nebeský Otče,
— přiveď na správnou cestu všechny, kdo spáchali zlo. Prosíme Tě, vyslyš nás!
— odpusť všem, kteří jen plakali a nepomohli…
— posiluj v nás víru, že Pán Ježíš je Tvůj syn…

9. zastavení: JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ POD KŘÍŽEM
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Jako náhrobní kámen leží kříž na Ježíši. Už potřetí upadl. Vlastní silou se už nemůže
zvednout. Přesto však ho vojáci bijí. On se nebrání. Nikomu nespílá. Ale právě tím je
přivádí k zuřivosti. Smutek bere Ježíši sílu. Všechna nenávist, všechny nadávky, vina
všech lidí ho tlačí k zemi. Jakoby opět zlo vítězilo nad láskou.
Ježíš sbírá sílu, aby mohl vstát. Sílu, která přichází od Boha, jeho Otce. Zvedá se i s
břemenem kříže. Jde až do konce. My často svádíme své viny ze zbabělosti na jiné. Ježíš
však vzal naše viny na sebe.
Nebeský Otče,
— daruj nám odvahu přiznat se k tomu, co jsme udělali chybně. Prosíme Tě, vyslyš
nás!
— odpusť nám, když jsme ze strachu svedli vinu na druhé…
— dej nám sílu, abychom se dokázali zastat těch, kdo jsou nevinně trestáni…

10. zastavení: PÁNU JEŽÍŠI BEROU ŠATY
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíš musel vytrpět mnoho posměchu. Vojáci se mu posmívali, na hlavu mu nasadili
trnovou korunu. Všechno jen proto, aby ho zesměšnili. Teď jsou u cíle: zde má být
postaven kříž. Zde má Ježíš zemřít. Předtím mu však svlékají šaty. Tak je bezmocně
vystaven jejich posměchu.
Nebeský Otče,
— daruj dobré přátele všem, kteří pro svůj vzhled musí snášet mnoho posměchu.
Prosíme Tě, vyslyš nás!
— dej dětem, jejichž rodiče si už nerozumí, sílu, aby neklesaly na mysli…
— odpusť těm, kteří se posmívají slabším…

11. zastavení: JEŽÍŠ JE PŘIBIT NA KŘÍŽ
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš dosáhl cíle své cesty. Došel na popraviště. Bude jako zločinec přibit na kříž.
Trpí hroznými bolestmi. Trpí výsměchem lidí. Ale neoplácí jim zlem. Prosí za ně u svého
Otce. Vojáci losují o jeho šaty, zatímco on trpí. A Ježíš odpouští i jim.
Někdo nám učinil bezpráví a my mu to oplácíme. Někdo se nám vysmál a teď to
uděláme zase my jemu. Na zlo odpovídáme zlem. Pán Ježíš odpověděl na zlo dobrem.
Připadá nám těžké odpustit. Ježíš odpustil i těm, kdo ho zabili.
Nebeský Otče,
— za všechny, kteří nedokáží prominout bezpráví. Prosíme Tě, vyslyš nás!
— za všechny, kteří na sebe vzali vinu…
— za všechny, kdo musí nespravedlivě trpět…

12. zastavení: JEŽÍŠ VISÍ NA KŘÍŽI MEZI NEBEM A ZEMÍ
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš je zcela sám, přestože u jeho kříže stojí tolik lidí. Jeho utrpení je stále
nesnesitelnější. Nemůže však proti tornu nic udělat. Lidé se vysmívají: „Proč nesestoupíš z
kříže? Jsi přece Boží Syn, pomoz sám sobě.“ Je sám se svým soužením. Kolem se stmívá.
Smrt přichází do jeho srdce. Cítí se opuštěn nejen od lidí, ale také od Boha. Už nevidí Boží
světlo, proto volá: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“ Pak sklání hlavu a umírá.
Pane Ježíši, Ty nezapadáš do našeho světa! Stále od nás něco žádáš. Neustále kladeš
své požadavky. Je to nepohodlné. Proč bychom se vlastně měli změnit? Všichni jsou přece
takoví. Raději Tě vyženeme z tohoto světa. Raději Tě ukřižujeme, protože pak můžeme
dále dělat zlé. A Ty nás při tom nemůžeš rušit!
Nebeský Otče,
— uschopni nás, abychom Tě přijali do svého života, i když to stojí mnoho obětí.
Prosíme Tě, vyslyš nás!
— dej nám odvahu, abychom se k Tobě hlásili i před druhými lidmi…
— odpusť všem, kteří Tě svými špatnými skutky přibíjejí denně na kříž…

13. zastavení: JEŽÍŠOVO MRTVÉ TĚLO SŇATO Z KŘÍŽE
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíš je mrtev. Někdo vystupuje nahoru, aby vytáhl hřeby ze dřeva. Vystupuje, aby
Ježíšovo mrtvé tělo sundal. Proč je Ježíš mrtvý? Zemřel z lásky k nám. Kdo miluje, může
zemřít, aby ostatní žili. Tolik miloval lidi, že teď leží mrtvý na zemi. Kdo miluje, nechce
se stát sám velkým. Kdo miluje, zapomíná na sebe a myslí na druhé.
Nebeský Otče,
— pomoz nám všem, abychom snesli, že nejsme vždycky ti nejlepší. Prosíme Tě,
vyslyš nás!
— dej, abychom nebyli závistiví, když druzí mají více štěstí než my…
— posiluj všechny, kteří chtějí v lásce sloužit Bohu a lidem…

14. zastavení: JEŽÍŠOVO MRTVÉ TĚLO JE POLOŽENO DO HROBU
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Naimské vdově Ježíš vrátil jejího syna. Jairově dceři Ježíš daroval znovu život. Nyní
je sám mrtev. Lidé ho zavinují do pláten. Pevně ho zavinuli. Tak to dělají s každým
mrtvým. Ježíš, Boží Syn, Spasitel, který může darovat život. Smrt ho nyní drží v poutech.
Jako každého jiného člověka. Ježíš padá do temnoty smrti. Ještě toto musí snést. Před
hrobem leží kámen. Má ukázat všem, že s Ježíšem je konec. Ale Bůh nenechává svého
Syna v temnotě. Osvobozuje ho z pout smrti. A protože Pán Ježíš zemřel za všechny lidi,
může nyní také všechny vysvobodit ze zajetí smrti.
Nebeský Otče,
— potěš všechny, kteří jsou smutní, protože jim smrt vzala milovaného člověka.
Prosíme Tě, vyslyš nás!
— přiveď k sobě všechny, kteří v Tebe nevěří…
— ukaž křesťanům, jaké úkoly mají ve světě plnit…

ZÁVĚR
Pane Ježíši Kriste, rozjímali jsme o Tvé křížové cestě. Z lásky k nám jsi snášel
nespravedlivý rozsudek, bolest a smrt. Svým životem jsi nám ukázal, jak bychom i my
měli žít. Veď nás na své cestě lásky. Posiluj nás, abychom i my dokázali snášet a
odpouštět zlo. Proto Tě prosíme, který žiješ a kraluješ na věky věků. - Amen.

