Křížová cesta
(z dědictví po P. Žemličkovi)
Úvod.
Pane Ježíši Kriste, chceme projít ve tvých stopách místy, kudy jsi vlekl svůj
kříž pro nás a pro naši spásu. Chceme projít místy, kde jsi byl potupen a
zastavíme se také tam, kde se Ti dostalo útěchy od těch, kteří Tě milovali,
zvláště od Tvé milé Matky. Nechceme být jen pouhými diváky, ale budeme se
snažit vtisknout si Tvé utrpení do našich duší, abychom se udrželi bez hříchů,
abychom již nic nepřidávali ke Tvým mukám. Z celého svého srdce litujeme
provinění minulého života, chceme žít životem pokorným a čistým. Budeme
pamatovat na Tvé utrpení a na svou slabost a křehkost. Zároveň chceme jít
životem radostně, protože nás povede Tvá Nejsvětější Matka.
Maria, mocná Královno, Tebe svatí nazývají Prosebnou všemohoucností,
pevně si umiňujeme, že se Tě nikdy nespustíme, a nikdy nic proti Tobě
nepromluvíme, ani neučiníme. Nedopustíme, aby někdo jiný v naší přítomnosti
se nějak prohřešil proti Tobě a Tvému Synu. Drž nad námi svou mateřskou
ruku, abychom vytrvali v dobrém až do konce a na Tvá muka nikdy
nezapomínali, vždyť jsi také naše Matka.

Bičovaný Kristus na bočním oltáři v Horních Vernéřovicích,
následující obrázky jsou z kostelů v Trutnově a okolí:

1. zastavení: Pán Ježíš odsouzen k smrti
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Odsouzení Kristovo bylo nespravedlivé a podvodné. Velerada, která měla
vést izraelský národ k Bohu a jeho přikázáním, nestyděla se shánět falešné
svědky, aby svými lžemi přivedli Pána Ježíše na kříž. Toto se odehrává a bude
odehrávat ve veřejnosti i v lidské duši stále: boj proti Kristu v lidské společnosti
a v lidské duši, s Kristem nebo bez Krista. Nemůžeme být zároveň katolíky a
zároveň žít bez Božích přikázání. V této věci si člověk musí zjednat jasno, jinak
se staví mezi členy velerady a volá rovněž: „Ukřižuj!“
Pane Ježíši Kriste, zbičovaný metlami a nejvíce našimi hříchy, potupený
vojáky a zneuctěný našimi slabostmi a zradami, pohlédni na nás a na naši
lidskou slabost. Nech se pohnout prosbami své svaté Matky a přispěj nám
mocně, abychom dovedli žít statečným životem křesťana a Tvého vyznavače.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

2. zastavení: Pán Ježíš přijímá kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Přijetím kříže Ježíšem byl uskutečněn počátek vykoupení lidstva. Pán Ježíš
jej na sebe vzal dobrovolně. To my se často svým křížům vzpíráme, ačkoli naše
kříže jsou rovněž kříži Kristovými. Utrpením lze mnoho vykonat. Utrpení je
velkým zákonem duchovního života. Vyvolené duše se mu nevyhýbají a dávají
své utrpení jako výkupné za jiné a často velice draze vykupují lidské duše.
Teprve na věčnosti se dozvíme, co vykonaly naše bolesti a oběti. Všechny
plynou do Božího Srdce, kde se připojují k výkupnému pokladu, a odtud se
milostmi rozlévají do duší: můžeme obracet, posvěcovat a těšit, aniž bychom
vyšli z domu, neboť bez ustání jsme spojeni s tím, jenž působí ve všech. Když
obětujeme své nejvnitřnější bolesti, tuto krev srdce, z níž se rodí duchovní
mučedníci, pak dozajista naše prosby vymohou mnoho.
Pane Ježíši Kriste, Spasiteli světa, prosíme Tě, abys nám dal vniknout do
tajemství utrpení a oběti za druhé. Dej, ať nejsme chladni k druhým duším, ale
obětujeme se za ně zároveň s Tebou.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

3. zastavení : Ježíš klesá pod křížem poprvé
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Turínské plátno nám ukazuje, že Božský Spasitel měl na kolenou větší
zranění. Je zřejmé, že to bylo po pádu na zem při křížové cestě. Vysílení a kříž
to způsobily! Bezprostředně ano, ale ve skutečnosti to byly lidské hříchy.
Pamatuj si, duše, že jediným absolutním zlem je těžký hřích, všechna ostatní zla
a utrpení jsou jen relativní. V těžkém hříchu se člověk odvrací od Boha, nikoli
Bůh od člověka. Dnes již mnoho lidí nerozlišuje dobré od zlého. Podle nich je
dobré to, co jim prospívá. Hromaděním hříchů mnohá duše umlčí své svědomí a
říká, že je svobodná, a zatím je tím největším otrokem své slabosti a hanebnosti.
Pane Ježíši Kriste, zlomený utrpením a křížem do prachu cesty, pohlédni na
nás, děti tohoto světa, kteří často klesáme, a pak jen těžko povstáváme, protože
nás tolik tíží sobectví a lehkomyslnost k věčnosti, a pronikni nás myšlením na
věčnost, abychom své viny poznávali a činili pokání.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

4. zastavení: Pán Ježíš potkává svou Matku
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Dvě Srdce nejsvětější se potkala ve chvíli nejsmutnější. I v této chvíli
smutku a bolesti pozdravujeme Tebe, Ježíši, i Tebe, svatá Panno. Dobrý Bůh
mohl stvořit krásnější svět, než je tento, ale nemohl dát život dokonalejší bytosti,
než je Panna Maria. Bůh Otec se zalíbením pozoruje Nejsvětější Srdce Panny
Marie jako mistrovské dílo svých rukou, Bůh Syn pozoruje Srdce Panny Marie
jako pramen, z něhož čerpal Krev, kterou nás vykoupil, a Duch svatý se na ni
dívá jako na svůj chrám. Nejsvětější Matka bývá často přirovnávána k matce, ale
ona je o mnoho lepší, než nejlepší matka pozemská. I nejlepší matka někdy
trestává své dítě. Když trápí, dokonce je bije a myslí, že jedná správně a
oprávněně. Nejsvětější Panna takto nečiní. Je tak dobrá, že s námi vždy jedná
laskavě, a nikdy nás netrestá. Ona má pro nás jen lásku.
Nejsvětější Panno Maria, pro Tvé utrpení, které proniklo jako meč Tvou
duši, přiviň nás do své náruče a jako děti veď nás k svému Synu, a tak nás
k němu připoutej, aby nás nic nedokázalo od něho odloučit, ani utrpení, ani
hřích, ani smrt.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Šimon z Kyrény šel z pole a neměl ani trochu zájem o to, aby Pánu Ježíši
pomáhal. Byl jistě unavený prací na poli a Krista Pána ani neznal. Neměl tedy
ani soucitu. Lidé často chodí kolem lidské bídy a potřeby a mají stejný pocit
jako Šimon. „Co je mě po cizím člověku?“ V každém potřebném člověku
pozoruj bratra svého i Kristova. Co jste učinili nejmenšímu z mých, mě jste
učinili. I když jsi unavený, vždy si připomeň, že v bližním, který k tobě vztahuje
ruku, nebo o něm víš, že je potřebný, že to k tobě obrací své zraky sám Ježíš.
Pane Ježíši Kriste, naplň srdce lidí vzájemnou láskou, aby si pomáhali ve
svých potřebách, abychom jeden druhému usnadňovali život. Kéž nežijeme
sobecky, ale jsme naplněni láskou k chudým. Vždyť Ty jsi řekl, Pane Ježíši, že
chudé budeme mít vždycky s sebou. Ať nikdy v křesťanech nevymizí hřející
láska a pochopení pro bolesti druhého, ať ve svých bratřích a sestrách vždy
hledáme Tebe!
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

6. zastavení: Veronika podává Pánu Ježíši roušku
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pán Ježíš vtiskl Veronice na její roušku svůj svatý obličej. Jak jen si toho
kusu látky potom vážila! Nejhlouběji však Kristovy rány byly vtisknuty do
Srdce Mariina. Celý její život byl pod tímto zorným úhlem, že přijde den, kdy
na Kristu nebude podoby člověka, že se stane opovržením lidu. Veroničina
rouška na sobě podržela Spasitelovu podobu, ale lidská duše není tak často
ochotná, aby na sobě podržela Kristův obraz. Kolik duší raději vtiskuje do své
duše podoby věcí, osob a někdy spíše přilnou ke zvířeti, než aby přijali do své
duše Kristovu podobu.
Panno Maria, pro smrt a hořké utrpení Tvého Syna, odhrň z lidských duší
roušku jejich pozemských tužeb a přání a pokryj je rouškou Veroničinou, aby si
ničeho jiného nežádaly, než aby se jednou šťastně shledaly s Tebou před trůnem
Tvého Syna.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

7. zastavení: Pán Ježíš klesá podruhé po křížem
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Lidské pády do hříchů zarmucují Božího Syna a mají podíl na jeho utrpení
a pádech při křížové cestě. Pán Bůh potrestal anděly pro jediný hřích pýchy
věčným zavržením. Buďme Bohu vděčni, že nás ještě nepotrestal za naše
opakovaná provinění. Boží milosrdenství je větší, protože kdyby Bůh měl trestat
podle své přísné spravedlnosti, brzy by asi země byla vylidněná. On však má
čas, jemu nikdo nemůže uniknout, vždyť na to má celou věčnost.
Všemohoucí Bože, u něhož je tisíc let jako jeden den, a který máš vždy čas,
odvracej naše duše od hříchů, abychom svatě žili, zbožně zemřeli a mohli
prožívat věčnou radost. Tobě nemůže nikdo ujít, před Tebou se nemůže nikdo
skrýt. Pro Krev Ježíše Krista za nás prolitou, pro jeho druhý pád, pozvedni
z prachu země a zbav pozemských náklonností duše věřících, které jsou slabé a
je u nich nebezpečí dalšího pádu. Ježíši, uzdrav nás!
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

8. zastavení: Ježíš mluví k plačícím ženám
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Když Kristus došel až na místo, kde v zástupu stálo několik jeruzalémských
žen, které s ním cítily a plakaly, tu Ježíš zastavil a řekl: „Neplačte nade mnou,
ale plačte nad sebou a nad svými dětmi.“ Snad zde Kristus Pán napomínal, aby
se zamyslely nad výchovou, jako dávaly svým dětem, nebo snad tehdy měl Ježíš
na mysli i neštěstí, které postihne Jeruzalém a jeho obyvatele, až Římané
dobudou města a na několika tisících křížů budou umírat ti, jejich rodiče volali:
„Jeho krev na nás a naše děti.“ Kromě toho pak jistě měl na mysli také duchovní
nezdar dětí, jež byly vedeny špatně svými rodiči. Při tomto zastavení by všichni
rodičové měli myslet na to, zda si nic nemusí vyčítat, že zanedbávají výchovu
svých dětí. To je vážné napomenutí. Nejde jen o pozemský život dítěte, ale také
o jeho spásu. Výchova dětí je nejdůležitější povinností rodičů a těžce poskvrňují
svou duši ti, kteří se o tyto věci nestarají.
Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl: „Nechte maličkých přijít ke mně a nebraňte
jim, neboť jejich je nebeské království.“ Tys však také řekl: „Kdyby někdo
pohoršil některé z těchto maličkých, lépe by mu bylo, kdyby mu byl uvázán na
krk mlýnský kámen a on byl uvržen do moře.“ Dej sedm darů Ducha svatého
všem rodičům, kněžím a učitelům, kteří mají na starosti výchovu dětí, aby je
vždy přiváděli k Tobě a aby nic nezanedbali, co by je pozvedlo k dokonalé
svatosti.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

9. zastavení: Pán Ježíš klesá potřetí
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
„Já pak jsem spíše červ a ne člověk,“ tak by mohl říci Ježíš, když padá
potřetí pod křížem k zemi. Nikdo se nepozvedl, aby jej pozdvihl, aby mu
pomohl. Jen kletby a rány, nic jiného nemá člověk pro svého Vykupitele.
Tajemství smrti a vykoupení, tajemství hříchu a odpuštění. Kdo to může
pochopit, že po tolika urážkách a mukách Kristus neztrestal ty, kteří jej posílali
na smrt. „Lide můj, co jsem ti učinil?“ Rozpomeň se, duše, co Kristus tobě
učinil a co ty jemu. Jsi alespoň vděčný za odpuštění hříchů a milosrdenství?
Pane Ježíši Kriste, který jsi vždy milosrdný a nikdy jsi nezapuzoval od sebe
hříšníky, kteří se káli za své hříchy, pohni srdcem všech katolíků, aby nikdy
nevynechali svou velikonoční povinnost, aby očistili svoji duši. Zasáhni je silně
mocí svého Ducha, aby se nejen odvrátili od hříchů, ale aby žili životem co
nejdokonalejším.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

10. zastavení: Pán Ježíš zbaven roucha
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Velerada připojila ke své vině ještě další hřích. Kristus Pán byl zbaven
roucha a vystaven na odiv všemu lidu a tím byl zneuctěn. Ježíš, odlesk věčné
slávy, byl zde ve špíně a krvi v rukou zločinných lidí. Nedovedeme se dobře vžít
do této situace a nedovedeme si dobře představit velikost tohoto zločinu. Kdyby
sám Kristus vešel do naší duše, tu bychom pochopili velikost jeho ponížení a
oběti, a také velikost jeho lásky ve vykoupení.
Pane Ježíši Kriste, odpusť svému lidu a nesuď nás. Dej milost mnoha
duším, aby pohled na Tvoji pohanu a utrpení v nich vzbudil touhu po
duchovním životě. Vyveď mnoho duší z prostřednosti a doveď je k dokonalosti,
vždyť tolik potřebujeme světců. Posvěť naši mládež a naše rodiny, z nichž nám
mohou vyrůst noví svatí.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na 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.
Kristova muka mnoha lidem jsou cizí a skutečnost umučení se pohybuje jen
na okraji jejich duše. Samotnou duši nijak nezasahuje, proto je tolik vlažnosti.
Kdybychom si byli vědomi závažnosti vykupitelské smrti Kristovy, nebylo by
možné, aby tolik duší chodilo kolem Krista chladně. Jdeme-li za Kristem,
přijměme i jeho rány. Pak se nám stanou naše utrpení zdrojem posvěcení a ne
zdrojem nářků a vzdychání nad trápením. Utrpení sleduje buď naše polepšení,
nebo naše posvěcení, ale vždy je to k našemu dobru.
Pane Ježíši Kriste, pro přesvaté rány Tvého svatého těla, smiluj se nad
naším národem a dej mu milost, aby se celým srdcem obrátil k Tobě a nechodil
za bohy cizími, ale aby poznal, že jedině v Tobě může dojít klidu a pokoje.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na 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.
Pán Ježíš visí na kříži rozpjatý mezi nebem a zemí. Všechno dal a nic si
nenechal. Krev vycedil do poslední kapky a jen své ruce k nám spíná, břevna
kříže se šíří do nekonečna, v šíř i v dál, objímají všechna staletí, všechna muka
a všechna hledání, objímají vše, vše hoří v palčivých bolestech Kristových.
Když On je naše Cesta, proč se mu vyhýbáme a bloudíme po svých cestách?
Když On je Láska, proč žebráme o její drobty u tvorů a proč Jím pohrdáme?
Když On je Mistr, proč posloucháme světa, lidí a sebe?
Pane Ježíši Kriste, který svým křížem rozděluješ svět starý od nového, a
lidstvo na věřící a nevěřící, přispěj svým kněžím a biskupům, aby co nejvíce
duší přivedli z cesty záhuby na cestu spásy a aby svým věřícím byli světlem.
Přiveď k pokání ty, kteří měli být solí země a světlem světa a kteří místo toho se
stali bludičkou, která vedla duše k odpadu a do záhuby.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

13. zastavení: Tělo Pána Ježíše na klíně Mariině
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Kristus se svého kříže nesestoupil, ale byl sňat. Nesestoupil s mučícího
nástroje, který byl jeho obětním oltářem, svou oběť dokončil. Kolik duší, které
již žily životem oběti sebe, kolik se jich vrátilo na cestu pouhé prostřednosti a
nebo dokonce na cestu hříchů. Byly to i duše zasvěcené, které se jednou provždy
obětovaly. Právě tyto duše odporoučíme Spasitelově Matce, aby se sklonila
k těmto pobloudilým duším, které nehledaly uspokojení Kristovo, ale
uspokojení své.
Panno Maria, která jsi prožila bolestné chvíle pod Kristovým křížem,
prosíme Tě za zbloudilé duše, které se odvrátily od Tvého Syna a podlehly
volání světa. Pros, aby Ježíš naplnil jejich srdce touhou po lepším životě, po
životě oběti, po kříži. Aby se opět navrátily a opět vystoupily na kříž
sebeobětování.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

14. zastavení: Pán Ježíš položen do hrobu
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti,
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Vykupitelské dílo bylo dokonáno. Nyní ještě bylo třeba k dovršení vítězství
Kristova. Uštvané tělo bylo vloženo do chladného hrobu. Kámen zapečetěn.
Zdálo se, že členové velerady se mohli radovat, že vítězství je jejich. Tak se již
mnozí radovali, že Kristus již mizí se světa. Mnoho bylo těch, kteří prorokovali,
že svět již nebude vědět, kdo to Kristus byl. Tolik jich je, kteří se namáhali, aby
již z dětských duší byla vytlačena víra. K dispozici mají všechny moderní
prostředky. Přes všechny tyto pokusy a námahy se táhne jakoby ohnivým
písmem Ducha svatého psaný nápis z Kristových slov: „Já jsem s vámi po
všechny dny až do skonání světa.“ Kristus Pán nikdy nelhal, Kristus je
ztělesněním pravdy. Jen krátce se mohli radovat ti, kteří se neštítili justiční
vraždy. Kristus je Cesta, Pravda a Život. Kdo věří v Něho, nezemře navěky.
Pane, rozmnož v nás víru, naději a lásku. Ať je naše víra pevná, aby
neklesla. Ať je naše naděje silná, že jednou přijdeme k Tobě. A ať se rozrůstá
naše láska a dovede obejmout i naše nepřátele, i ty, kteří tupí Tvé jméno.
Nepřišel jsi přece spasit jen spravedlivé, ale i hříšníky. Proto prosíme, abys
probudil lidská srdce, aby byla citlivá k volání milosti, aby se navrátili k Tobě i
ti, kteří se kdysi od Tebe odloučili, aby byl opět jeden ovčinec pod jedním
pastýřem.
Pro své svaté drahé rány, Ježíši Ukřižovaný, - smiluj se na námi!

Modlitba na závěr:
Bože, milostivě shlédni na tuto svou rodinu, pro níž Kristus neváhal vydat
se v ruce hříšných a podstoupit muky kříže. Posvěť ji a veď Kristovým křížem
k věčné Lásce. – Amen.

Ecce homo

