
 

KŘÍŽOVÁ CESTA  

ZA RODINY 
 

ÚVOD 

 

Pane Ježíši, při této křížové cestě Ti chceme děkovat 

a prosit za rodiny. Díváme se na Tebe, jak Ty jsi dokázal 

milovat až do konce a prosíme o světlo a sílu, abychom 

dokázali i my plnit Otcovu vůli a naplnili svůj život láskou. 

Amen. 

  



1. JEŽÍŠ JE ODSOUZEN NA SMRT 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pán Ježíš se svým příchodem na svět vydal do rukou 

lidí. Narodil se do rodiny, byl podřízen svatému Josefovi a 

Panně Marii. Přijímal jejich péči i lásku, ale také snášel, 

když mu nerozuměli. A teď se svobodně vydává do rukou 

těch, kteří ho chtějí ukřižovat.  To vše ale dokázal proto, že 

se především vydal svému nebeskému Otci. 

I v našich rodinách se vydáváme jeden druhému, 

dostáváme lásku, ale někdy musíme přijímat i nepochopení 

nebo odsouzení.  

 

Pane Ježíši, děkujeme Ti za společenství rodiny, kde 

se učíme žít lásku. Prosíme Tě o sílu, abychom dokázali 

plnit Otcovu vůli i přes nepochopení nebo odsouzení i těch 

nejbližších. Amen. 

 

 

 
Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



2. PÁN JEŽÍŠ BERE NA SEBE KŘÍŽ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pán Ježíš bere kříž na svá ramena. V každém 

lidském životě je přítomen kříž. My se mu bráníme a často 

ho odmítáme. Ježíš nám ale ukazuje, že když neseme kříž 

za druhé a pro druhé, přinese to nakonec vítězství a spásu. 

Tak jako Jeho kříž, který nesl pro nás. I život v manželství 

a v rodině přináší kříže. Přijdou chvíle, kdy je potřeba vzdát 

se svého pohodlí, ustoupit od svých požadavků, netrvat na 

své pravdě za každou cenu, být ohleduplný, ,,, přijdou 

nemoci a stáří…   

 

Pane Ježíši, prosíme Tě za manžele a rodiny, aby 

přijaly a statečně nesli kříž, který přináší jejich povolání. Dej 

nám zakusit, že i naše křížové cesty přinášejí velikonoční 

plody. Amen.  
 

 

 

 

 

 
 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



3. PÁN JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

V rodině nás také potkávají pády. Přicházejí v životě 

každého člověka. Bůh nám však dává sílu, abychom se 

znovu postavili. Mohou to být různé pády v manželském 

životě. Je těžké přijímat druhého člověka i s chybami. Pak 

přijdou různé pády dětí, které potřebují pomoc a také 

mnoho lásky a přijetí. Pády přicházejí, ale bylo by velmi 

špatné v nich setrvávat. Milosrdenství Boží je velké a ve 

svátosti smíření se nabízí velká milost Boží lásky, která nás 

chce povzbudit, abychom nezůstávali ve svých pádech a 

chybách, ale abychom vždy znovu vstávali.  

 

Pane Ježíši, prosíme Tě za manžele a rodiny, pomoz 

jim vstávat, když upadnou. Prosíme Tě, posilni je, aby je 

jejich pády neoslabovaly, ale aby u Tebe nacházeli pevnou 

oporu. Amen.  
 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



4. PÁN JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Ježíš neměl na tomto světě žádné bohatství, ale měl 

dobrou Matku. Jak jí asi teď je? Dříve se o něho starala, 

ještě teď má na sobě roucho, co mu ušila. Ale teď pro něj 

nemůže udělat nic. Její pohled Ježíše však posílí. Není to 

pohled vyčítavý „Cos mi to udělal, ta ostuda,,,“ Je to pohled 

pevné lásky, „Nerozumím tomu, ale jsem tu s Tebou“. Bůh 

chtěl, aby každý měl maminku. Maria je skutečným vzorem 

a oporou pro všechny matky.  

 

Pane Ježíši, na přímluvu Panny Marie Tě prosíme za 

matky, aby správně poznaly a přijaly svou roli v rodině. 

Prosíme Tě, posiluj je a pomáhej jim být dobrými matkami, 

které tento svět tolik potřebuje. Amen.  

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



5. ŠIMON POMÁHÁ JEŽÍŠI NÉST KŘÍŽ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Šimon byl donucen Pánu Ježíši pomoct nést kříž. 

Vracel se z pole a sám byl unaven. Možná si myslel, že jeho 

se to přece vůbec netýká.  Proč si ho vojáci vybrali? Pro 

jeho sílu? Už se těšil domů, rodina čekala.  

I my jsme někdy donuceni k nějaké službě nad rámec 

našeho zaměstnání. Už se vidíme doma u prostřeného 

stolu a tu nás někdo zdrží. 

  

Pane Ježíši, prosíme Tě, abychom jako Šimon 

dokázali pomoct, když je to potřeba. Prosíme Tě však také 

za všechny, kteří pořád pomáhají všem okolo, ale 

zanedbávají svou vlastní rodinu a nemají pro ni čas.  Amen.  

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



6. VERONIKA PODÁVÁ PÁNU JEŽÍŠI ROUŠKU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Veronika popošla ze zástupu. V jejím srdci byla láska, 

která ji poháněla, aby pomohla Pánu Ježíši. Láska dokáže 

změnit mnoho věcí. Mnohdy ani nevíme, jak moc můžeme 

někomu pomoci jen malým skutkem lásky. 

Stěžujeme si, že doba je stále více uspěchaná. 

Nemáme čas. K dobrému skutku je potřeba sice trochu 

času, ale mnohem víc statečnost, pozornost, překonání 

lenosti, lhostejnosti a pohodlnosti. Vždyť stačí hezký 

podrav, dobré slovo, včasný příchod, pohádka, kytička, 

lístky do divadla, uklizený stůl, nebo vynesené odpadky. 

Láska udržuje celou rodinu a zaceluje všechny rány.  

 

Pane Ježíši, prosíme Tě, posiluj rodiny a rodiče, aby 

si dokázali najít dostatečný čas pro své děti. Prosíme Tě, 

pomáhej těm, kteří musí s velkou námahou pracovat, aby 

zajistili své rodiny. Amen.  

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!   



7. JEŽÍŠ PODRUHÉ PADÁ POD KŘÍŽEM 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš podruhé padá pod křížem. Na své křížové 

cestě musel snášet mnoho výsměchu a pošklebování. 

Rodina v dnešní společnosti ztratila svůj status, mnozí 

společenství rodiny znevažují. Je označována jako 

nemoderní a mladí lidé často váhají uzavřít manželství a 

založit rodinu. Rodina je mnohdy ekonomicky 

znevýhodněná oproti tomu, když spolu lidé žijí nesezdaní. 

Mladí lidé také dnes vidí mnoho rozvodů, nebo nešťastných 

vztahů, hádek. Mezi manžely může být neshoda, pro kterou 

se nemohou smířit, dlouhý čas. Mezi rodiči a dětmi mohou 

být problémy nepochopení a mohou si být vzdáleni.  

Pán Ježíš tu však ukazuje řešení pro všechny potíže. 

Je třeba nést je trpělivě a vytrvat, i kdyby se často 

opakovaly. Mnohokrát je třeba odpouštět tak, jak to udělal 

Pán Ježíš na křížové cestě.   

Pane Ježíši, prosíme Tě za mladé lidi, aby se nebáli 

uzavřít manželství a založit rodinu v důvěře, že Tebe mají 

na své straně. Pomáhej rodinám, aby měli sílu odpouštět 

jeden druhému, a aby mohli v trpělivosti snášet všechny 

opakované chyby a potíže. Amen. 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!   



8. PÁN JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ ŽENY, KTERÉ NAD 

NÍM PLÁČOU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš při tomto zastavení řekl plačícím ženám, 

aby plakali nad sebou a nad svými dětmi. Byla to výčitka a 

zároveň výzva, aby svým dětem vštěpovali úctu a vztah k 

Bohu. Děti mohou od malička od svých rodičů načerpat tolik 

dobrých věcí a zvyků. Při tomto zastavení se můžeme 

zamyslet nad odpovědností, kterou mají rodiče při výchově 

svých dětí. Otec i matka, každý má svůj úkol, svůj díl 

odpovědnosti. Rodiče dětem mohou být velmi silnou 

oporou a mohou je mnohému naučit, pokud jim věnují 

dostatečný čas a modlitbu. Jestli rodiče nevštěpí dětem 

úctu a vztah k Bohu, jejich děti se v dospělosti nebudou mít 

o co opřít. 

Svatý otec Jan Pavel II. vícekrát zmínil, jak ho 

ovlivnilo, když vídával svého otce, který se na kolenou 

každé ráno a večer modlil. I svatý Don Bosco vzpomínal na 

svou matku, která mu od malička vštěpovala úctu a vztah k 

Bohu, a později mu byla největší oporou.  

Pane Ježíši, prosíme Tě, posiluj rodiče, aby svým 

dětem vštěpovali úctu a vztah k Tobě. Prosíme Tě, posilni 

všechny, kteří musí překonávat různé těžkosti, když se 

snaží o dobrou výchovu svých dětí. Amen.  

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!   



9. PÁN JEŽÍŠ POTŘETÍ PADÁ POD KŘÍŽEM 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pán Ježíš potřetí padl pod křížem.  

Začít dílo dokáže kdekdo, ale dokončit dílo? Na to je 

potřeba mnoho síly a vytrvalosti.  

Svatba, to ano, ale dojít v lásce a věrnosti ke stříbrné, 

zlaté a diamantové svatbě? 

Prosme za všechny, kteří jsou v současné době nějak 

životem v manželství a rodině unaveni, které přemohla 

rutina a zevšednění, aby jim znovu zazářila krása 

společného života. 

 

Pane Ježíši, u tohoto zastavení Tě taky zvláště 

prosíme za rodiny, kde se stal velmi velký hřích: vražda, 

zneužití, nevěra, gamblerství, podvod, krádež apod. Kéž 

Tvé milosrdenství dá těmto rodinám novou naději a život. 

Amen.  

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!   



10. PÁNA JEŽÍŠE SVLÉKAJÍ ZE ŠATŮ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pánu Ježíši svlékají šaty. Je nahý. Toto kruté utrpení 

podstoupil i za hříchy proti čistotě. Útoky proti věrnosti v 

manželství najdeme v časopisech, knihách, na internetu a 

v televizi, ale někdy taky třeba na pracovišti nebo v 

sousedství.  

 

Děti se musí dnes setkávat s velkým množstvím 

informací a mohou sledovat tolik programů v televizi, že 

snadno uvěří všemu, co se jim předkládá.  

 

Pane Ježíši, prosíme Tě za rodiče, aby dokázali své 

děti učit a vychovávat pravdivě. Prosíme Tě za rodiny, aby 

si dokázali chránit svou čistotu a věrnost podle evangelia. 

Amen.  

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



11. PÁNA JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pána Ježíše přibíjejí na kříž. Neumíme si představit 

jaké je to, nemoct se pohnout a takto trpět. Zkušenost s tím 

mají lidé, kteří jsou upoutáni na lůžko a jejich celý svět je 

postel a pár metrů pokoje. Jsou to většinou staří lidé, ale i 

mladého člověka někdy potká nehoda nebo nemoc, která 

mu zcela změní život.  

Přeneseně i rodina může být někdy křížem, který nás 

omezuje v pohybu. Manžel a otec nemůže již věnovat tolik 

času svým koníčkům jako dřív, maminka se také moc 

nemůže vzdálit od dětí, a děti zase musí jezdit na 

dovolenou se svými rodiči…  

 

Pane Ježíši, prosíme Tě za všechny mladé i staré, 

kteří jsou upoutáni na lůžko a jejich rodiny a také Tě 

prosíme za všechny, kteří se o ně starají.  

Prosíme Tě za naše rodiny, aby si vážili jeden 

druhého a byli vděčni, že mohou být spolu.  Amen.  

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



12. PÁN JEŽÍŠ NA KŘÍŽI UMÍRÁ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš na kříži umírá. Nemá už vůbec nic, jen 

Matku. Ta stojí tiše plná bolesti pod křížem. Nemůže NIC 

dělat. Ale je tam. I my zažíváme chvíle, kdy nemůžeme 

dělat nic – u lůžka nemocného, umírajícího partnera, dítěte, 

rodiče… Když čekáme, až se manžel vrátí z nebezpečné 

služební cesty, když čekáme v noci na dítě, které už dávno 

mělo být doma a nebere nám telefon. Nemůžeme dělat nic. 

Bůh svěřuje děti rodičům. S každým dítětem má svůj 

plán. Postupně přicházejí chvíle, kdy se rodiče musí 

vzdávat svých dětí, svého potěšení z nich a také svých 

plánů s nimi, aby je mohli předat Bohu. Jinak by bylo 

možné, že by byli šťastní rodiče, kteří by viděli své děti, 

které vyplnily přání svých rodičů, ale děti by byly nešťastné, 

kdyby nenaplnili plán, který s nimi má Pán Bůh.  

Pane Ježíši, prosíme Tě, pomáhej rodičům, aby 

uměli svým dětem pomoci při hledání svého povolání. 

Dětem, prosíme, pomoz, aby dokázali ctít své rodiče a 

pomáhat jim. Prosíme Tě také, abychom jako Maria 

dokázali pevně stát tam, kde nás chceš mít, i když 

nemůžeme dělat vůbec NIC. Amen.  

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



13. PÁN JEŽÍŠ SŇAT Z KŘÍŽE 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Tělo Pána Ježíše sňali z kříže a dali ho do rukou 

Panny Marie. Ona po utrpení, kterým prošla se svým 

Synem, musela dále nést kříž, když ve svých rukou držela 

tělo svého Syna. Pak s apoštoly zůstávala ve večeřadle na 

modlitbách a byla jim matkou. Od chvíle, kdy jí Pán Ježíš 

svěřil apoštola Jana za svého syna, se stala matkou všech 

lidí.  

 

Svatý otec Jana Pavel II. doporučoval rodinám, aby 

se společně modlili růženec, aby takto na přímluvu Panny 

Marie mohla přijít do rodin Boží láska.  

 

Panno Maria, děkujeme Ti, že ochraňuješ rodiny a 

vyprošuješ pro ně požehnání a milosti. Všechny rodiny 

svěřujeme pod Tvou ochranu, aby s Tvou pomocí vytrvali 

na cestě k Bohu. Amen.  

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



14. PÁNA JEŽÍŠE POCHOVÁVAJÍ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 

neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Poté, co tělo Pána Ježíše sňali z kříže, byl pohřben. 

Sňali ho ruce věrných, kteří setrvali s ním. Přední muž 

jménem Josef z Arimatie vyžádal u Piláta, aby mohl z kříže 

sejmout tělo Pána Ježíše. Potom ho uložili do skalního 

hrobu, který byl nedaleko Golgoty.  

Pochovávat zemřelé je jedno z tělesných 

milosrdenství. Je to kromě modlitby poslední služba, kterou 

můžeme člověku prokázat. Upravený hrob svědčí o víře a 

lásce, je viditelným znamením neviditelného života, do 

kterého všichni putujeme. 

 

Pane Ježíši, prosíme Tě, pomoz rodinám překonávat 

chvíle, kdy se zdá jako by zlo bylo silnější. Prosíme Tě, 

pomáhej všem, kteří musí bojovat o dobro a lásku v 

rodinách. Potěš všechny, kteří stále ještě truchlí po ztrátě 

někoho blízkého. Amen.  

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



ZÁVĚR 

 

Pane Ježíši, děkujeme Ti, že jsme mohli projít tuto 

křížovou cestu. Děkujeme Ti za milosti, které jsi udělil a 

uděluješ všem rodinám. Prosíme Tě, posiluj a upevni 

všechny rodiny v naší farnosti i na celém světě. Vlož taky 

mladým lidem do srdce lásku a odpovědnost při přípravě 

na manželství a rodinný život. Prosíme Tě, pomoz rodičům 

přijímat děti s láskou a vděčností. Pomáhej a posilňuj je v 

různých problémech, se kterými se denně setkávají, aby 

neztratili naději, a uměli je s Tvou pomocí překonávat.  

Amen.  
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