
KŘÍŽOVÁ CESTA  
- od sr. Judity SCSC 

 

ÚVOD 

 

Toužím, Pane Ježíši, hledět v tomto rozjímání na 
Tebe trpícího a mít přitom před očima ještě jiné tváře. 

Abych při setkání s bližními viděl za tvářemi těch, se 
kterými žiji, pracuji – Tvoji tvář, Tebe samého. 

Maria, provázej mne na této křížové cestě, abych ji 
konal s Tebou, tak jako jsi ji prožívala Ty se svým Synem 
Ježíšem! 
  



1. JEŽÍŠ JE ODSOUZEN NA SMRT 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Krátce před tím, než jsi stanul na tomto místě, 
odsouzenec před soudci, malý před velkými světa, řekl jsi: 
„Cokoliv učiníte jednomu z nejmenších bratří, mně jste 
učinili.“ Tvá slova platí, co říkáš, je skutečností. Od té 
chvíle až dodnes v „malých“ a za „malými“ stojíš Ty… 

Posvítím si tou skutečností do svých dnů, na své 
vztahy, jednání, slova, vnitřní postoje vůči bližnímu. Je 
v nich spravedlnost, porozumění, láska, anebo něco 
pilátovského, něco ze vztahu farizeů, vojáků, lidí z davu? 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



2. PÁN JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pane, pozoruji, jak přijímáš kříž, s jakou oddaností, 
trpělivostí, statečností, láskou. Mnozí při tom pohledu slyší 
uvnitř výzvu a přijímají po Tvém vzoru každý to své a jdou 
ve Tvých šlépějích s Tebou na Kalvárii. Kéž to smím 
a dovedu podobně jako Ty. 

Vidím, Ježíši, jsou to obyčejní lidé života jako já 
a ostatní. Co v nich je neobyčejného, nevšedního, 
velikého, je to, co mají po Tobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



3. PÁN JEŽÍŠ KLESÁ POPRVÉ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Už jsem, Ježíši, můj, častěji vykročila za Tebou se 
svým křížem, ale nevydržela jsem. Malátněla jsem 
a zůstala ve své ochablosti. Jako já, i mnozí klesli a padají 
pod křížem. Ale přece, když vidí, jak se Ty s vypětím 
všech sil zvedáš, vstávají k novému úsilí. 

Prosím Tě, pro zásluhu tvého pádu, pro zásluhy 
tvého poslání, o vytrvalost a odvahu začít po selhání 
a neúspěchu v následování Tebe vždy znova. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

Zahledí se Syn na Matku a Matka na Syna. Oba trpí 
a přece je v té chvíli i něco jiného. V jistém pravdivém 
smyslu je ta chvíle plná jasu, hřejivá... 

Prosím Tě, pane, pošli trpícím, opuštěným, známým 
i neznámým v cestu lidi mateřského a sesterského srdce. 
Lidi, o které by se mohli vnitřně opřít. Dej, ať se setkají 
s lidmi, v nichž by našli trochu porozumění a věrnou 
a obětavou lásku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



5. ŠIMON JE DONUCEN K POMOCI 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Šel z práce, už se asi těšil na odpočinek v chládku 
a tu potkává průvod s odsouzenci. Nutí ho k pomoci a on 
nakonec souhlasí a chopí se Ježíšova Kříže. 

Kolikrát se mi naskytla příležitost být Šimonem, a já 
se vyhnula. Odepřela jsem přiložit ruku k dílu. Hledala 
jsem omluvu a uzavřela jsem se do sebe s oním tichým či 
projeveným „mám svých starostí dost“. A trpící přešel 
kolem mne se svým bolestným břemenem, zatímco já si 
v nerušeném klidu odpočívala. Bude tomu tak i nadále? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



6. VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Nejnepatrnější pozornost, služba, nezůstane bez 
odezvy. Čin lásky je magnetem přitahujícím milosti, jež 
prolnou, poznamenají, promění všechno: prostý šátek 
i nitro i život.  

Vtiskni mi do paměti svou tvář, Pane, a do duše i do 
činů lásku. Učiň mne vnímavým a všímavým, ať vždy 
postřehnu, co se sluší, čeho je třeba a bez dlouhého 
rozvažování, bez okázalosti s nejpřirozenější  
samozřejmostí pomáhám, kde mohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



7. JEŽÍŠ PADÁ PODRUHÉ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Hroutíš se, Ježíši, pod křížem, který neseš ne za 
své, ale za mé hříchy, za naše viny, za nás. Musím  
konečně, chci již vyjít ze své sobeckosti a začít tím, co  
mohu pro své blízké okolí učinit, co mohu právě teď. 

Prosím Tě, dej mi sílu a také všem těm, kteří 
umdlévají pod tíží života, kteří kolísají, klopýtají, jsou 
u konce svých sil a padají. Pomoz jim pro únavu a trýzeň 
svého pádu, pomoz pro úžasnou sílu a houževnatost, 
s níž se zvedáš z dlažby ulice, abys dokonal dílo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



8. JEŽÍŠ POTKÁVÁ PLAČÍCÍ ŽENY 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pot a krev ti stékají do očí. Vedro je strašné. Bolesti 
tě zavalují a přece zapomínáš na sebe a myslíš na osud 
druhých. Obíráš se jimi, mluvíš k plačícím ženám. Obdivuji 
tě, Pane... Na sebe nemyslíš. Jim říkáš: “Na sebe 
myslete. Neplačte nade mnou, plačte nad sebou a nad 
svými dětmi.“ A mně? Ke mně mluvíš obojím: příkladem 
činu i těmi slovy. 

Kéž na sebe zapomínám, kdy je třeba zapomínat, 
a pamatuji, kdy je třeba pamatovat. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



9. JEŽÍŠ PADÁ POTŘETÍ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Jsi již nedaleko popraviště, když tě váha kříže znovu 
sráží k zemi. Nikdo nepřiskočí, aby ti pomohl. Kde jsou ti, 
kterým jsi vrátil zdraví, které jsi sytil, těšil, kterým jsi 
pomáhal? 

Až mne stihne něco podobného, zažiji zklamání 
v lidech, budu postrádat uznání, vděčnost... připomeň mi 
sebe, svůj osud a dej milost, abych trpělivě a s láskou 
zůstávala s Tebou na cestě nezištné lásky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi!  



10. JEŽÍŠ ZBAVEN ROUCHA 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Kdo jde s Kristem cestou lásky, nejen že nesmí  
očekávat uznání, ale musí být připraven i na zneuctění.  
Bude zbaven všeho i osobní cti, nenechají na něm poctivé 
nitky. Nejlepší záměry budou hanebně překrucovány,  
uvrhnou naň strašné podezření... 

Pane, tys to zažil. Neopouštěj ty, kteří to prožívají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



11. JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Ježíši, celá léta jsi pracoval jako tesař, po několik let 
jsi mluvil k lidu. Přes všechnu únavu dlouhých pochodů 
a hodin hovorů k zástupům, jsi věnoval celé noci a časná 
rána modlitbě za ně. Nyní přišla chvíle, kdy to vše už  
nestačí ani jim, ani tvé lásce. A tak jsou tvé ruce a nohy 
přibíjeny ke kříži. 

Dej, ať přijmu duší a životem tu skutečnost o síle 
bezmocnosti, o moci utrpení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



12. JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Ty jsi na kříži, Ježíši a vytrváváš do posledního  
dechu. 

Učiteli, vzore můj, lásko ukřižovaná, promlouvej ke  
mně. Třeba z toho teď alespoň něco málo pochopím. 

Ukřižovaná lásko, přitahuj mne stále více k sobě – 
na kříž. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



13. JEŽÍŠ JE SŇAT Z KŘÍŽE A POLOŽEN DO 

KLÍNA SVÉ MATKY 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Je nejvyšší čas, abys Ty, Ježíši, který visíš na kříži  
pro mne a místo mne, byl sňat a abych já, byť nepatrná, 
trpěla místo tebe a pro tebe. 

Maria, Matko bolestná, pro své velké „Ano“ pod 
křížem, vypros mi ducha obětavosti, abych jako ty dovedl  
říkat vždy a ve všem své „Ano“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



14. JEŽÍŠOVO TĚLO ULOŽENO DO HROBU 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Kámen je přivalen, hrob zapečetěn, venku stráž 
a uvnitř leží bezvládné tělo. Hotovo, oddychli si nepřátelé. 
A  přece to je jen část skutečnosti, to vnější, povrch. 

Pane, nauč mne vidět za vnějšek, dál, hlouběji. Pak  
zjistím, že tvá duše je u díla spásy a že v tom klidu a tichu 
se připravuje rozhodný, vítězný úder tvé moci – triumf 
vítězného rána. 

Ježíši, vyznávám tu úžasnou jistotu: pro člověka,  
který je tvým, není žádná chvíle beznaděje, neplodné 
samoty. S radostí zjišťuji, že v tobě a s tebou mohu 
všechno. 

 

 

 

 

 

 

Ukřižovaný Ježíši - smiluj se nad námi! 



ZÁVĚR 

 

Pane, zůstaň se mnou! Prosím Tě o to v závěru 
tohoto rozjímání.  

Zůstaň se mnou ve chvílích jasných, radostných, ale 
i ve chvílích, kdy se jakoby zešeří a kdy se bojím zůstat  
sám. 

Zůstaň se mnou, když v denním životě ve styku 
s bližními je prověřovaná má láska. 

Zůstaň se mnou, Pane, abych zůstávala s tebou 
vždycky a všude. A m e n. 
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