
S odevzdaností do vůle Otcovy vydal ses, 
Pane, do rukou katů, kteří tě přibíjejí na 
kříž. Na potupném popravčím nástroji tě 
stihne smrt, kterou ti připravili nepřátelé 
z nenávisti k nebeskému Otci a kterou 
přijímáš z lásky k nám lidem. Přinášíš tuto 
poslední oběť s plnou odvahou. Nenaříkáš, 
spíše se modlíš za své nepřátele a mučitele. 
Jaký příklad nám dáváš!

Učiň, Pane, aby všichni, které jsi 
povolal, přijali rádi úkoly kněžského stavu 
a pochopili naučení, které jim dáváš 
svou velkodušností. Nechť se dobrovolně 
navždy spojí s tvým křížem, z něhož přišla 
spása světu.

11. JEŽÍŠE PŘIBÍJEJÍ NA KŘÍŽ 4. JEŽÍŠ POTKÁVÁ SVOU MATKU

Pane, sotvaže jsi znovu vykročil na cestě 
ke Kalvárii, potkáváš svou Matku. Byla to 
nesmírná bolest pro tvou i její duši, ale 
zároveň velká útěcha a posila.

Prosíme tě snažně, ať provází mladé 
bohoslovce dobré srdce jejich matky. 
Nechť jim pomůže podobně jako tvá 
přesvatá Matka svým příkladem, dobrou 
radou a hlavně modlitbou a obětí, aby se 
stali kněžími podle tvého Srdce.

S touto prosbou se obracíme na tebe, 
Panno Maria. Vezmi pod svou ochranu 
matky našich bohoslovců a kněží, aby 
pomáhaly svým synům vystupovat k jejich 
kněžské oběti.

9. JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM POTŘETÍ 6. VERONIKA PODÁVÁ JEŽÍŠI ROUŠKU

Po útěše tvé Matky, po přispění 
Šimonově dostává se ti, Spasiteli, nové 
duchovní radosti. Veronika ukazuje 
především i svou povahu a neváhá se 
přiznat, že je tvou učednicí. Jaká útěcha to 
byla pro tebe v této těžké chvíli!

Uvažujeme, Pane Ježíši, s pohnutím 
o statečném činu této slabé ženy 
a prosíme tě, abys rozmnožil počet duší, 
které chápou velikost a krásu kněžství. 
Poskytuj všem, kteří se k němu připravují, 
hojnou duševní pomoc. Nechť jejich práce 
není zbytečná. Ať pomohou zachovat 
a prohloubit mnoho kněžských povolání 
a rozšířit úctu ke kněžství v našem národě.

Přiblížila se chvíle, kdy staneš, Spasiteli, 
na vrcholu svého utrpení. Tvá lidská 
přirozenost se chvěje − jak dobře chápeme 
tuto úzkost a vyčerpanost, která tě opět 
srazila k zemi.

Právě proto tě prosíme, Pane, za 
bohoslovce, kteří stojí na prahu svého 
kněžského svěcení, aby se v naprosté oběti 
odevzdali tvému dílu. I před nimi vyvstává 
budoucnost v plné vážnosti. Snad na ně 
dolehne pokušení, aby odstoupili, neboť 
je ještě čas.

Pro tvůj poslední pád tě prosíme, 
Spasiteli, dej jim dost síly a odvahy, aby 
došli statečně až k cíli.

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA KNĚZE

13. JEŽÍŠ NA KLÍNĚ SVÉ MATKY 2. JEŽÍŠ PŘIJÍMÁ KŘÍŽ

ÚVOD

Pane, pokorně tě prosíme o milost, 
abychom na této křížové cestě, kterou 
obětujeme za naše kněze a bohoslovce, 
ještě lépe poznali velikost kněžského 
povolání. Abychom se vytrvaleji dovedli 
modlit za všechny, které jsi povolal ke své 
službě, abychom jim účinněji pomáhali − 
pokud je to v našich silách − na jejich cestě 
ke spáse duší.

ZÁVĚR

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste 
tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.“ 
Když jsi vyslovil tuto větu, myslel jsi, Pane, jistě 
i na naše chlapce a studenty, kteří stojí před 
svým životním rozhodnutím. Jak mnoho útěchy 
ti přináší, když se některý z nich svobodně 
rozhodne uposlechnout tvé volání.

Slibujeme ti dnes, že se ze všech sil 
vynasnažíme modlitbou a dobrými skutky 
duchovně ovlivňovat toto rozhodnutí. 
Obětujeme ti radosti i obtíže svého života 
s úmyslem, abys naše nepatrné zásluhy 
použil k rozmnožení kněžských povolání. Ať 
v soukromém i společenském životě zavládne 
ke kněžskému povolání úcta a vědomí jeho 
nutnosti pro dnešní svět.

Ty pak, Neposkvrněná Panno Maria, vypros 
nám svou přímluvou splnění našich proseb, 
které vkládáme s důvěrou do tvých mateřských 
rukou. 

Spasitel vydechl naposled. Jeho 
bezduché tělo snímají z kříže a položí do 
klína Panny Marie. Je to výjev plný lásky 
a bolesti. Je to však i výzva: Svěřte se církvi 
– vaší duchovní matce!

Prosíme tě, nejdražší Spasiteli, dej tuto 
naprostou poslušnost vůči církvi zejména 
svým kněžím. Prosíme tě za ně, aby byli 
dobrými nástroji v rukou církve, svých 
představených, a tím především v rukou 
tvých. Touto poslušností zachrání svou 
vlastní duši a duši svěřeného lidu.

Dobrý Spasiteli, tys chtěl své utrpení a 
kříž nejen trpně snášet, ale odhodlaně jsi 
vyslovil svůj souhlas s Boží vůlí. Sám jsi 
přijal kříž. Tím naznačuješ, že každý, kdo 
je povolán ke kněžství, má dobrovolně 
vyjádřit svůj souhlas s Tvou vůlí, chce-li 
být opravdu dobrým knězem. Povolání 
přichází od Boha, souhlas však od člověka.

Pane Ježíši, dej všem, které jsi povolal, 
odvahu, aby přijali odhodlaně svůj kříž, 
aby vstoupili radostně na cestu, kterou jsi 
jim určil, třeba by to byla i cesta trnitá.
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Celý život se Spasitel připravoval na 
velekněžskou oběť na kříži. Nyní přichází 
z Boží vůle poslední výzva k ní, tvrdými 
slovy nespravedlivého rozsudku Pilátova. 
A přece v ní Kristus vidí vůli Otcovu.

Oč laskavěji povolává nyní Bůh své  kněze. 
Hovoří k jejich duši dobrotivě a otcovsky, 
voláje, aby se stali spolupracovníky 
Kristovými při výstavbě Božího království 
na zemi. Dopouští ovšem i těžké zkoušky 
a kříž se pozvolna klade na ramena 
budoucího služebníka oltáře.

Prosíme tě, Pane, při tomto prvním 
zastavení: Rozmnož povolání ke kněžství, 
vyvol si mnoho dobrých dělníků pro svou 
službu a pomoz těm, kteří mají vyslovit 
úsudek o pravosti jejich povolání. 

1.  JEŽÍŠ ODSOUZEN NA SMRT 14. JEŽÍŠE UKLÁDAJÍ DO HROBU

Pane, ležíš nyní v hrobě. Jsi ukryt očím světa,  který 
tě nepochopil. A přece svou smrtí jsi zvítězil. Kdyby tě 
nebyli umučili a kdybys nebyl pohřben, nebylo by tvé 
zmrtvýchvstání tak slavné. Nebylo by tvé vítězství tak 
dokonalé a svět by v tebe nebyl uvěřil.

Stejný osud určil jsi proto církvi a svým kněžím. 
Navenek ve slabosti, uvnitř v plné životní síle jdou 
světem. Mnozí z nich by svými lidskými vlastnostmi 
a vzděláním mohli ve světě zaujmout význačné 
postavení. Chtěli však především sloužit tobě. Byli 
ochotni zemřít v očích světa a rádi se dali pohřbít 
těmi, kteří nedovedou pochopit nadpřirozená 
tajemství.

Dej, aby věřili ve velikost svého úkolu: uprostřed 
pracovního vypětí neztráceli hloubku nadpřirozeného 
hodnocení života, aby věrně setrvali ve spojení 
s Tebou a s církví. Aby hledali pomoci a útěchy vždy 
u Tebe, a tak se stali hodnými Tvé odměny.

Dej, Pane, aby lidské duše při pohledu na ně byly 
strženy velikostí jejich lásky k Tobě a aby měli všichni 
účast na Tvé vykupitelské oběti. 

3. JEŽÍŠ PADÁ POPRVÉ POD KŘÍŽEM 12. JEŽÍŠ UMÍRÁ NA KŘÍŽI

Dobrovolně a poslušně setrváváš, Pane, 
na kříži až do posledního dechu, abys 
odevzdal svou duši do rukou nebeského 
Otce. Splnil jsi jako člověk dokonale 
rozhodnutí Boží moudrosti a stal ses 
Vykupitelem světa.

Právě tak mají i oni, až do posledního 
dechu, plnit své poslání. Nesmějí opustit 
duše, které jsi jim svěřil, a věrně je mají 
opatrovat proti všem nástrahám zla. Nechť 
nikdy nezatouží odvolat svůj slib. Nechť se 
vždycky radují, že bez výhrad uposlechli 
Tvé volání a přijali úkol, který jsi jim svěřil. 

První pád pod křížem… Připustil jsi jej, 
Pane, abys všem, kteří se teprve vydávají 
na cestu za kněžstvím, dal odvahu a sílu 
vytrvat v těžkostech a pozvednout se 
z malomyslnosti. Vždyť všichni, kteří 
vstupují do semináře, musí vybojovat 
mnoho duševních zápasů. Jejich odvážné 
duše se najednou zmocňuje strach, 
stanou-li tváří v tvář skutečnosti. Táží se 
sami sebe, zda mohou pokračovat na 
započaté cestě.

Pro svůj první pád, Spasiteli, dej jim 
k tomu sílu.

5. ŠIMON POMÁHÁ NÉST JEŽÍŠOVI KŘÍŽ 10. JEŽÍŠ ZBAVEN ŠATU

7. JEŽÍŠ PADÁ POD KŘÍŽEM PODRUHÉ 8. JEŽÍŠ NAPOMÍNÁ PLAČÍCÍ ŽENY

Hroznou bolest ti, Pane, působilo, když 
z tvého těla pokrytého krví surově trhali 
přischlý šat. Všechny rány bičování se 
znovu bolestně otevřely. Jak hrozná muka 
jsi vytrpěl!

Snad nám tím naznačuješ, že se máme 
chránit přílišné příchylnosti k pozemským 
statkům. Nesmíme hledat sebe a své 
pohodlí, nesmíme toužit po chvále 
a uznání.

Prosíme tě pokorně, Spasiteli, dej, aby 
toto vážné poučení proniklo do duše tvých 
služebníků od mládí až do konce jejich 
života.

Po mateřském přispění přichází Šimon, 
aby Pánu Ježíši pomohl nést kříž − tak 
těžký, že Spasitele úplně zmáhá. Šimon 
nejdříve nechtěl, ale pak přivolil pomoci 
vyčerpanému Pánu.

Božský Mistře, rozmnož v srdcích 
rodičů i všech věřících ochotu k duchovní 
i hmotné oběti pro náš kněžský dorost. 
Ať každý z  nás, v mezích svých možností, 
s radostí pomáhá kněžím na vinici Boží jako 
náhrada za neochotu Šimona z Kyrény.

S únavou a vyčerpaností dochází 
k novému zastavení na cestě. Průvod již 
vyšel z města a blíží se pozvolna k místu 
umučení. Přes všechnu útěchu a posilu 
klesá však Spasitel opět k zemi.

Dobrý Ježíši, prosíme tě snažně o milost 
pro naše bohoslovce, aby při délce 
studia i práci spojené se sebevýchovou je 
nepřemohlo pokušení zastavit se na cestě.

Ve svém bolestném utrpení, uprostřed 
nepochopení dáváš nám, Božský Spasiteli, 
příklad dokonalé nezištnosti. Myslíš na duše, 
ne na sebe. Podél cesty stojí jeruzalémské 
ženy a drží na rukou své děti, aby je nestrhl 
rozhněvaný dav. Z čistě lidského citu se jich 
zmocňuje lítost nad tvým utrpením. Hledíš na 
ně a vidíš přitom jejich osobní viny a hříchy 
celého lidstva. A proto je nabádáš, aby plakaly 
především nad těmito urážkami Boha, aby byla 
usmířena Otcova spravedlnost a odvráceno 
neštěstí.

Děkujeme ti, Pane Ježíši, za příklad nezištné 
lásky k duším a prosíme tě, abys dal všem, kteří 
se připravují na kněžství, tutéž nezištnou lásku. 
Dej, aby v jejich duších neustále sílil apoštolský 
duch, aby nemysleli na sebe, nýbrž na duše 
a měli odvahu pokračovat na své cestě v co 
nejužším spojení s tebou. 
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