
 

 

 

1. 

Dítě: První zastavení:  Pán Ježíš je odsouzen na smrt 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: Pán Ježíš přišel na zem, aby pomohl lidem. Uzdravoval je, učil je, 

a chtěl, aby se všichni dostali do nebe. Ježíš teď stojí před Pilátem 

a čeká na rozsudek. Hlásal SLOVA, která lid NECHTĚL SLYŠET. 

Tento lid teď s nenávistí KŘIČÍ: „Ukřižuj ho!“ Pilát ví, že Ježíš je 

nevinný, že nic zlého neudělal, nikomu neublížil. Jelikož se však bojí 

o svou moc, odsuzuje Ježíše k smrti na kříži, což je TREST pro 

největší zločince. Pilát jedná proti svému SVĚDOMÍ a na znamení 

nesouhlasu si po vynesení rozsudku, umývá ruce. Ježíš místo vzteku, 

obviňování a vysvětlování všechno s obrovským SOUCITEM k lidem 

TRPĚLIVĚ snáší. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, často se mi nedaří BÝT JAKO TY a chovám se jako 

Pilát nebo jako ten dav lidí, kteří tě chtěli odsoudit. Pomlouvám, 

odsuzuji, vztekám se a ti kolem mne si to nezaslouží. Třeba moji 

rodiče. Starají se o mne, dávají mi najíst, jsou se mnou, když to 

potřebuji. Ty MÁŠ RÁD KAŽDÉHO. Prosím Tě, abych i já měl všechny 

rád a abych si nemyslel, že rodiče nemají pravdu, když mě 

napomínají. Chraň mě před VZTEKEM A ODSUZOVÁNÍM 

DRUHÝCH. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

2. 

Dítě: Druhé zastavení:  Pán Ježíš přijímá na ramena svůj kříž 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: Vojáci nasazují Ježíši na ruce POUTA. Vysmívají se mu, ponižují ho 

a NUTÍ ho vzít na ramena kříž. Ježíš to všechno TRPĚLIVĚ snáší. 

Ví, že to jediné, co musí zachránit, je své čisté srdce, které je plné 

BOŽÍ LÁSKY. Lásky, kterou žádná krutost NEPŘEMŮŽE. Lásky ke 

každému z nás. Ví, že jenom tak může zachránit všechny lidi na světě. 

Činí tak SVOBODNĚ. ODEVZDANĚ. STATEČNĚ. Po těžkém 

bičování je slabý a kříž plný našich bolestí, slabostí a hříchů je těžký. 

Přesto si ho Pán Ježíš dává na záda a vydává se na CESTU. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, úkoly a POVINNOSTI, které mám, jsou pro mě příliš 

těžké. I moji rodiče mají mnoho starostí a povinností – každý den 

chodí do práce a ještě si musí najít čas na mne. Připravují mi jídlo, 

perou oblečení, uklízí a pomáhají mi s úkoly. Je toho hodně, ale dělají 

to proto, že MĚ MAJÍ RÁDI. Prosím Tě, abych svým rodičům dokázal 

POMOCI. Když pomůžu jim, bude to přece jako bych pomáhal NÉST 

KŘÍŽ TOBĚ. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

 



 

 



 

 

3. 

Dítě: Třetí zastavení:  Pán Ježíš klesá pod křížem poprvé 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: Ježíš nese ulicemi Jeruzaléma kříž. Je SÁM. UNAVENÝ a už nemůže, 

podlamují se mu kolena a pod těžkým křížem PADÁ na zem. Kolem 

je hodně lidí, kteří se mu VYSMÍVAJÍ. Jiní na něj křičí: „Chtěl zbořit 

chrám a ve třech dnech jej zase postavit a teď tady leží zcela 

bezmocný.“ Bolest je čím dále větší, našich hříchů je příliš mnoho. 

Srdce Ježíše však není zlomené. Hoří v něm stejná láska jako tenkrát, 

když uzdravil prvního hříšníka nebo když uzdravil slepého. LÁSKA ke 

každému z nás dává Ježíši sílu vstát a JÍT DÁL. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, i mi je někdy těžko. Třeba když se mi něco nedaří 

a ještě se mi za to spolužáci posmívají. Ale TY Ježíši JSI SE MNOU 

a pomáháš mi zahnat můj smutek. I moji rodiče bývají často unavení 

a SLABÍ. Po celém dnu, by si chtěli odpočinout. A místo toho, aby měli 

klid, tak jim odmlouvám a zlobím je. Nechce se mi uklízet si své věci 

ani večer pomáhat s přípravou večeře. Prosím Tě, abych uměl 

POZNAT, kdy mí rodiče potřebují s něčím pomoct a abych jim pak 

POMÁHAL opravdu rád. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

4. 

Dítě: Čtvrté zastavení:  Pán Ježíš se setkává se svou maminkou Marii 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: V davu stojí Ježíšova maminka Marie. Velmi ji bolí, když vidí, co se 

s jejím milovaným synem děje. Pláče a je moc smutná. Ale je s ním. 

JE S TÍM, KTERÉHO MÁ RÁDA. Chce mu být NABLÍZKU. Všechnu 

bolest s Ježíšem PROŽÍVÁ. Ježíš za ní nemůže jít. Nemají čas si nic 

říct, jen se na sebe podívají. Panu Ježíši ten pohled stačí. Hned se 

cítí o trochu LÉPE. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, i mi někdy někdo ublížil. Byl jsem smutný a chtěl jsem 

domů. POHLED na maminku a tatínka mě uklidnil. A když mě objali 

a pohladili, bylo mi hned lépe. Moc ti DĚKUJI za své rodiče a prosím 

Tě, abych dokázal potěšit i já je, když jsou smutní. Uč nás, ať si v naší 

rodině jeden druhému dokážeme dodávat ODVAHU. 

 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 

Rodič: Páté zastavení:  Šimon z Kyrény pomáhá Pánu Ježíši nést kříž 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Dítě: Pán Ježíš je slabý a vojáci se bojí, že na Golgotu nedojde. Zcela 

náhodně jde kolem Šimon. Vojáci mu přikazují, aby Ježíšovi pomohl. 

Šimonovi se nechce. NEHCE být zdržován, někam POSPÍCHÁ, má 

jiné PLÁNY. 

Rodič: Můj Pane Ježíši, i já mám někdy pocit, že je toho všeho na mě hodně 

a že nestíhám. Prosím Tě, abych dokázal své dítě POPROSIT 

o pomoc, když potřebuji. Abych se nenechal rozčílit, když vidím, že 

jeho pomoc je neochotná a vnucená. Abych i tak z jeho pomoci měl 

RADOST a dokázal mu PODĚKOVAT. Nenech v našich rodinách 

zvítězit LHOSTEJNOST. Uč nás si dělat čas JEDEN PRO DRUHÉHO 

a pomáhat si. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

6. 

Dítě: Šesté zastavení Veronika podává Pánu Ježíši roušku 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: Každým krokem je kříž stále těžší a těžší. Někteří lidé Ježíše 

poznávají a ví, že udělal mnoho dobra, ale BOJÍ SE k němu přihlásit 

a ZASTAT SE ho. Tu se v davu objevuje nenápadná žena plná 

SOUCITU. Jmenuje se Veronika. JDE až k Pánu Ježíši a otírá mu 

zraněnou a zkrvavenou tvář. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, někdy se stydím za své RODIČE. Mluvím o nich 

špatně před svými kamarády a spolužáky, vysmívám se jejich 

starostlivosti a nevážím si toho, co PRO MĚ dělají. Prosím Tě, pomoz 

mi vážit si více svých rodičů. Ať jsem ODVÁŽNÝ. Ať se umím ZASTAT 

těch, kteří to potřebují a POCHVÁLIT ty, kdo si to zaslouží. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi.



 

 

 



 

 

7. 

Rodič: Sedmé zastavení:  Pán Ježíš klesá pod křížem podruhé 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Dítě: Ježíš znovu PADÁ. Už nemůže. Je vyčerpaný. Všechno ho bolí 

a nemá už sílu vstát.  Ale znovu se zvedá, aby nás zachránil. A znovu 

se vydává NA CESTU. 

Rodič: Můj Pane Ježíši, kolikrát se mi stalo, že už nemůžu. Všechny 

STAROSTI, úkoly a spěch. Nemám na nic pořádně čas. Ani na své 

děti. PADÁM. Podléhám pocitu zoufalství. VZTEKÁM SE. Křičím. Chci 

být z toho všeho pryč. Pane, prosím, aby mi LÁSKA k dětem vždy 

pomohla nadechnout se a jít dál. Stejně tak, jako jsi to udělal ty. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

8. 

Dítě: Osmé zastavení:  Pán Ježíš napomíná plačící ženy 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: U cesty stojí několik žen z města Jeruzaléma. Pláčou a LITUJÍ Ježíše, 

že musí tak TRPĚT. Je to možná jen kapka SOUCITU v tom moři 

nenávisti. Přesto jim Ježíš říká: „Neplačte nade mnou, ale nad sebou 

a svými dětmi…“ 

Dítě: Můj Pane Ježíši, taky často pláču a lituji se. Když mi rodiče nechtějí 

dovolit všechno, co si přeji. Když se mi zdá, že jsou na mě zlí. I moji 

rodiče pláčou. Když jsem TVRDOHLAVÝ a nechci je POSLOUCHAT. 

Prosím Tě, abychom se doma více poslouchali a vždycky si dokázali 

ODPUSTIT. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 



 

 

 



 

 

9. 

Dítě: Deváté zastavení:  Pán Ježíš klesá potřetí pod křížem 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: Téměř na konci své cesty Ježíš znovu padá, padá potřetí. Je 

VYČERPÁN, k smrti unaven. Už nemůže, leží na zemi. KŘÍŽ je příliš 

těžký. To naše HŘÍCHY jsou příliš těžké. Má bolesti. Vypadá to, 

jakoby už neměl vstát. Zůstává ležet a vojáci do něj kopou a snaží se 

ho probrat. Zůstane ležet zde a zemře na ulici? Ne. Ježíš sbírá 

poslední zbytky sil a vstává. Musí DOKONČIT svůj úkol. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, pomoz nám, abychom k sobě nebyli KRUTÍ tak, jako 

byli vojáci k tobě. Když uvidím, že je u nás doma někdo smutný 

a unavený, kéž ho umím UTĚŠIT, POVZBUDIT a pohladit. Prosím Tě, 

ať je mezi námi doma taková LÁSKA, která ti pomohla vstát i potřetí. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

10. 

Rodič: Desáté zastavení:  Ježíši berou šaty 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Dítě: Pán Ježíš přichází na Golgotu. Je na konci své cesty. Vojáci mu 

z ramen sundávají kříž a on ČEKÁ, co se bude dít dál. Strhávají mu 

šaty. Je zmlácený, nahý a potupený. Všechno to ponížení TIŠE 

přijímá. 

Rodič: Můj Pane Ježíši, zapomínám na to, že nezáleží na tom, co mám na 

sobě, ale že záleží jen na tom, jaký skutečně JSEM a co mám v srdci. 

Ty jsi stál na Golgotě ve své nahotě takový, jaký doopravdy jsi, bez 

jakékoli přetvářky. Pane Ježíši, ty jsi řekl: „BLAHOSLAVENÍ čistého 

srdce, neboť oni budou VIDĚT Boha.“ Prosím Tě, odpusť mi, kdy jsem 

dával špatný příklad svým dětem. Kdy jsem se ohlížel na to, co si o mě 

druzí myslí.  Dej mi sílu vyhýbat se tomu, co by poskvrnilo SRDCE 

mé, srdce mého manžela a srdce našich dětí. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi.



 

 
 



 

 

11. 

Rodič: Jedenácté zastavení:  Pána Ježíše přibíjejí na kříž 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Dítě: Pane Ježíši, čeká Tě veliká BOLEST. Ozývají se rány kladiva a vojáci 

ti přibíjejí ruce a nohy na kříž. Nemůžeš se pohnout. Jsi sám. 

NEPOCHOPENÝ. NEPŘIJATÝ, OPUŠTĚNÝ. Můžeš se jen MODLIT. 

A ty se modlíš. Modlíš se za své nepřátele: „OTČE, ODPUSŤ jim. Oni 

nevědí, co dělají.“ 

Rodič: Můj Pane Ježíši, ty jsi byl na svoji největší bolest sám. Proto Tě 

prosím, u tohoto zastavení, abychom si v našich rodinách byli vždy 

natolik BLÍZCÍ, aby se u nás doma nikdo necítil SÁM. Abychom se 

poslouchali, pomáhali si a měli se rádi. A abys u nás doma měl místo 

i TY 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

12. 

Rodič: Dvanácté zastavení:  Pán Ježíš umírá na kříži 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Dítě: Je KONEC. Pána Ježíše už nic nebolí. Zemřel. Po celé zemi se 

zatmělo slunce, lidé UTEKLI od kříže a celá příroda začala plakat. 

Rodič: Můj Pane Ježíši, celé toto utrpení jsi snesl, abys nás zachránil. Zemřel 

jsi NEVINNÝ. Obětoval ses za nás a svou smrtí VYKOUPIL naše 

duše. Dobře to víme, přesto na tebe často ZAPOMÍNÁME a utíkáme 

od kříže tak jako utekli tví učedníci. Prosím Tě, pomáhej nám, 

abychom vedli své děti k TOBĚ. Abychom se s nimi modlili, chodili 

spolu na mše svaté, četli si Písmo a povídali si o tobě. Abychom ti 

společně děkovali a projevovali CHVÁLU za vše dobré. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi.



 

 

 



 

 

13. 

Dítě: Třinácté zastavení:  Pán Ježíš je sňat z kříže a položen do klína 
své Matky 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Rodič: Pán Ježíš už netrpí. Je mrtvý. Ale trpí jeho maminka Marie. Drží na 

klíně svého mrtvého syna. Je to stejný Ježíš, kterého chovala 

v betlémské stáji, ten, kterého žádala o první zázrak v Káni Galilejské. 

VĚDĚLA, proč musí Ježíš zemřít, ale přesto je BOLEST obrovská. 

Srdce ji svírá veliká bolest. 

Dítě: Můj Pane Ježíši, tolik jsi toho pro nás udělal. Chci ti PODĚKOVAT 

a modlit se s tebou. Chci jít za Tebou. S Tvou maminkou Marii. Dal jsi 

nám ji, aby se stala i naší maminkou. Moc ti děkuji za ní i za své rodiče, 

kteří MĚ MAJÍ RÁDI a ochraňují mě. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

14. 

Rodič: Čtrnácté zastavení:  Pán Ježíš je uložen do hrobu 

K: Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Dítě: Málo je těch, kteří ZŮSTÁVAJÍ u mrtvého Ježíše. Jen Maria, pár 

učedníků a několik zbožných žen. Balí tělo Pána Ježíše do plátna 

a nesou ho do hrobu vytesaného do skály. Tmavý, studený hrob 

zavalují kamenem. Jsou SMUTNÍ. Ani hrob, ani kámen Tě však 

nemohli zastavit. Tvá cesta NEKONČÍ hrobem, ale 

ZMRTVYCHVSTÁNÍM. 

Rodič: Můj Pane Ježíši, naše křížová cesta je u konce. Kdybychom ukončili 

tento příběh smrtí, bylo by to špatně. Nejdůležitější je, že jsi vstal 

z mrtvých. Děkujeme ti, že jsme tady mohli BÝT a JÍT ji s Tebou. 

Máme celý ŽIVOT na to, abychom šli za Tebou a uvěřili ti. Ale 

potřebujeme pomoc. Všichni se potřebujeme navzájem povzbuzovat, 

učit se a pomáhat si. Prosím Tě, pomáhej nám s tím, posiluj naši víru 

a dodávej nám odvahu NEVZDÁVAT SE. Kéž náš život naplníme 

LÁSKOU. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

 



 

 

 


