
 

 

 

Křížová cesta 

(pro děti mladšího školního věku) 
 



 

 

Úvodní modlitba 

Pane Ježíši, na křížové cestě budeme přemýšlet o Tvé bolesti, kterou jsi vytrpěl, za nás a za naše 

hříchy, abys nám otevřel nebe. Obětujme dnešní pobožnost křížové cesty za všechny děti na světě, 

zvlášť za ty, které nemají rodiče, trpí hladem, nemocemi, umírají ve válkách a při těžkých pracích. 

Amen. 

1. 
První zastavení:  Ježíš je odsouzen na smrt 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš byl souzen, ačkoliv byl úplně bez viny. My svou vinu neradi přiznáváme, všelijak se 

omlouváme a třeba i zalžeme. 

Pane Ježíši, nauč nás přiznat se k chybě, i kdyby nás měl stihnout za to trest. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

2. 
Druhé zastavení: Ježíš bere svůj kříž 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš se nebránil nespravedlivému rozsudku. Vzal kříž. My se bráníme, omlouváme se a snažíme 

se vyhnout výtkám i trestu. 

Pane Ježíši, dej nám sílu, abychom neutíkali před trestem, který si zasloužíme. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

3. 
Třetí zastavení:  Ježíš padá pod křížem 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Křížová cesta byla těžká. Ježíš byl unavený, slabý a tak brzo upadl. Ale zase vstal. 

Pane Ježíši, dej nám sílu, abychom vydrželi u práce nebo učení, i když se nám do toho nechce. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 



 

 

4. 
Čtvrté zastavení: Ježíš potkává svou maminku 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Jak byl Pán Ježíš rád, když potkal svou maminku. Měl ji moc rád a věděl, že mu chce pomáhat.  

My maminku někdy zlobíme. 

Odpusť nám to, Pane Ježíši a nauč nás, abychom své rodiče měli stejně rádi, jako Ty. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

5. 
Páté zastavení:  Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Šimon nepomáhal ochotně. Museli ho donutit. Nám se také nechce mýt nádobí, chodit nakupovat, 

uklízet a jinak pomáhat. 

Pane Ježíši, připomínej nám, že na naši pomoc čekáš Ty 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

6. 
Šesté zastavení:  Veronika podává Ježíši roušku 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Veronika byla ochotná a statečná. Na ni koho se neohlížela a hned podala Ježíši kapesník, aby si 

mohl utřít tvář. Ježíš ji za to odměnil. 

Pane Ježíši, nauč nás pomáhat rychle a ne kvůli odměně. Jen tak. Jen proto, že to někdo potřebuje. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 



 

 

7. 
Sedmé zastavení:  Ježíš padá pod křížem podruhé 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ježíš upadl podruhé. Nebyl nešika. Jen už neměl dost sil. 

Pane Ježíši, ať se nesmějeme nikomu, komu se něco nedaří, ale ať se spíš snažíme pomáhat. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

8. 
Osmé zastavení: Ježíš potkává plačící ženy 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Našlo se několik žen, kterým bylo Ježíše líto. Ježíš si toho všiml, zastavil se u nich a promluvil s nimi. 

Pane Ježíši, ať si dovedeme všimnout těch, co jsou smutní a umíme je nějak potěšit. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

9. 
Deváté zastavení:  Ježíš padá potřetí pod křížem 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ježíš znovu upadl, ale do cíle ještě zbýval kus cesty. Nemohl ležet a odpočívat. Musel se zvednout. 

Pane Ježíši, pomoz nám bránit se pohodlnosti - třeba tehdy, když se nám nechce ráno vstávat. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

  



 

 

10. 
Desáté zastavení:  Z Ježíše svlékají šaty 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pána Ježíše svlékli ze šatů. Celé tělo měl rozbité od bičování i od pádů pod křížem. 

Dáváš nám zdravé tělo, Pane Bože, děkujeme Ti. Nauč nás žít tak, abychom je uchovali zdravé. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

11. 
Jedenácté zastavení:  Ježíše přibíjejí na kříž 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pána Ježíše přibili na kříž. Jak to muselo bolet! Zrovna tak ho bolí každý náš hřích. 

Dej, ať na to myslíme, Pane Ježíši! Ať nezapomeneme, že neposlušnost, neláska a vytahování nad 

druhé, i všechno ostatní ošklivé, jsou hřebíky, které Tě zraňují. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

12. 
Dvanácté zastavení:  Ježíš umírá 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš dal za nás život. Prolil svou krev. Při každé mši svaté se to opakuje. Své Tělo a Krev nabízí 

jako pokrm ve svatém přijímání. 

Dej, ať hodně často a s užitkem přijímáme tvé Tělo a Krev, Pane Ježíši 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

  



 

 

13. 
Třinácté zastavení:  Ježíšovo mrtvé tělo na klíně matky 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Jen pár lidí zůstalo pod křížem do konce. Jen několik pomáhalo Pána Ježíše uložit do hrobu. Ostatní 

se báli nebo neměli zájem. 

Dej nám sílu, Pane Ježíši, abychom Ti zůstali věrní 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

14. 
Čtrnácté zastavení:  Ježíš je uložen do hrobu 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ježíš byl uložen do hrobu, ale za tři dny z něho slavně vyšel živý, vítězný. 

Radujme se, že smíme patřit do tvé církve, Pane Ježíši, že s Tebou můžeme žít a vítězit. Ochraňuj 

Svatého Otce naše biskupy, kněze a všechny křesťany, aby pomáhali rozšiřovat Tvou církev 

a ukazovali všem lidem po celém světě, jaká je to krása být křesťanem, člověkem vykoupeným ze 

hříchu, smrti, zla a všeho, co kazí život. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

Závěreční modlitba 

(v kostele sv. Terezičky) 

Dobrý Ježíši, provázeli jsme na křížové cestě nejen Tebe, ale i trpící děti ze všech koutů světa. 

Prosíme Tě, pomoz, ať nezůstaneme jen u povzdechu, jak je to hrozné co se děje. Ale ať dokážeme 

konkrétními skutky pomoci k vítězství pravdy, lásky a spravedlnosti. Přijď království Tvé! Amen. 

 

 


