
 

 

 

Křížová cesta 

Téma: Pandemie/karanténa 
(starší školní děti, mládež) 

  



 

 

Úvodní modlitba 

Pane Ježíši, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. 

Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. 

Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus.  

Dej Pane, ať nám rozjímání nad tvou cestou kříže pomůže pocítit Tvou uzdravující lásku. Amen. 

1. 

První zastavení:  Pilát odsuzuje Pána Ježíše na smrt 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš mnohým pomáhal, uzdravoval je a těšil. Ti, kteří mu záviděli nebo nechápali jeho slova, ho 

vydali Pilátovi, aby ho odsoudil na smrt. Ježíš stojí před Pilátem v červeném královském plášti, 

s trnovou korunou na hlavě. Tu mu dali vojáci - ne proto, že by ho považovali za krále, ale jako 

znamení posměchu. Kolem jsou lidé, kteří se Ježíšovi vysmívají, ukazují na něj a křičí, hrozí mu. Pilát 

je zbabělý, bojí se Ježíše zastat. Jako znamení, že jej nechce odsoudit, si umývá ruce. Ale přesto 

poslechne to, co křičí dav lidí – odsoudí Ježíše k smrti na kříži. 

Pane Ježíši, ty víš, jak bolí nespravedlivé odsouzení, zklamání a zrada. Teď už jsme mnoho dní 

všichni doma. Kolikrát se stane, že se nepohodnu se sourozenci nebo že je maminka unavená a já 

mám pocit, že se na mne nespravedlivě zlobí nebo že jsem dostal nespravedlivý trest. Prosím, pomoz 

mi i tuto situaci přijmout, nevztekat se, neubližovat. A večer v klidu mamince vše vysvětlit.  

Pomoz mi, ať vždycky vím, že mě rodiče a sourozenci mají rádi, i když občas zažiji nějakou 

nespravedlnost. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi.  



 

 

2. 

Druhé zastavení:  Vojáci vložili na Ježíše kříž 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Kříž, který vojáci dávají Pánu Ježíši na ramena, je hrozně veliký a těžký. Zvedají jej dva silní římští 

vojáci a Ježíš jej dál má nést sám až za město Jeruzalém na Golgotu. S tím křížem bere na sebe 

všechno utrpení, které doléhá na lidi. Na světě je mnoho utrpení: chudoba, hlad, nemoci, nelaskavost, 

opuštěnost a smrt. To všechno bere Pán Ježíš na sebe, abychom my pod tímto břemenem neklesli. 

Pane Ježíši, ve chvíli, kdy jsi přijímal kříž, jsi věděl i o mně, o mých těžkostech. Někdy mám strach, 

co bude, že zůstanu na světě sám. Trápí mne, když se rodiče nepohodnou, když teď nemohu být 

s kamarády. Bojím se i toho viru, co teď řádí. A toto všechno jsi vzal s křížem na svá ramena. A toto 

všechno máš moc se mnou nést.  

Pane Ježíši, dej, ať nikdy nezapomenu, že jsi stále se mnou a dáváš mi sílu všechno zvládnout, že 

nikdy nejsem sám. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

3. 

Třetí zastavení:  Pán Ježíš padá pod křížem poprvé 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ten kříž je opravdu moc těžký. Pán Ježíš je člověk jako my, žádný vymyšlený superhrdina z filmu, 

kterému pomohou kouzla. Dobře ví, co je pád, co je bolest, opuštěnost. Zažívá, jak moc těžké je znovu 

vstát a znovu přijmout bolest a vyčerpání. Lehčí by bylo zůstat ležet. 

Pane Ježíši, je mi moc líto chvil, kdy jsem nepřijímal své povinnosti, bouřil se, zlobil se na rodiče. Kdy 

jsem se nedokázal zapřít a udělat i to, co se mi nechce a co mě stojí přemáhání a sílu. Teď když jsme 

všichni doma, po mně maminka chce, abych vynesl koš, vyklidil myčku, uklidil si věci na stole, dělal 

úkoly. Nechce se mi do toho, vím, že mě to bude stát síly, jsem někdy líný, vzteklý a neochotný. 

Pane Ježíši, prosím, pomoz mi, ať si v takových chvílích vzpomenu na tvůj první pád pod křížem 

a tvoje vstávání. Dej mi sílu zvládat povinnosti doma i do školy. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

  



 

 

4. 

Čtvrté zastavení:  Ježíš potkává svou Matku 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš stále nese ten těžký kříž. Mezi mnoha lidmi potkává svou maminku, Panu Marii. Všechno 

kolem je červené – jako krev. Panna Maria je velice smutná, nemůže svému synu pomoci. Bere 

do rukou jeho zkrvavenou tvář a líbá ji. Ježíš musí držet ten kříž a nemůže svoji maminku obejmout, 

nemůže ji potěšit. Ona mu ale moc pomáhá, povzbuzuje ho očima, modlitbou, možná mu říká slova 

povzbuzení. Možná mu připomíná, že Bůh, nebeský Otec, je s ním. 

Pane Ježíši, ty dobře víš, jak moc potřebuji povzbuzení a pomoc. Někdy dělám hrdinu, bojím se plakat, 

bojím se ukázat smutek, ukázat strach. Bojím se říct o tom svým rodičům.  

Prosím, dej mi odvahu o svém strachu, obavách a těžkostech s rodiči mluvit. Třeba jim i plakat 

na rameni. Teprve pak mě maminka a tatínek nebo babička s dědečkem mohou utěšit, poradit mi 

a pomoct.! 

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. 

Pán Ježíš už nemůže kříž unést. Vypadá to, že na Golgotu nedojde. Vojáci přinutili Šimona z Kyrény, 

aby Ježíši pomohl nést kříž. Šimon šel zrovna z pole, zcela unavený prací. Nechtělo se mu. Ježíš se 

dívá na Šimona, dívá se mu do očí. Možná ho prosí o pomoc, možná mu očima děkuje. Šimon donesl 

s Ježíšem kříž až na Golgotu. 

Pane Ježíši, někdy jsem jako Šimon. Nechce se mi pomáhat. Nechce se mi dělat něco pro druhé, 

říkám si, ať to udělá někdo jiný. V této době, kdy nechodím do školy a musíme být doma, se mi nechce 

už vůbec. A vlastně ani nemůžu.  Ale je to skutečně tak? Vždyť přece můžu vypnout televizi nebo 

počítač, napsat dopis babičce a dědečkovi nebo kamarádovi. Mohu jim něco nakreslit. Mohu jim 

zavolat.  

Pane Ježíši, dej mi srdce, které chce pomáhat a pomáhá s radostí. 

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. 

Pán Ježíš jde dál svou křížovou cestu. Šimon mu pomáhá. Davem se prodrala odvážná Veronika. 

Nemohla Ježíši pomoci jako Šimon, ale našla jinou možnost - třebas malou, ale důležitou. Otřela 

Ježíšovi tvář plnou modřin, potu, ran a krve. Ježíš viděl do jejího srdce, které tolik milovalo. Prokázala 

možná malou pomoc, ale Ježíš ji odměnil. Nemohl jí poděkovat, neměl sílu ke slovům, nemohl jí podat 

ruku, obejmout. Ale daroval jí otisk své tváře. 

Pane Ježíši, pomoz mi v těchto dnech karantény doma pomáhat třebas i malými věcmi. Nezapomínat, 

že i malá pomoc má cenu a smysl. Dej mi fantazii, ať nacházím způsoby, jak potěšit rodiče 

a sourozence. Třeba hezky prostřeným stolem, uklizenými botami, pěkným vzkazem pod polštářem, 

poděkováním.  

Pomoz mi, ať mám srdce plné lásky jako Veronika. 

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. 

Je to už podruhé, co tíha kříže sráží Pána Ježíše k zemi. Je vysílený, hladový, žíznivý, zbitý, na konci 

svých sil. Musí sbírat síly, aby znovu vstal. 

Pane Ježíši, ty jsi věděl, že musíš splnit svůj úkol. Věděl jsi, že musíš dojít až na Golgotu a dát svůj 

život pro naši záchranu. Je teď pro mne tak těžké vydržet u úkolů. Je jich ze školy tak moc a nebaví 

mne, někdy tomu ani moc nerozumím.  

Prosím, Pane Ježíši, dej mi sílu u těch úkolů vydržet. Ať jsem vytrvalý a trpělivý. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 



 

 

8. 

Osmé zastavení: Ježíš napomíná plačící ženy 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Na své křížové cestě Ježíš potkává ženy, které pláčou. Je jim Ježíše líto. Mají s sebou také svoje děti, 

a i ty jsou smutné. 

Pane Ježíši, ty vidíš soucit těch žen a jejich slzy. Ale také vidíš do jejich srdcí. Víš, že umíráš také pro 

jejich hřích a nevíru v Boha. Nestačí jen plakat navenek, je třeba změnit svůj život. 

Prosím, Pane Ježíši, dej, ať jsem vždycky pravdivý, nepřetvařuji se a nesnažím se zalíbit druhým jen 

proto, abych byl oblíbený. Ať je mé srdce před tebou čisté. Prosím, dej, ať se nemodlím jen proto, že 

to po mně chtějí rodiče. Věřím ti, věřím, že nám můžeš pomoci, věřím, že se o nás staráš a máš nás 

rád, proto se modlím. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

9. 

Deváté zastavení:  Ježíš padá pod křížem potřetí 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Třetí pád. Na tváři Pána Ježíše je vidět bolest, utrpení, možná výkřik. Všechno je jako zalito bolestí 

a krví. Tmavé mraky jako by zakrývaly oblohu i pohled na nebeského Otce. Jako by na Ježíše 

dorážely a srážely ho k zemi. 

Pane Ježíši, ty dobře víš, co je zoufalství, zvedáš se z posledních sil. Možná i mě někdy může 

přepadnout tíha a mám pocit, že to už prostě dál nezvládnu. Už se nechci snažit, zdá se mi, že to 

nestojí za to, že to nikdy nedokážu, že všechno mám vzdát.  

Prosím, buď v té chvíli se mnou a pomáhej mi. Nechci se nikdy vzdávat v tom, co je dobré. I kdyby 

mě opustili kamarádi, kdybych zůstal v tom dobru sám, důvěřuji ti, že mne nikdy neopustíš. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

  



 

 

10. 

Desáté zastavení:  Ježíše zbavují šatů 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Pán Ježíš stojí jako na hanbě. Stojí na Golgotě, všichni lidé se na něj dívají, smějí se mu, křičí na něj. 

Vojáci z něj strhávají šaty. Jaká je to ostuda a ponížení. Vůbec si to nedovedu představit. A Ježíš jen 

stojí, pokorně, a nese všechny hříchy, při kterých si nevážíme svého těla, krásného Božího stvoření. 

Pane Ježíši, i toto zastavení se mě týká. V těchto dnech jsem víc než dřív na internetu, hraji hry, píšu 

si s kamarády. Někdy narazím na neslušný obrázek. Možná mě to poleká, možná se s tím schovávám.  

Prosím, dej mi sílu od takových věcí odejít, povědět to rodičům, aby mě ochránili.  Dej mi odvahu 

odmítnout všechno, co je špatné a neslušné, obrázky i řeči. Lidské tělo je přece krásné a je tvým 

darem. 

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. 

Pán Ježíš leží na kříži zubožený a vysílený a čeká, až mu voják přibije ruce i nohy. Voják má velké 

kladivo, v druhé ruce hřebík. Ježíš nemůže nikam utéct, nikam se schovat, nemůže ke své mamince, 

ke svým přátelům, nemůže odejít na místa, kam rád chodil a kde mluvil se svým nebeským Otcem. 

Je vydán vojákům napospas. 

Pane Ježíši, jsem teď maličko jako ty, nikam nemůžu, nemohu za svými kamarády, nemohu 

do oblíbeného kroužku, nemohu si jít koupit, co bych si přál, nemohu za babičkou. Jsem doma 

uvězněný. Ty jsi všechno nesl poslušně a trpělivě. Já jsem kolikrát naštvaný, nepříjemný, vzteklý a se 

špatnou náladou. Jsem zlý na maminku i sourozence.  

Prosím, pomoz mi být trpělivý a myslet na to, kolik toho můžu ve srovnání s tebou, ukřižovaným 

Ježíšem. 

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 visí na kříži. Má hlavu skloněnou, na rukou a nohou jsou rány. Ježíšovo tělo bezvládně visí. 

Lidé odešli. Zůstala jen jeho matka Maria. Dotýká se Ježíšova kříže, jako by chtěla Ježíše pohladit. 

Je smutná. Je tam s ní několik žen, které se ji snaží utěšit. Stojí tam také apoštol Jan. Je konec všeho, 

je konec utrpení. Zdá se, že je konec Ježíšovy velké moci. 

Pane Ježíši, ty jsi zemřel za zlo a hříchy světa. Za všechno zlé, co kdy bylo, je a bude spácháno. 

Na kříži jsi věděl i o zlu, které budu dělat já. Proto, aby mi bylo odpuštěno, abych měl sílu se zlu 

postavit, abych jednou mohl žít věčně v Boží náruči, pro to jsi zemřel. Pane Ježíši, moc tomu 

nerozumím a trochu se i bojím.  

Prosím, dej do mého srdce důvěru, že mne máš neskutečně rád. Dej do mého srdce důvěru, že tvoje 

moc nekončí, že právě na kříži jsi zlomil všechnu vládu zla. Ty jsi vítěz. Teď chci zůstat chviličku 

v úplném tichu, zavřít oči a pomalu a tiše si říct:  Ježíš mne má rád!   

(chvíle ticha) 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

13. 

Třinácté zastavení:  Tělo Pána Ježíše položili Matce na klín 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Panna Maria sedí a upřeně se dívá svému Synu do tváře. Drží Ježíšovo mrtvé tělo na svém klíně. 

Možná vzpomíná, jak ho držela v Betlémě, když se narodil, jak ho brala na klín, když mu povídala 

o nebeském Otci nebo když ho něco bolelo. 

Pane Ježíši, maminky a tátové jsou velkým darem. Chci ti za ně moc děkovat. Stojí při mně ve všem, 

co prožívám. Zažívají mnohé těžkosti, o kterých já nemám ani zdání. Možná se za mne modlí, když 

já spím, a vyprošují mi tvoji pomoc pro dny, kdy už budu velký a budu žít bez nich. Chtěl bych jim 

nějak ukázat, že je mám rád, pomoz mi najít ten správný způsob. Třeba jim to pošeptám večer, než 

půjdu spát. A pošeptám to i Panně Marii, svojí nebeské mamince. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

  



 

 

14. 

Čtrnácté zastavení:  Tělo Pána Ježíše uložili do hrobu 

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

L: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Tělo Pána Ježíše uložili do hrobu, vytesaného ve skále. Ježíš tam leží zabalený do pláten. Hrob je 

temný. U vchodu je velký kámen. Tím hrob zavřeli. Není tam nikdo. Všude je ticho. Nic se neděje. 

U vchodu do hrobu stojí velký silný strom. Má bohatou korunu a zelené listy na větvích. V dálce 

prosvítá svěží zelená barva. Barva jara, nového života. 

Pane Ježíši, tehdy si lidé mysleli, že je všemu konec. Že už tě nikdy neuvidí a všechno, co jsi říkal 

a co jsi dělal, bylo asi zbytečné. Jsem tak rád, že vím, že tomu tak není. Já vím, že ty jsi třetího dne 

vstal z mrtvých. Ty jsi zvítězil nad zlem a hříchem na kříži, zvítězil jsi nad smrtí svým zmrtvýchvstáním. 

Je to obrovská radost. Jak moc jsem vděčný za to, že to vím. Ty jsi, Pane Ježíši, vítěz! Ty máš v rukou 

i tuto situaci s tím virem a karanténou. A ty zvítězíš! Ty jsi s nemocnými, jsi s naší rodinou, jsi s mými 

kamarády, s mou babičkou a dědečkem. 

Pane Ježíši, dej, ať se ti v těchto dnech víc přiblížím, ať se naučím na tebe spoléhat, s tebou si povídat 

a s tebou být. Staň se mým kamarádem, mým nejlepším kamarádem. 

Kamarádím s vítězem, to je skvělé! 

Děkuji ti, Pane Ježíši. 

K: Ukřižovaný Ježíši, 

L: smiluj se nad námi. 

Závěreční modlitba 

(v kostele sv. Terezičky) 

Pane Ježíši, děkujeme ti za tyto chvíle, kdy jsme s tebou mohli projít křížovou cestu. Prosíme, žehnej 

naší rodině, žehnej všem, které nosíme v srdci a na které myslíme. 

Dej nám pokoj a důvěru v tebe. Ať dokážeme posilovat druhé a také ty, kteří tě neznají. 

Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

 


