
 

1. zastavení: Pilát odsoudil Ježíše na smrt.  
 
Ježíš je odsouzený… ale přitom nic špatného neudělal… my sami děláme dobré i špatné 
věci, ale Ježíš nás neodsuzuje. Ježíš ty naše špatné skutky bere na sebe… když mu je 
předáme.  
  
Popřemýšlej, kdy jsi v poslední době někoho neprávem odsuzoval (o někom sis říkal: "s 
ním to nemá cenu, on je úplně blbej… teda blbý"). Napiš si to na papír (ten papír je jen 
mezi tebou a Bohem, nikdo jiný ho nebude číst) a za každou takovou chvíli, na kterou si 
vzpomeneš, vezmi do ruky jeden klacek a nes ho dál (až k poslednímu zastavení). 

  
2. zastavení: Vojáci vložili na Ježíše kříž. 
 
Ten kříž na Ježíše vkládáme zároveň s vojáky i my, jsou to všechny myšlenky, slova a 
skutky, co se nám nepovedly, i to všechno, co jsme měli udělat a neudělali.  
  
Poděkuj Ježíši vlastními slovy, jak to cítíš, za to, co za nás nese. Zavři oči, představ si, že 
teď stojí před tebou a ty mu to můžeš říct do očí. Nespěchej. 
Napiš svou modlitbu na papír…  
  

 
 

3. zastavení: Ježíš pod křížem poprvé padá. 
  
Pane Ježíši, cesta byla kamenitá a Ty jsi byl velmi unavený. Kříž Tě tak tlačil k zemi, až 
jsi pod ním upadl. Lidé se Ti smáli. Ale Ty jsi vstal a šel dál. I my někdy upadneme. 
Rozbijeme si koleno nebo si jinak ublížíme. Někdo se nám třeba také bude smát. 
Chceme v takové chvíli klidně vstát, být stateční a nechat svoji zlobu odejít. 
  
Vzpomeň si na chvíle, kdy jsi byl statečný. Můžeš za ně Ježíši poděkovat a poplácat se 
po rameni. Napiš si na papír situace, kdy bys chtěl být statečnější a můžeš přidat i prosbu 
k Ježíši, aby se s tebou o svou statečnost podělil. 

 
4. zastavení: Ježíš potkává svou Maminku. 
 
Pro Marii muselo být moc těžké dívat se na bolest svého syna. Většinou nás nejvíc bolí, 
když trpí naši nejbližší. Na druhou stranu asi nejvíc ubližujeme  právě našim nejbližším. 
Přirozeně proto, že jsme s nimi nejvíce času a můžeme mít alergie na různé jejich 
způsoby chování. Je to přirozené, ale musíme proti tomu bojovat… a Ježíš je náš meč a 
štít.  
  
Popřemýšlej nad chvílemi, kdy jsi svým nejbližším nějak ublížil - myšlenkou, slovem nebo 
skutkem a napiš to na papír. Za každou takovou věc najdi klacek a ten nes s ostatními 
dál.  
5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. 
  
Ježíš řekl: "Cokoliv jste udělali pro jednoho z těch nejmenších…" Doplň, jak to pokračuje. 
Ježíš je ve všech lidech a my jsme v Něm. Popřemýšlej, jak bys mohl dneska udělat 
radost…Musíš to ale udělat tajně, aby on nezjistil, kdo to udělal. Napiš si plán a 
nezapomeň to dneska uskutečnit. 

 

 



6. zastavení: Veronika podává Ježíši roušku. 
  
Veronika Ježíši pomohla tím, že mu podala roušku. Byla to jen drobná pomoc, ale byla to 
pomoc.  
  
Popřemýšlej nad tím, kdy jsi v poslední době mohl někomu pomoct a neudělal jsi to… 
třeba to bylo z lenosti, nepozornosti, zapomnětlivosti… a napiš to na papír. Za každou 
takovou promarněnou příležitost si vezmi další klacek a nes ho dál. 
  

 
 

7. zastavení: Ježíš pod křížem upadl podruhé. 
  
Ježíš šel pomalu městem. V tom do něho kdosi strčil. Ježíš pustil kříž a upadl. Lidé se 
znovu smáli. Ježíš vstává, zvedá kříž a jde dál. 
  
Vzpomeň si na nějaký nedávný okamžik, kdy jsi něco překonal, otřepal ses a šel jsi dál. 
Třeba ti někdo ublížil a ty jsi mu pak brzy odpustil… nebo to mohla být chvíle, kdy jsi 
překonal sám sebe a šel ses jako první usmířit… Třeba jsi někdy dobře překonal svůj 
vztek… Napiš si takovou chvíli na papír a můžeš Ježíši poděkovat za to, že se s tebou 
podělil o svou sílu. 

  
8. zastavení: Ježíše potkávají plačící ženy. 
  
Pláč není špatný, pomáhá nám vyplavit smutek. Teď jdeš s Ježíšem jeho křížovou cestu 
a je to bolestivá cesta, pro Ježíše, ale pro nás taky - čím více jeho Lásku poznáváme, tím 
více ho vpouštíme do sebe a On přebývá v nás a my v Něm a tak s ním i více cítíme. My 
ale už víme, že po křížové cestě nastává Ježíšovo vzkříšení a to je moc velká radost. A 
tou radostí chceme nakazit i ostatní. 
  
Vyber si někoho ze svých kamarádů nebo širší rodiny, komu dneska zavoláš a potěšíš 
ho.  

  
9. zastavení: Ježíš upadl potřetí. 
  
Když Ježíš došel za město, upadl potřetí. Celé tělo měl rozedrané. Vojáci mysleli, že už 
nevstane. Ale Ježíš se postavil a šel dál. 
  
Není možné, abychom vždycky jednali správně, jsme jenom lidé. Ale je důležité vzít si z 
každého neúspěchu ponaučení a znovu se zvednout a znovu jít dál. Po každém pádu se 
můžeme znovu zvednout a jít dál. Podívej se na svůj papír a vyber si jednu svou slabost, 
ve které by ses chtěl zlepšit. Zvládneš to? Jak na to půjdeš? Zkusíš vymyslet něco 
konkrétního, co pro to uděláš? Napiš si to velkým písmem na papír. Věříš, že ti v tom 
Ježíš může pomoct? A jestli je to dobré, tak určitě i chce…?  
10. zastavení: Ježíš je zbaven šatu. 
  
Vojáci byli krutí. Když Ježíš přišel na Kalvárii, strhli z něho všechny šaty a měli z toho 
škodolibou radost. 
  
Popřemýšlej, jestli jsi měl někdy škodolibou radost… jestli jsi někdy nedávno někomu přál 
něco špatného… třeba ať se mu něco nedaří… a zapiš to na papír. Za každou takovou 
chvíli přiber další klacek a nes ho dál. 
 

 
11. zastavení: Ježíše přibíjejí na kříž. 
  
Vojáci Ježíše přibili ke kříži velkými hřebíky. Když kříž postavili, Ježíš začal umírat. Lidé 
si mysleli, že Ježíš všechno prohrál. My ale víme, že to nebyl konec a že všechno má 
dobrý konec, a že to tak není jenom v pohádkách, že věčný život v radosti existuje. 
  
Vyber si někoho ze svého okolí, kdo potřebuje pomoc. Napiš jeho/její jméno na svůj 
papír. Zavři oči, v duchu ho/ji obejmi a pomodli se s ní(m) k Ježíši - jakkoliv vlastními 
slovy. A v duchu ho/ji ještě pohlaď. 

 
 



12. zastavení: Ježíš na kříži umírá. 
  
Pane Ježíši, Tys za nás na kříži zemřel. Tak moc nás máš rád. Tak velkou lásku si úplně 
nedovedeme představit, ale jak jsme starší a starší, tak se jí učíme… i proto někdy 
prožíváme nepříjemné chvíle, abychom se učili Lásce. 
  
Abychom se učili lásce, bojujeme se sobectvím - bojujeme proti chvílím, kdy myslíme víc 
na sebe než na ostatní. Učíme se milovat sebe i ostatní stejně. Popřemýšlej, kdy jsi v 
poslední době myslel víc na sebe a zapomínal jsi na lidi kolem sebe. Napiš takové 
konkrétní chvíle na papír. Za každou takovou chvíli přiber klacek a nes ho dál. 

 
13. zastavení: Ježíšovo tělo sňato z kříže. 
  
Když Ježíš zemřel a vojáci odešli, přišli Ježíšovi přátelé, opatrně sňali jeho tělo z kříže. 
Nedaleko místa, kde Ježíše ukřižovali, byl ve skále vytesaný hrob.  
  
Vykopej v zemi díru a hoď do ní své klacky. Ještě jednou si pozorně přečti svůj papír a 
zapamatuj si z něj: 

• komu a jak dneska uděláš tajně radost 

• komu dneska zavoláš a potěšíš ho/ji 

• své předsevzetí, jak chceš bojovat s některou svou konkrétní slabostí 

Potom papír roztrhej na kousky a ty vhoď do díry ke klackům. Díru zahrabej. Kdykoliv 
něco umírá, něco nového se rodí. Ježíš umírá, abychom se s Ním mohli narodit jako noví 
lepší lidé. Zavři oči a představ si, že je vedle tebe Ježíš. Nespěchej. Předej mu všechny 
své klacky (hříchy, slabosti, nedokonalosti) a popros za odpuštění. A nezapomeň mu moc 
poděkovat a třeba ho i obejmout. Poděkuj Ježíši i za to, jak krásného a úžasného tě 
stvořil a můžeš se těšit na to, co hezkého z tebe ještě vyleze :). 

 
 

 

14. zastavení: Pána Ježíše uložili do hrobu. 
  
Ježíš za nás umírá, abychom mohli žít věčně a radostně. Slyšeli jsme to už tolikrát a už 
jsme si na to zvykli, ale stejně tomu nerozumíme a na tomto světě tomu úplně rozumět 
ani nebudeme… ale věříme tomu. V takových chvílích je nejlepší mlčet a nechat naše 
srdce, ať pochopí to, na co je rozum krátký. 
  
Pohodlně si sedni, zavři oči a pět minut jenom seď a nad ničím nepřemýšlej - když tak 
vydržíš v tichu, možná uslyšíš jemný Boží hlas - dříve nebo později určitě! 

 
 

  

Neboť Bůh tak 

miloval svět, že dal 

svého jednorozeného 

Syna, aby žádný, kdo 

v něj věří, nezahynul, 

ale měl věčný život. 
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