
    

Křížová cesta "Hanba" 
I. Pán Ježíš je odsouzen na smrt 

Jak moc nám záleží na tom, co si o nás myslí druzí! Ježíš je odsouzen jako zločinec. Ale přijal to jako 

součást své vykupitelské cesty. 

Pane Ježíši, připomínej nám, že není důležité, co o nás říkají lidé, ale to, jak obstojíme před Božím 

soudem. 

II. Ježíš bere kříž 

Ano, přijal kříž, ačkoli je to potupný nástroj. Šel s ním před očima všech. A my se vyhýbáme všem 

situacím, zvláště těm, kde bychom mohli být pokořeni. 

Pane Ježíši, nauč nás nevyhýbat se protivenstvím a přijímat je jako hodnotu, přes kterou se Ti 

přibližujeme. 

III. Ježíš padá poprvé pod křížem 

Jen aby nás někdo neviděl, že něco nevíme, že jsme slabí, nešikovní! Možná, že Ježíš musel i za nás 

padnout, aby vyrovnal hříchy naší pýchy. 

Pane Ježíši, pomáhej nám přijímat naše nedostatky jako způsob, kterým nás udržuješ v pokoře. 

IV. Pán Ježíš potkává svou Matkou 

Někdy si postěžujeme před cizími. U nich hledáme oporu a pochopení. Jen aby ti nejbližší neviděli naše 

neúspěchy a prohry. 

Pane Ježíši, nauč nás prožívat skutečné bratrství Božích dětí, abychom se nestyděli jeden před druhým 

přiznat se ke svým nedostatkům. 

V. Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž 

Určitě bychom se nechtěli dostat do Šimonovy situace. Možná právě takové situace Bůh v našem životě 

plánuje a my, když se jim vyhneme, přicházíme o možnost pomáhat Kristu nést kříž a být účastni na 

záchraně světa. 

Pane Ježíši, dej nám sílu, aby nám strach z hanby nebránil v konání dobra. 

VI. Veronika podává Ježíši šátek 

Veronika uměla strach z hanby a mínění lidí překonat láskou. 

Pane, zvětši naši lásku, aby nám pomáhala překonávat všechny naše obavy. 

VII. Ježíš padá podruhé pod křížem 

Ježíšův pád nás může naučit chápat, proč se nám staví do cesty různé překážky. Jedna výhra, jeden 

úspěch nestačí. Jsou nutné časté zkoušky, abychom se udrželi na správné cestě. 

Pane Ježíši, dej, ať se učíme přijímat své pády jako výzvu k dalším, novým začátkům. 

VIII. Ježíš napomíná plačící ženy 

Všímáme si všechno, co se děje kolem nás. Je to v pořádku.Ale Ježíš nás upozorňuje, že nám nesmí 

 



uniknout ani to, co se děje v našem srdci a jaký dopad má naše jednání v životě druhých. 

Pane Ježíši, dej, ať soucit s Tebou pramení z poznání našich slabostí. Vždyť jen pro naše hříchy si musel 

trpět. 

IX. Ježíš padá potřetí pod křížem 

Slabost, nedokonalost, prohra nejsou důvody pro to, abychom se vyhnuli splnění Božího plánu. Je 

potřeba znovu vstát a chtít vydržet. 

Bože, pomoz nám, abychom se nevymlouvali na svou slabost, když od nás něco žádáš. 

X. Pánu Ježíši svlékají šaty 

Kam až šla Kristova láska, když nechal ze sebou dělat cokoliv! "Jsem tichý a pokorný srdcem," řekl o 

sobě a také řekl: "Učte se ode mne …" (Mt 11,29) 

Pane, pomoz nám bojovat proti naší pýše. Proměň naše srdce, aby se podobaly Tvému. 

XI. Pána Ježíše přibíjen na kříž 

Co bolelo víc? Hřebíky, potupa, nepochopení lidí, nevděk celých generací, nebo snad naše vlažnost, 

strach, abychom nepřipadali světu jako blázni? Strach, který nám brání jít plně a do všech důsledků za 

Kristem? 

Pane, odpusť nám. Chceme jít Tvým cestou, chceme být Tvými bratry. 

XII. Ježíš na kříži umírá 

Nechal se přibít jako zločinec. Nechal se o všechno obrat - o volnost, o čest, o život, a přece měl v sobě 

plnou svobodu, přesto všemu říci svému Otci "ANO". 

Pane, ať myslím více na Boží plány, než na své pocity a představy. 

XIII. Pána Ježíše sňali z kříže 

Žádná sláva, žádné oslavné projevy, jak jsme zvyklí na pohřbech. Nebylo to podstatné. Měl připravenou 

jinou slávu. A nám ji také chystá. 

Dej, Pane, ať žijeme a umíráme tak, aby naše smrt byla přechodem do Tvé slávy. 

XIV. Pána Ježíše pohřbívají 

Kristovo vítězství bylo skryté. Nic se nedělo, na první pohled bylo vše ztraceno. A přece už v tom tichu 

a zdánlivé prohře bylo ukryté Boží vítězství. Ani my nemusíme hned vidět výsledky své práce, svého 

boje, svého úsilí. Důležité je, že Bůh to může použít k vítězství dobra kdekoliv a kdykoliv. 

Pane, nauč nás čekat, nauč nás spoléhat, nauč nás bojovat i když nevidíme úspěchy. 

  

 

(převzato ze stránek modlitba.sk) 

 

 


