
Křížová cesta (nejen) pro děti 
 

Úvod: 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen 
 

Při rozjímání křížové cesty Pána Ježíše Krista si můžeme uvědomit, že Ježíš se svým křížem kráčí i po 

našich cestách a bere na sebe i naše trápení a bolesti. 

Ve svém utrpení se Boží Syn spojuje s utrpením zejména těch, kdo jsou nevinní a nikdo je nebrání.  

Obětujme dnešní pobožnost křížové cesty za všechny děti na světě, zvlášť za ty, které trpí hladem, 

nemocemi, umírají ve válkách a při těžkých pracích.  

 

 

1. zastavení: Pilát odsoudil Ježíše na smrt. 

V některých zemích jsou obžalované a souzené i nezletilé děti. Nemají žádnou možnost obhajovat se a bez 

naděje čekají na svůj trest.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, když Tě Pilát odsoudil na smrt, mohl ses bouřit, protože jsi byl nevinný. Ale viděl jsi tváře mnohých 

dětí odsouzených na smrt kvůli nespravedlivým válkám, hladu, nemocem a krajní mravní a hmotné bídě. 

Přijal jsi rozsudek bez toho, aby ses obhajoval - jako dítě, které neumí a nemůže žádat vysvětlení pro 

utrpení, které si nezasloužilo.  

Odpusť nám, Pane, pokud jsme ještě nepoznali jak si vážit lidský život a každý den dopouštíme, aby byla 

Tvoje stvoření, stvořená na Tvůj obraz a podobu, neprávem odsuzovaná na smrt.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

2. zastavení: Vojáci vložili na Ježíše kříž. 

250 miliónů dětí ve světě pracuje jako otroci v továrnách: vyrábějí koberce, zápalky, sportovní obuv, 

hračky, cihly. Pracují v uhelných dolech, sklárnách, na čajových plantážích… 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, když Ti dali kříž, vzal jsi ho i ze soucitu a lásky s těmi dětmi, které den co den nesou na svých 

ramenou těžké náklady cihel, s těmi maličkými, kteří tlačí těžké vozíky uhlí v dolech. Myslel jsi na ty, kteří 

bez oddychu sbírají čajové lístky pod pálícím sluncem, na tkalce koberců zavřené v malých a vlhkých 

místnostech, na děti vyrábějíce hračky a zápalky v továrnách, na 250 miliónů otrocky pracujících dětí.  

Ježíši, prosíme Tě za odpuštění, že naše společnost klade velmi těžká břemena na děti a nechává je samotné 

nést jejich kříž.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

3. zastavení: Ježíš pod křížem poprvé padá. 

Na celém světě je více než 600 tisíc vojáků – dětí. Jsou cvičené pro válku, odvážně střílejí, ale v srdci mají 

obrovský strach.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, když jsi padl pod tíhou kříže, staral ses své a naše malé bratry, kteří padají do sítě krutých vojáků. 

Jsou ještě velmi malí a navzdory tomu jsou už cvičení pro válku, nucení střílet, nenapravitelně ranění ve 

svých srdcích. Samopal je křížem chlapců – vojáků: sundají ho, nabijí a vystřelí. Vypadají odvážně, ale 

v nitru cítí hrozný strach. V noci jejich sny mají nádech krve. Tito chlapci, podobní Tobě Pane, stoupají na 

Kalvárii, obtížení zbraněmi a násilím.  

Odpusť nám, Pane, neboť jsme vložili zbraně do rukou dětí, zničili hry a sny jejich dětství.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 



4. zastavení: Ježíš potkává svou Matku. 

V chudobných zemích údajně každý měsíc umírají při porodu desítky tisíc matek pro nedostatek léků, 

hygieny a potřebné výživy. 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, když se s Tebou tvoje Matka setkala na cestě na Kalvárii, mohla svůj žal nahlas vykřičet do celého 

světa. Místo toho tiše plakala s matkami postižených, zmrzačených, uvězněných, hladovějících, 

zneužívaných a zraňovaných dětí. Spojila svoje utrpení s utrpením matek, které ztratily svoje děti kvůli 

drogám, násilí a nehodám na cestách. Myslela na matky v Iráku, v Afghánistánu, v Súdánu, v Angole, které 

viděly svoje děti zmasakrované válkou. Objala svého Syna a v Něm chtěla přijmout utrpení všech matek.  

Odpusť nám, Panno Maria, že příliš myslíme na sebe a naše malé bolesti a nevíme jak utěšit ty matky, které 

trpí.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž. 

Ve 110 zemích děti z Papežského misijního díla pomáhají dětem světa modlitbami, oběťmi a skutky lásky. 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, když vojáci viděli Tvoje vyčerpání, chtěli, aby Ti pomohl muž, který právě procházel kolem. 

Jmenoval se Šimon. Vracel se z pole, kde celé dopoledne pracoval. Šimon, když viděl Tvoji únavu, přiložil 

svoje rameno k Tvému, aby Ti ulehčil břemeno. Přijal jsi to ochotně, protože v tom muži plném soucitu jsi 

viděl všechny dobré lidi, kteří zapomněli na svoji vlastní únavu, aby pomohli druhým. Myslel jsi na kněze 

misionáře, řeholní sestry a na množství dobrovolníků, kteří dávají svůj vlastní život do služeb pro druhé 

a ve svém srdci, Ježíši, jsi jim požehnal.  

Ježíši, odpusť nám naši lenost a naše sobectví. Učiň, abychom byli vždy připravení nést břemena druhých.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

6. zastavení: Veronika podává Ježíši roušku. 

Na světě je mnoho misionářů: kněží, řeholní bratři a sestry, laici. Hlásají evangelium, pomáhají bratrům 

a sestrám a snaží se odhalovat tvář Boha ukrytou v jejich srdcích.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Pane, Veronika měla soucit s Tvým utrpením a navzdory vojákům a davu přistoupila k Tobě, aby Ti utřela 

tvář zalitou krví a potem. Chtěl jsi odměnit její gesto a nechal jsi jí na šátku otisknutou svoji tvář. Pane, 

v srdcích lidí dřímá světlo Tvojí tváře. Misionáři se ji snaží oživit hlásáním Tvého evangelia, ale i po 2000 

letech Tě ještě stále velká spousta lidí nezná. Neví, že jsi přišel, abys nás spasil a že mohou Boha nazývat 

„Otcem“.  

Pane, dej procitnout svojí tváři ukryté v srdci každého člověka a povolej mnoho misionářů, aby hlásali světu 

Tvoji spásu.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 



7. zastavení: Ježíš pod křížem upadl podruhé. 

V chudých zemích umírají děti na běžné nemoci – takové, které naše maminky díky lékům a hygieně 

zvládají levou rukou. 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Pane Ježíši, Ty víš, jak se stydím, když padnu podruhé. Vím, že to tak nemá být, vím a chci se vyhnout 

zlému, a přece to pokazím. Pane, po tolikém utrpení jsi i Ty zesláblý a naše křehkost, nestálost v dobrém 

jsou zavěšené na Tvém kříži.  

Pane Ježíši, Ty jsi nevyčerpatelný pramen milosti. Pro nás jsi tak zeslábl. Pomáhej lékařům a všem 

zdravotníkům zabezpečit základní pomoc nemocným dětem.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

8. zastavení: Ježíše potkávají plačící ženy. 

Opuštěné děti pláčou, naříkají, v jejich opuštěnosti je však nikdo neslyší. Rodiče, starší sourozenci jsou 

v práci. 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Muž bolesti kráčí na Kalvárii. Sleduje ho i skupina soucitných žen. Pláčou nad ním. Pán Ježíš jim připomíná 

jejich mateřskou zodpovědnost. Když je někdo sám, opuštěný, smutný, je to i moje vina. Nechce se mi 

udělat první vstřícný krok. Přitom jak málo někdy stačí – slovo, úsměv, podání ruky…  

Prosím, Pane, odpusť mi. Když Tě vidím trpět za mne, připomínám si svoje hříchy a velmi jich lituji.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

9. zastavení: Ježíš upadl potřetí. 

Děti na plážích, kde se získává sůl, ztrácejí zrak. Sůl se na slunci leskne a to je oslepuje. Jiné zas, ve 

fabrikách, ztrácejí zdraví v chemických výparech lepidel, nátěrů,… 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Pane Ježíši, padáme a Ty nás pobízíš vstát. I tisíckrát můžu padnout, jsem slabý, ale tisíckrát musím i vstát - 

s Tvou pomocí, s pomocí svaté Církve. Kolikrát jsi mi už odpustil!  

Pane Ježíši, prosím, odpusť mi i tento tisící pád, moje nespočetné hříchy. Jsem zde a svého hříchu lituji i 

jako pokání a dar za děti, které v těžké práci ztrácejí zdraví.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 

10. zastavení: Ježíš je zbaven šatu. 

Odhaduje se, že každou hodinu ve světě umírá 1.270 dětí na nedostatek potravin a pitné vody.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, vzali Ti i šaty. Ve světě je zvrácený systém nespravedlnosti. Jsou děti, které umírají hlady a děti, 

které se přejídají. Jsou děti, které nemohou chodit do školy a děti, kterým se nechce učit a chodí za školu; 

děti, které hledají chléb v odpadcích a děti, které plýtvají jídlem; děti, které mají nádherný domov a děti 

žijící na ulici; děti, které pracují 12 hodin denně a děti, které stráví většinu dne u počítače či televize; dobré 

děti, které pomáhají druhým a děti, které nikdy nepřemýšlejí o utrpení a bídě těch méně šťastných.  

Pane, odpusť nám, přestože máme mnoho a máme se dobře, tak často si stěžujeme bez toho, abychom 

mysleli na naše bližní, kterým, chybí všecko.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 

 

 



11. zastavení: Ježíše přibíjejí na kříž. 

V zemi je zahrabaných 100 miliónů min. Miny zabily tisíce lidí a též zmrzačily mnoho mužů, žen i dětí.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, když Tě přibíjeli na kříž, cítil jsi nesmírnou bolest. Tak jako mnoho dětí, žen a mužů, kteří byli 

zasáhnuti anebo zmrzačeni minami. Zbav nás, Pane, pokušení vymýšlet stále důmyslnější vojenské nástroje, 

které přibíjejí naše bratry a sestry na velmi těžké kříže.  

Pane, odpusť nám naši krutost a dej nám sílu zneškodnit miny zla, které nosíme v našem srdci.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 
 

 

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá. 

V posledních desetiletích závratně roste počet rozvodů a rozbitých manželství. To způsobuje utrpení dětem, 

které se cítí nešťastné.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, římský voják probodl Tvůj bok kopím, aby se ujistil o Tvojí smrti a vytryskla krev a voda. Dal jsi 

nám všecko, svoji krev jsi prolil do poslední kapky, protože miluješ nekonečnou láskou. Tvůj život byl 

obětovaný za spásu světa. Kolik životů, Pane, vyhasíná každý den: děti, které trpí a umírají kvůli nedostatku 

lékařské péče, hygieny, jídla. Kolik lidí umírá kvůli válkám, přírodním katastrofám a bídě! Kolik dětí trpí 

kvůli rozvodu rodičů! Ty spolu s nimi prožíváš jejich muka. Umíráš s nimi a pro ně.  

Odpusť nám, Pane, že nejsme schopní zachránit milióny dětí odsouzených na smrt kvůli chudobě.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 
 

 

13. zastavení: Ježíšovo tělo sňato z kříže. 

Násilí na dětech je těžký zločin. Děti jsou, zneužívané, sváděné ke zlu a nucené konat zlo. 
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Josef, člen velerady, člověk z Arimatie, který nesouhlasil s rozhodnutím velerady o Kristově smrti, je 

odhodlaný důstojně pochovat Ježíše. Pochovávat mrtvé je jedním ze sedmi skutků tělesného milosrdenství. 

V tomto případě to byl odvážný čin. Mrtvé tělo položili na klín Panně Marii. 

Panno Maria, pro bolest Tvého srdce Tě prosíme, vezmi do svého mateřského náručí lidskou zlobou zraněné 

děti, aby byly pod Tvou ochranou a tak dosáhli spásy.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 
 

 

14. zastavení: Pána Ježíše uložili do hrobu. 

V některých zemích mnoho dětí zalézá přes zimu pod zem, do kanálů a k teplovodům, aby se zehřály.  
 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti.  Odp.: Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 

Ježíši, zdálo se, že náhrobní kámen ukončil jakékoliv naděje. Ty jsi však přemohl temnotu a vyšel jako 

vítěz. I my jsme si jistí, že život dětí nebude stále šedivý. Dostane barvu naděje. Nechceme skončit v slzách 

na Tvém hrobě, nechceme stále počítat pozabíjené, vykořisťované, zbídačené děti.  

Pane, pomoz nám vyprázdnit srdce od lhostejnosti a naplnit srdce nadějí, která se zrodila v den Tvého 

zmrtvýchvstání.  
 

Smiluj se nad námi, Ježíši.  Odp.: Smiluj se nad námi. 
 

 

Závěr: 

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. Ať dokážeme konkrétním způsobem 

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


