
Křížová cesta pro děti u Michala v Náchodě  
 
Úvod:  
 
Cestě, kudy Pán Ježíš šel s křížem, se říká křížová cesta. Říká se jí tak proto, že Pán 

Ježíš nesl na ramenou těžký kříž. Věřící lidé nechtějí zapomenout na to, co pro ně Pán 
Ježíš vytrpěl, proto na památku jeho křížové cesty se modlí modlitbu, které se říká také 
křížová cesta. K modlitbě křížové cesty nám pomáhají obrazy, které jsou umístěné na 
stěnách v kostele nebo na pomníčcích v přírodě. Křesťané od prvních dob Církve rádi 
kráčeli cestou, kudy Pán Ježíš nesl kříž. Zastavovali se na místech, kde klesl pod křížem, 
kde potkal svou Matku, Šimona, Veroniku, plačící ženy a kde byl ukřižován. Z této cesty 
bolestných vzpomínek se časem vyvinula pobožnost křížové cesty. Je to proto, že na té 
cestě potkalo Pána Ježíše 14 příhod, a těm říkáme zastavení křížové cesty.  

 
Pane Ježíši, chtěl jsi všechny lidi naučit správně žít, aby po smrti přišli do nebe. Zlí 

lidé ti však neuvěřili a odsoudili tě nespravedlivě na smrt. Na křížové cestě budeme 
přemýšlet o tvé bolesti, kterou jsi vytrpěl pro nás za naše hříchy. 

 

 



 

 
 

1. zastavení: Ježíš odsouzen k smrti 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Pána Ježíše obžalovali, že se vydával za krále Židů. Pilát, zástupce římského císaře, 

má nad ním vynést rozsudek a ptá se Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ Pán Ježíš odpověděl: 
„Ano, já jsem král, ale mé království není z tohoto světa.“ Židé křičeli: „Ukřižuj ho! Na 
kříž s ním! Podle našeho zákona musí zemřít, protože tvrdil, že je Boží Syn.“ Pilát jim 
namítl: „Ale to není nic, zač by měl být ukřižován.“ Židé křičeli: „Jestliže ho propustíš, 
nejsi přítel římského císaře!“ Pilát dostal strach, protože ti lidé by na něho mohli žalovat 
až v Římě u císaře. Předal tedy Ježíše vojákům, aby ho ukřižovali. 

Pane Ježíši, po celý život jsi lidem pomáhal. Teď stojíš také před soudem a zlí lidé o 
tobě říkají samé výmysly. Úplně zapomněli, že je máš rád. Ale ty jim to odpouštíš. 
Prosíme tě, pomáhej nám, abychom se na lidi nehněvali a abychom jim odpustili, když 
nám ublíží. Pane Ježíši, Tys musel snášet nespravedlnost. Dej nám sílu, abychom i my rádi 
přinášeli oběti.  

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

2. zastavení: Ježíš bere kříž na svá ramena  
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Pilát nařizuje Ježíše zbičovat. Vojáci upletli z trní trnovou korunu a nasadili ji Pánu 

na hlavu. Oblékli ho do červeného pláště a posmívali se mu: „Ať žije židovský král!“ Ježíš 
však mlčí. Vojáci ho odvádějí a na rameno mu pokládají kříž. 

Pane Ježíši, vojáci ti dali na ramena těžký kříž. Měl jsi jej nést až za město na kopec. 
Šel jsi mezi tolika lidmi, a přesto ti nikdo nepomohl. Pane Ježíši, prosíme Tě, dej nám sílu, 
ať ochotně plníme své povinnosti, a ať podle svých sil pomáháme všem, kdo to potřebují. 
Ty přijímáš kříž a neseš jej za nás. Děláš to z lásky k nám a z lásky ke svému nebeskému 
Otci. Děkujeme Ti za to. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 
 



 
 

3. zastavení: Ježíš padá poprvé pod křížem 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Na popravčí horu není příliš daleko. Ale je velké horko a Pán Ježíš v noci nespal. 

Také rány ho zeslabily, takže upadl. Vojáci nadávají: „To nám ještě scházelo! Však my ti 
pomůžeme na nohy! Vstávej! Tady se ještě neumírá!“ A Ježíš vstává. Bere na sebe těžké 
břemeno kříže a vleče se dál. 

Pane Ježíši, cesta byla kamenitá a tys 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 nebo si 
nějak ublížíme. Někdo se nám třeba také bude smát. Chceme v takové chvíli klidně vstát, 
být stateční a na nikoho se nezlobit. Pane Ježíši, odpusť nám, když naše hříchy dělají Tvůj 
kříž těžším. Pomoz nám být lepšími. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

4. zastavení: Ježíš potkává svou matku 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Ježíš šel dál. Skoro všichni jej opustili. Nikdo nemá odvahu se k němu přihlásit. Kde 

jsou ti nemocní, které vyléčil? Kde jsou ti lidé, kteří ho chtěli ještě nedávno prohlásit za 
krále? Mezi lidmi však uviděl svou matku Pannu Marii. Jen jeho matka jej jde potěšit. 
Maria čekala na příležitost, aby mu mohla říci aspoň několik slov. Teď se k němu 
přiblížila a chvilku s ním hovoří. A Ježíš ví: „Má matka mě neopustila. Ona ví, že nejsem 
zločinec. Ona mě má ráda.“ 

Pane Ježíši, Panna Maria, Tvá Matka Ti zůstala věrná. I my Ti chceme zůstat 
věrnými, i když Tě mnoho lidí opustí. Pomoz nám v našem předsevzetí. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

5. 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. 
 
Kříž byl velmi těžký. Ježíš už nemohl dál. Vojáci zastavili Šimona z Kyrény, který 

právě přicházel z pole. Přinutili ho, aby pomohl Ježíši nést kříž. Šimonovi se nechtělo. 
Podíval se však na Ježíše, jak je vysílený, a bylo mu ho líto. Nakonec nesl kříž rád. Také 
nám se někdy nechce druhým lidem pomáhat. Když však přece jen pomůžeme, pak cítíme 
radost z dobrého skutku. Zde bychom si mohli připomenout Ježíšova slova: „Já vám 
říkám, že co jste udělali jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste udělali.“ 

Pane Ježíši, Ty jsi Boží Syn, a nechal sis pomoci od člověka. Ať i my si necháme 
pomoci, když potřebujeme pomoc. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

6. zastavení: Veronika podává Ježíšovi roušku 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Bylo veliké horko. Pán Ježíš se potil. Na tváři měl prach a krev. V tom k němu 

přistoupila jedna žena. Byla to Veronika. Bylo jí Ježíše líto. Statečně a přede všemi Pánu 
Ježíši pomohla. Snažila se alespoň osvěžit jeho obličej. Podala mu bílý šátek, aby si 
obličej otřel. Byla to malá pomoc, ale Ježíš z toho měl radost. Zmučená Ježíšova tvář se 
otiskla do šátku. Odvaha Veroniky byla odměněna obrazem Pána Ježíše na bílém plátně. 
Někdy i malá pomoc může udělat velkou radost.  

Pane Ježíši, dej, ať neděláme jenom to, co musíme, ale ať sami najdeme každého, 
komu je třeba pomoci. Chtěli bychom být jako Veronika. Pomoz nám, abychom se za 
Tebe nikdy nestyděli.  

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

7. zastavení: Ježíš padá pod křížem po druhé 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Ukřižování nebylo tehdy pro vojáky nic zvláštního. Dělali to často. Zločinci a 

nepřátelé císaře přece musí jít na kříž. Pán Ježíš se však dal ukřižovat dobrovolně, ale už 
má málo tělesných sil, takže znovu padá pod křížem. Lidé se smáli. Ale za chvíli Ježíš 
zase vstává, zvedá kříž a jde dál. Bůh mu dává sílu. 

Pane Ježíši, podruhé jsi upadl pod křížem a znovu jsi povstal. Dej, ať se ani my 
nenecháme odradit neúspěchem, když se nám něco nepovede. I nám se v životě mnoho 
věcí nepodaří, ale Ty nás učíš, že se nemáme vzdávat. Prosíme Tě, pomáhej nám být 
vytrvalými. Pomoz nám, ať se stále snažíme být dobrými. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 
 



 
 

8. zastavení: Ježíš potkává plačící ženy 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Pána Ježíše potkaly nějaké ženy s dětmi, které pláčou nad Ježíšem. Bylo jim ho líto. 

Samy však měly mnoho hříchů, které je vůbec nemrzely, proto jim Ježíš řekl: 
„Jeruzalémské ženy, neplačte nade mnou, ale plačte nad sebou a nad svými dětmi, raději 
se samy polepšete. Plakat nestačí, to může být jen přetvářka. Je třeba dělat dobré skutky.“  

My se nechceme přetvařovat. Chceme konat dobro tak upřímně, jak jsi to dělal ty, 
Pane Ježíši. Ty se na nás obracíš s výzvou: „Neplačte nade mnou, ale spíše změňte svůj 
život.“ My chceme být lepší, chceme se změnit. Prosíme Tě, pomoz nám.  

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

9. zastavení: Ježíš padá pod křížem po třetí 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Když Ježíš došel za město už kousek před popravištěm, upadl opět pod křížem. 

Tentokrát už potřetí. Celé tělo měl rozedrané. Vojáci mysleli, že už snad ani nevstane. Ale 
Ježíš se postavil a šel dál.  

Pane Ježíši, na těle máš tolik ran, opět jsi upadl pod křížem, ale přesto jsi znovu vstal 
a nesl jsi dál svůj kříž. Pomáhej nám vytrvat na dobré cestě, i když už nám budou docházet 
síly. Ztrácíš mnoho krve. To všechno trpíš za naše hříchy. Děkujeme ti, že nás máš tak rád 
a že jsi to pro nás vydržel. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

10. zastavení: Ježíš je zbaven šatů 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Vojáci byli krutí. Když Ježíš došel na Kalvárii, neslušně s něho strhli všechny šaty a 

měli z toho ještě škodolibou radost. A až umře, rozdělí si jeho šaty mezi sebe jako kořist. 
O všechno jej lidé obrali. Ale On se nemusí stydět za to, že nic nemá. Lidé, kteří jej mají 
rádi se nedívají na zevnějšek. To nejdůležitější je v srdci a ne v šatech. 

Pane Ježíši, i kolem nás jsou lidé, kteří se nechovají slušně. Pomáhej nám, ať si 
uchováme čisté srdce. I nás bolí, když se nám druzí posmívají. Ale hlavní je, abychom žili 
tak, že se nebudeme muset stydět před Bohem. Prosíme Tě, pomoz nám v tom. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

11. zastavení: Ježíš je přibit na kříž 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Když přišli na místo, které se jmenovalo Golgota, vojáci přibili Ježíše velkými hřeby 

ke kříži a pak kříž postavili. Lidé si mysleli, že Ježíš všechno prohrál. Ale to nebyl konec. 
Pán Ježíš se modlí za své nepřátele: „Bože, odpusť těm, kteří mi ubližují.“ Lidé se mu 
vysmívají: „Vždyť pomáhal druhým, ať si teď pomůže sám, jestliže je Božím Synem.“ 
„Jsi-li Boží Syn, tak sestup s kříže!“ S Ježíšem byli ukřižováni dva zločinci. Oni si svůj 
trest zasloužili, ale Ježíš byl nevinný. Jeden z lotrů se mu také posmívá: „Nejsi snad ty ten 
slíbený Spasitel? Pomoz sobě i nám a zachraň nás!“ Avšak druhý lotr jej napomíná: „Ty se 
pořád ještě nebojíš Boha? My oba jsme si trest zasloužili. Ale on neudělal nic špatného.“ 
A obrací se k Ježíši: „Pamatuj na mě, Ježíši, až přijdeš do nebe.“ A Ježíš mu nebe přislíbí: 
„Ještě dnes budeš se mnou v ráji.“ 

Pane Ježíši, lidé Tě přibili na kříž. Probodli Ti ruce i nohy. Ale Tys nás, lidi, za to 
nepřestal mít rád. Děkujeme ti za to. Pomáhej nám, ať se nikdy nenecháme strhnout k 
nečestnému jednání. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 



 
 

12. zastavení: Ježíš na kříži umírá 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Na kříž byl dán nápis: „Ježíš Nazaretský, král židovský.“ Ten, který tolik pomohl 

lidem, teď umírá mezi zločinci. Ježíš zvolal: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ A umřel.  

Pane Ježíši, z lásky k nám jsi obětoval svůj život, tys za nás na kříži zemřel.  Svou 
smrtí jsi nám otevřel cestu do nebe. Tak nás máš rád. Děkujeme ti za to. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 
 



 
 

13. zastavení: Ježíšovo tělo sňato z kříže 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Ježíš je mrtev. Umíral tři hodiny. Po jeho smrti mu ještě vojáci vbodli kopí do srdce a 

odešli. Teď je potřeba Ježíše pohřbít. Přišli Ježíšovi přátelé, opatrně sňali jeho tělo z kříže 
a položili je do náruče Panny Marie. Byla to pro ni těžká zkouška. Ale Maria pevně věřila 
v Boží pomoc. Jeden z velerady, Josef z Arimatie, dostal od místodržitele povolení, že ho 
smí pohřbít ve svém hrobě. Ale ten hrob se musí hlídat. 

Pane Ježíši, Tys prožil hroznou smrt. Smrt čeká na každého člověka. Nauč nás 
přijímat těžké zkoušky a věřit ve tvou pomoc. Dej, ať se jednou sejdeme s Tebou v nebi. 

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 
 



 
 

14. zastavení: Ježíšovo tělo je položeno do hrobu 
 
K.: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme Ti, 
L.: neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Nedaleko místa, kde Ježíše ukřižovali, byl ve skále vytesaný hrob. Do něj položili 

Ježíšovo mrtvé tělo a přivalili kámen. Byla to jeskyně ve skále, která patřila Josefovi z 
Arimatie. Maria, Ježíšova Matka, a ostatní jeho věrní přátelé jsou při tom. Co teď bude? Je 
všemu konec? Lidem se zdálo, že je všemu konec. Ale to není konec, nýbrž nový začátek, 
vždyť Ježíš přece řekl, že bude muset zemřít, ale že třetího dne vstane. Ježíš z tohoto 
hrobu vstal a odešel do nebe. Také my jednou zemřeme. Ale to nebude všemu konec. 
Věříme, že také z hrobu vstaneme.  

Pane Ježíši, ty jsi po své smrti z hrobu vstal. Dej ať nikdy nepřestaneme věřit, že i my 
s hrobu jednou vstaneme. Pomáhej nám, ať vytrváme na cestě do nebe, abychom s tebou 
mohli navěky žít. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod 
čekáme, Pane Ježíši Kriste.  

 
Smiluj se nad námi, Ježíši. - Smiluj se nad námi. 
 



 
Závěr: 
 
Ježíši Kriste, náš Bože, při Tvém umučení podle Simeonova proroctví pronikl duši 

Panny Marie meč bolesti; dopřej milostivě, abychom její bolesti zbožně uctívali, a pro její 
slavné zásluhy a na přímluvu všech svatých, kteří pod vytrvali věrně křížem, dosáhli 
blaženého ovoce Tvého utrpení, jenž žiješ a kraluješ na věky věků. – Amen. 

 
 

 
 
 


