
 

 

Křížová cesta pro ministranty /varianta I/ 
 
 Úvod 
 

K  Pane Ježíši, ty nám nejvíce ukazuješ svou lásku na kříži. Chceme jít tedy s tebou křížovou cestou a 

rozjímat o smyslu bolesti, utrpení a věrnosti. Amen.  

 

 

1. zastavení: Ježíš odsouzen 
 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Kriste, když jsi byl odsouzen k trestu smrti, nevypadal jsi v té chvíli jako pán celého vesmíru, ale jako 

poslední z lidí, jako zločinec. Tvým odsouzením začaly poslední chvíle tvého života na zemi. Po celý svůj život 

jsi opravdu lidem sloužil – a nakonec chceš za ně i zemřít. 

Ať také všichni ministranti chtějí vždycky co nejlépe sloužit Tobě i druhým. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K  Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

2. zastavení: Ježíš přijímá kříž 
 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Dobře víme, že jsi opravdu dokázal v celém svém životě lidem sloužit. Uzdravoval jsi  

nemocné, probouzel ze smrti mrtvé, dokázal jsi rozmnožit jídlo pro ty, kdo měli hlad. Povzbuzoval jsi ty, kdo 

se k tobě obrátili o radu – a nakonec jsi vzal na sebe těžký kříž. To je skutečně vrchol tvé služby lidem. 

My ministranti chceme také sloužit. Moc toho ještě nedokážeme, ale podle svých sil můžeme alespoň tro-

chu ulehčit práci knězi. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

3. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé 
 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pane, trpělivě jsi nesl na ramenou kříž – mučící nástroj, který byl tak neforemný a těžký, že jsi pod ním 

padal. Ať nám pomůže vzpomínka na tebe, Pane, kdykoliv se nám nechce do kostela, například kvůli brzkému 

vstávání, když je venku ošklivo nebo nás láká televize či jiná zábava. 

Ať vždycky dokážeme přemáhat svou pohodlnost! 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 



4. zastavení: Ježíš se potkává se svou matkou 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Tvá maminka Maria ti Pane dala život, abys mohl žít na zemi mezi lidmi a nám lidem, sloužit po celý život. 

Taky naše maminka už toho pro nás udělala mnoho. Ať umíme být vděční své vlastní mamince. Ať jí dovede-

me za všechno hezky poděkovat a taky jí někdy říct něco hezkého. 

Ať se rádi a často obracíme v modlitbě ke tvé i naší mamince Marii, protože ona nás má moc ráda a 

pomůže nám, když o to budeme stát. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

5. zastavení: Šimon pomáhá nést kříž 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Šimon z Kyrény musel nést tvůj kříž. My ti nesloužíme u oltáře z donucení, ale protože opravdu chceme. 

Nikdo nás nenutí. Rozhodli jsme se dobrovolně sami, protože tím chceme říct, že tě máme rádi, Pane. 

Ať žádný z ministrantů nepřichází sloužit z donucení, ale dobrovolně. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L 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. 

 

Pane, Veronika se nedokázala jen tak dívat na to, jak trpíš, ale podala ti svůj šátek, aby sis utřel obličej od 

krve a potu. Chtěla ti posloužit podle svých možností a sil, jak v té chvíli mohla nejlépe. 

Ať také žádný z nás ministrantů není lhostejný, ale opravdu všímavý. Ať dokážeme vidět, co je třeba udělat 

v kostele i jinde a sami se o práci přihlásit. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

7. zastavení: Ježíš padá pod křížem podruhé 
 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Opět padáš, Pane Ježíši, ale znovu vstáváš a jdeš dál. Měli bychom si na to vzpomenout pokaždé, když 

budeme při ministrování dělat chyby nebo až se nám nebude nic dařit. 

Ať nás to nikdy neodradí a pořád se ve své ministrantské službě opravdu zlepšujeme. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 



8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad křížem 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Nejen těm ženám v Jeruzalémě, ale i nám ministrantům by mohl Ježíš určitě mnohé vytknout. Často chce 

leckdo z nás vypadat jako vzorný ministrant, který dokáže dokonce druhým ministrantům jejich chyby vytýkat 

(někdy třeba ošklivým způsobem), ačkoliv sám má taky dost všelijakých chyb a špatných vlastností! Anebo – 

kolik z nás ministrantů myslí při ministrování na něco docela jiného – někdy i na něco špatného! 

Ať myslíme víc na to, jaká je naše největší chyba, a v čem se tedy musíme nejvíc změnit. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 
9. zastavení Ježíš padá pod křížem potřetí 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pane, každým krokem, každým pádem na své cestě se blížíš ke své oběti na kříži. Vzpomínáme si, že při 

mši svaté podává ministrant knězi víno, které kněz lije do kalichu a pak proměňuje v Kristovu krev. Je to stejná 

krev, která tekla po tvém rozbitém těle z mnoha ran, když jsi Pane mnohokrát upadl na své cestě s křížem. 

Ať ti ve chvíli obětování při mši svaté vždy děkujeme z celého srdce za tvou velikou lásku a oběť. 
Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 
10.  zastavení: Ježíš svlečen ze šatů 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Svlékli tě ze šatů, Pane. Byl jsi úplně bezmocný, v rukou svých mučitelů. A právě tak se zcela vydáváš do 

moci lidí, když na pouhá slova kněze přicházíš na zem, na oltář, abys byl s námi! Kdykoliv tě kněz kdekoliv na 

světě zavolá, přijdeš. Každá Večeře s tebou – mše svatá – je skutečně velmi důležitá chvíle. 

Každý z nás ministrantů by měl být při mši svaté vždycky co nejvíce soustředěný a pozorný, vždyť přece 

dobře víme, co v těch chvílích prožíváme. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 
11.  zastavení: Ježíš ukřižován 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pane, přibili tě na kříž. V našem kostele i u nás doma se často díváme na kříž. Už jsme si na to zvykli. Je to 

pro nás něco samozřejmého. Ale tvůj kříž stále znova mluví ke každému z nás. 

Kdykoliv tedy my ministranti děláme znamení kříže, připomínáme si tvé ukřižování, při kterém jsi tolik 

trpěl, Pane. Ať nikdy neděláme znamení kříže bezmyšlenkovitě, roztržitě či jen ze zvyku. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L 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. 

 

Umíráš na kříži. Už jsme si připomněli, že proměňování chleba ve tvé tělo a vína ve tvou krev je při mešní 

oběti úplně totéž, jako když jsi za nás, Ježíši, umíral na kříži. Obětuješ se znova! To je tvoje tělo, které se za nás 

vydává! To je tvá krev, která se pro nás vylévá, Pane! Můžeme při tom být třeba každý den.   

 Ať v té chvíli, kdy se za nás obětuješ na oltáři, nemyslíme na nic jiného, ale děkujeme ti opravdu celým 

srdcem. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

13.  zastavení: Ježíš sňat z kříže 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Když tě snímali dolů z kříže, byla u toho zase tvá maminka Maria. Chtěla být s tebou stále, sloužila ti v 

každé chvíli – chtěla tvé tělo připravit do hrobu. My ministranti ti taky chceme sloužit, Pane. Nejenom v 

kostele, nejenom při mši svaté, při pobožnostech a při udělování svátost. 

Chceme být připraveni sloužit tobě, Ježíši, kdykoliv je to potřeba, sloužit všude, kde je nutné pomoci. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

14.  zastavení: Ježíš položen do hrobu 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

 Pane, uložili tě do hrobu. Jako ministranti se také někdy účastníme pohřbů věřících z naší farnosti. Je 

nám jasné, že bychom neměli sledovat rozloučení s mrtvým bezmyšlenkovitě. Máme se při tom upřímně modlit 

za toho, kterého pohřbíváme, abys pro něho nezemřel nadarmo, ale aby byl s tebou ve věčné radosti. 

Pomoz nám v tom, Pane. 

K Ukřižovaný Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

 Závěr 
 

K  Pane, veď naše ministranty k úsilí o dobrý křesťanský život a dej, aby jejich služba jednou pokračovala 

u tebe v nebi tím, že tě budou chválit a oslavovat bez konce.       

              Amen. 
 


