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Křížová cesta pro ministranty /varianta II/ 

 

 Úvod 

 
K  Pane Ježíši, dovol nám kráčet v duchu za tebou, po tvé křížové cestě na Kalvárii. Dej nám, zde 

přítomným, a zvláště našim ministrantům to, co nejvíce potřebujeme. Dopřej nám mnoho duchovního ovoce 

z rozjímání nad tvou velkou obětí, abychom se upevnili a rostli ve víře, naději a lásce k tobě. Amen. 

 

 

1. zastavení: Ježíš odsouzen 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

 Učte se ode mne, protože jsem tichý. 

Neodpovídáš nic na to, co proti tobě žalují, ptá se Pilát. Ty jsi mlčel a Pilát se velmi divil.  

 Dej Pane, ať i já ministrant dovedu snášet urážky od spolužáků a kamarádů.  

Nauč mě Pane, abych uměl snášet i příkoří. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Poslušně přijímáš kříž jako vůli Otcovu. 

 Apoštol o tobě říká: Byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. 

 Dej, ať i já ministrant dovedu ovládnout každou svou vzpouru. Dej mi Pane podíl na tvé poslušnosti. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Učím se pokoře. 

 Pokorný je ten, kdo je velký a skloní se před malým. 

 Ty se při svém pádu skláníš až do prachu země přede všemi, kdo tě doprovázejí. 

Nauč mě prosím opravdové pokoře. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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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. 

 

 Jsi přes všechnu svou únavu, přes všechno utrpení laskavý ke své Matce, s níž se potkáváš.  

 Slovo laskavost v sobě obsahuje lásku. Ty svou Matku miluješ a ona miluje tebe. 

Chci i já, ministrant, milovat tebe a tvou Matku Marii. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 S mírností sobě vlastní přijímáš pomoc Šimonovu. Přes všechno utrpení z Tebe vyzařuje pokoj. 

I já ministrant chci být stále mírný a pokojný. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 S velikou vděčností přijímáš roušku od Veroniky a bohatě ji odměňuješ obrazem své tváře.  

Také já se chci naučit vděčnosti a prosím, vtiskni i do mého srdce obraz své tváře. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Nový těžký pád. 

 Přes velké vyčerpání znovu povstáváš. Chceš věrně splnit vůli Otcovu. 

Dej mně, ministrantovi, sílu, abych nikdy neustoupil od svého poslání. Abych věrně splnil, co ode mě 

tvůj Otec očekává. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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8. zastavení: Jeruzalémské ženy pláčou nad křížem 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

 Pláč žen spojený se zvědavostí Tě unavuje. Napomínáš je a uklidňuješ s velkou shovívavostí.  

Dej, abych i já dovedl být shovívavý k slabostem lidí. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Přes všechny pády a překážky jdeš k cíli své cesty s velkou vytrvalostí.  

Dej i mně, ministrantovi, vytrvalost v dobrém a v plnění svých předsevzetí. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Chudý jsi přišel na svět a chudý z něho odcházíš.  

 Díváš se klidně na ty, kdo si rozdělují tvůj jediný majetek, tvůj oděv. Jsi bohatý svou chudobou. 

Dej, ať si také já dokážu zamilovat chudobu. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Trpělivost je umění trpět. Ty trpělivě a bez nářku snášíš krutou bolest přibíjení na kříž. 

Pomoz mi, abych si osvojil trpělivost. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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12.  zastavení: Ježíš na kříži umírá 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

 Mlčky snášíš posměch a rouhání. 

 Já jsem často pro maličkost plný zášti a nesnášenlivosti. Jsi mým učitelem a mistrem. 

 Chci se od tebe učit i dál. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Smrt jsi přijal z rukou Otcových s velikou oddaností. 

 Svého ducha jsi poručil do rukou Otcových. Se stejnou oddaností drží tvá Matka v náručí tvé mrtvé tělo.  

Dej, abych i já ministrant dokázal oddaně přijmout každou bolest a těžkost. 

 

K Smiluj se nad námi, 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. 

 

 Tvé tělo uložili do hrobu. 

 Ty, nejvýš spravedlivý, odpočíváš v pokoji. Pokoj dáváš také mně, ministrantovi. 

 Chci žít v pokoji po celý svůj život, abych jednou bezpečně vešel do místa tvého věčného pokoje. 

  

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

Závěr 

 
K Děkujeme ti, Pane Ježíši, že jsme mohli s tebou jít tuto křížovou cestu. Prosíme, žehnej nám a dej, 

abychom sloužili u tvého oltáře k větší cti a slávě Boží. Neboť ty žiješ a kraluješ s Bohem Otcem po všechny 

věky věků. Amen. 
 

 


