
 

 

Křížová cesta pro ministranty /varianta III/ 
 

Úvod 

K  Pane Ježíši, chceme tě doprovázet na křížové cestě Jeruzalémskými ulicemi až na Kalvárii. Pod tvým 

křížem chceme stát tiše a pokorně. Dej, ať pochopíme, kde je naše správné místo, k čemu nás Bůh Otec stvořil 

a co od nás právem očekává. Amen. 

 

1. zastavení – soud 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Pilát věděl, že Pán Ježíš nic zlého neučinil, a přece ho odsoudil k smrti. 

Pane Ježíši, pomoz nám ministrantům, abychom nebyli tak zbabělí jako Pilát. Ať se nikdy nestydíme před 

špatnými lidmi za to, že v tebe věříme a máme tě rádi. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

2. zastavení – kříž 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Vojáci kladou Pánu Ježíši na ramena kříž, na kterém má být ukřižován. Má si jej sám donést na Kalvárii. 

Pane Ježíši, také my jako ministranti chceme jít za tebou se svým křížem: pracovat, učit se, ochotně poslouchat, 

nenaříkat, když nás něco bolí. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

3. zastavení – první pád 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Kristus už nemůže unést svůj kříž. Je pro něho příliš těžký a padá pod ním na zem. 

Pane Ježíši, odpusť nám ministrantům, že jsme také my svým jednáním zavinili tvůj pád pod křížem. 

 

K  Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

 

 

 



 

4. zastavení – Maria 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Panna Maria viděla zblízka jeho krvavé rány, trnovou korunu na hlavě i těžký kříž na rameni. 

Matko našeho Pána, pomáhej nám ministrantům, ať následujeme tvého Syna na zemi tak, abychom za ním 

mohli přijít i do nebe. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

5. zastavení – Šimon 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Vojáci přinutili Šimona, aby pomohl nést Pánu Ježíši kříž. Šimon z počátku nechtěl, ale pak přece jen pomohl. 

Pane Ježíši, když budeme my ministranti někdy netrpěliví, když se nám nebude chtít pracovat, učit se nebo 

pomáhat rodičům, pohlédni také na nás, abychom všechno ochotně a rádi dělali z lásky k tobě. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

6. zastavení – Veronika 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Veronika se nebojí vojáků a zlých lidí. Jde k Pánu Ježíši a podá mu šátek, aby si otřel svou tvář. 

Pane Ježíši, vtiskni svou svatou tvář také do našeho srdce, které tě má tolik rádo. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

7. zastavení – druhý pád 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Už zase leží Pán Ježíš vysílen na zemi. Kříž na něho dopadl a tlačí ho k zemi. 

Pane Ježíši, toto všechno trpíš i za naše hříchy. Chraň, prosíme, nás ministranty před špatnými kamarády a před 

vším ostatním, co by nás znova zavedlo ke hříchu. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 



 

8. zastavení – pláč 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Průvod jde kolem žen, které mají soucit s Pánem Ježíšem a pláčou nad ním. 

Pane Ježíši, nauč nás ministranty upřímně litovat našich hříchů. Kéž nad sebou dokážeme zaplakat a litovat 

svých hříchů, abychom ukázali, že tě máme rádi. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

9. zastavení – třetí pád 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Znovu pád, už třetí. A přece vstává a jde dál, aby mohl za nás umřít na kříži. 

Pane Ježíši, vtiskni do našeho srdce ošklivost před hříchem a dej nám sílu i přes naše selhání vždy opět vstát. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

10.  zastavení – šaty 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Vojáci sundali Pánu Ježíši šaty. Svlékají ho před tolika lidmi. Jak mu bylo trapně a jak to bolelo! To trpěl také 

za hříchy proti šestému přikázání. 

Pane Ježíši, opatruj v naší duši lilii svaté čistoty. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

11.  zastavení – hřeby 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Velkými hřeby vojáci přibili ruce a nohy Pána Ježíše na kříž. 

Pane Ježíši, líbáme v duchu tvé svaté rány a prosíme: Odpusť nám ministrantům naše hříchy, které Tě na kříž 

přibíjely. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 



12.  zastavení – smrt 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Už je postaven kříž a na něm visí Pán Ježíš. V bolestech umírá. Lidé se mu posmívají. 

Pane Ježíši, tak jsi všechny i nás ministranty miloval, že jsi i za nás na kříži umřel. Pomoz nám chránit se 

hříchu. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

13.  zastavení – matka 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Tělo Pána Ježíše položili na klín Panně Marii, aby se na mrtvého Syna naposledy podívala a rozloučila se 

s ním. 

Panno Maria, pomáhej nám ministrantům, abychom byli dobrými lidmi a dobrými křesťany. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

14.  zastavení – hrob 

 

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

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 

Mrtvé tělo Pána Ježíše uložili do hrobu ve skále. 

Pane Ježíši, dej, ať si i my ministranti zasloužíme jednou povstat z temnoty hrobu a žít s tebou v nebeském 

království. 

 

K Smiluj se nad námi, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 

 

Závěr 

 

K  Dobrý Spasiteli, obětujeme ti pobožnost dnešní křížové cesty za sebe a naše ministranty. Děkujeme ti za 

tvé utrpení, smrt a vzkříšení, kterým jsi nás vykoupil z našich hříchů a zachránil před věčnou smrtí. Amen. 

 

 


