Křížová cesta za mír ve světě a na Ukrajině
Úvodní modlitba:
Dobrý Ježíši, chceme s Tebou projít zastaveními křížové cesty, uvědomit si při nich Tvou lásku
a vyprošovat Tvou pomoc pro naše bratry a sestry na Ukrajině.
Bože, v jehož rukou je všechno, chceme Ti otevřít svá srdce, abys je mohl naplnit svým
pokojem a zápalem pro pomoc těm, kteří jsou v nouzi. Dej nám tento čas prožít tak,
abychom od Tebe, který jsi Pramenem všeho míru načerpali a dále dokázali zprostředkovávat
Tvé milosrdenství. Amen.

1. zastavení: Pán Ježíš je odsouzen k smrti.
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, jak hrozně Ti muselo být, když jsi byl odsouzen. Krví ses potil v Getsemanské zahradě.
Jsi na začátku křížové cesty a jako člověk prožíváš hrůzu a strach. Tvoje láska k nám Tě vede i
skrze ty nejčernější představy.
Chceme Ti na tomto místě odevzdat svůj strach a obavy. Ty je nejlépe znáš a Ty jediný nám
můžeš pomoci se jim postavit. Dej, ať nezůstaneme sami, ale ať dokážeme své obavy sdílet
s Tebou, a také ať se dokážeme spolehnout na Tvou pomoc. Jedině díky míru v našem srdci,
dokážeme šířit pokoj do našeho okolí.
Ty jsi Alfa i Omega – máš první, ale také poslední slovo. Nic nemůže skončit absolutní
prohrou, pokud to máš v rukou Ty. Ježíši, Ty jsi zvítězil a Tvé vítězství je důvodem našeho
vítězství. Dej, ať náš pohled na životní události nekončí pohledem na kříž a utrpení, ale ať
dokážeme zahlédnout také paprsky Tvého vzkříšení.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

2. zastavení: Pán Ježíš bere kříž na svá ramena
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, vidíme Tvou odvahu, když nastupuješ křížovou cestu a bereš kříž na svá ramena. Místo
pohodlí jsi zvolil aktivní pomoc těm, kteří by jinak byli ztraceni – totiž nám, které tíží hřích, a
kteří bychom jinak neměli žádnou šanci být zachráněni. Děkujeme Ti za to…
Prosíme, abys pomohl nám, kteří neseme své kříže. Často se nám nechce nést těžkosti
vlastní, ani těžkosti lidí kolem nás, nebo těžkosti společnosti a světa. Ale právě kříž je klíčem
k řešení – bylo to tak v případě naší spásy, je to tak i v našich osobních problémech i
problémech současného světa.

Prosíme, dej nám sílu, abychom se kříži nevyhýbali, ale ve vědomí jeho ceny a v pohledu na
vzkříšení dokázali nést své kříže i společný kříž světa. Pane, sami to nezvládneme, ale Ty nám
můžeš dát lásku, která způsobí, že kříž nejenže uneseme, ale také uvidíme, co všechno skrze
něj dostáváme.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

3. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem poprvé
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, Ty jsi upadnul už na začátku křížové cesty. Vypadá to, že není možné donést kříž až na
Golgotu. Ty ale znovu vstáváš a dále pokračuješ k cíli. Ty se nevzdáš! Nevzdal jsi to před 2000
lety na křížové cestě, nevzdáš to ani na křížové cestě našich dní.
Ježíši, buď s námi, když v našich životech i ve světě všechno padá a nemáme jistotu, že opět
vstaneme. Tvůj pád na začátku Tě nezastavil. Pokud jdeme v důvěře ve Tvé vítězství, nemůže
ani nás zastavit pád našich jistot, pohodlí, pád toho, co nazýváme „normální“.
Ve chvíli, kdy padají naše jistoty, kdy padá světový mír, se chceme dívat nejen na Tvůj první
pád, ale také na to, že jsi po něm znovu vstal. Chceme vstát s Tebou a jít dál. Dáváme Ti
všechno, co padlo, a už to nemáme ve svých rukou. Dej, ať nezůstáváme paralyzováni ležet,
ale opřeni o Tvou zkušenost jdeme dál.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

4. zastavení: Pán Ježíš potkává Matku Marii
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Zářivý okamžik křížové cesty: potkáváš Matku Marii, která křížovou cestu prožívá v srdci
s Tebou, a která Ti dokáže dávat lásku, tak jako Ty ji dáváš Marii.
Pane, v současné době nejistot a bolestí Tě prosíme, abychom nezapomněli na Marii, která je
Tvojí i naší Matkou. Panna Maria je tou, která procházela mnoha životními nejistotami, ale
byla vždy opřena o Boží starostlivou péči. Dej, ať se k ní hlásíme jako k Matce naděje a
Královně míru. Ano, ve společenství s Královnou míru opravdu můžeme nalézt pokoj a mír
pro svou duši i pro celý svět.
Setkání s Matkou Marií je posilněním na křížové cestě. Je to chvíle vzájemného sdílení
těžkostí, chvíle naslouchání, chvíle podpory. Dej nám sílu, abychom uměli nejen Pannu Marii
obdivovat a oslavovat velké věci, které jsi v jejím životě učinil, ale abychom dokázali i jednat
podle jejího příkladu. Dej, ať se staneme těmi, u nichž lidé nacházejí možnost sdílet se, kde
naleznou naslouchající ucho i vnímavé srdce, které dokáže podpořit. Dej, ať také na křížové
cestě nejdeme sami, ale ve společenství s našimi bratřími a sestrami.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

5. zastavení: Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést tíhu kříže
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Šimon jde z práce a potkává Někoho, kdo potřebuje pomoci. Nevíme, jestli tuto pomoc
nabídl sám, nebo byl situací přinucen. Nicméně pomohl. Právě ve chvíli, kdy pomáhá se
setkává s Tebou, Ježíši, který potřebuješ pomoci.
Ježíši, otevři naše oči a naše srdce, abychom dokázali nalézt vhodný způsob pomoci těm, kdo
trpí v důsledku války, kteří musí bojovat, utíkat z domovů, kteří přicházejí o všechno. Dej, ať
v nás naleznou Šimona, kterému to není lhostejné, ale chce pomoci. Dej, ať v trpících lidech
poznáváme Tebe samotného, vždyť Ty sám jsi, Pane, řekl: „Cokoli jste udělali pro jednoho
z těchto nepatrných, pro mě jste udělali.“
Zlo války, může být přemoženo silou lásky. To, co válka boří, může být znovu vystavěno, a
ještě více upevněno silou lásky. Láska je vždy silnější, než zlo a hřích. My chceme investovat
lásku, která uzdravuje, obnovuje a buduje velké věci. Dej nám k tomu sílu, Pane.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

6. zastavení: Veronika podává Pánu Ježíši roušku
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Taková drobnost: rouška. Veronika Ti ji podala, protože měla soucit a nebylo jí jedno, že
trpíš. Nám také není jedno, že lidé ve světě trpí díky zlu války. Dej, ať místo paralýzy strachu
a místo obyčejného přihlížení utrpení, dokážeme dělat malé skutky lásky a milosrdenství.
Právě ty mohou posílit lidi na křížové cestě, lidi zraněné, lidi, kteří ztrácejí naději a sílu.
Na roušce, kterou Veronika podala se objevila Tvoje tvář. Všechno, každý skutek opravdové
lásky nese Tvoji tvář, protože neumíš jednat jinak, než božsky – to znamená s tou absolutní
láskou. Když Tě, Pane, chceme přinášet do světa, uděláme to nejlépe skrze skutky lásky, do
nichž se vždy otiskne Tvoje tvář. Čím více je světě Tvojí tváře, otisknuté v rouškách naší lásky,
tím více Tě svět bude moci poznat, a tak v Tobě nalézt svou naději, pokoj, smíření i věčné
štěstí.
Ježíši, dej nám sílu dělat malé skutky lásky a milosrdenství. Dej, ať na křížové cestě světa
nejsme jen přihlížejícími, ale přinášejícími lásku – přinášejícími Tvůj pravý obraz, jímž je právě
láska.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

7. zastavení: Pán Ježíš padá pod křížem podruhé
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Křížová cesta nejde podle ideálních scénářů a podle našich přání. Padáš podruhé. Tvůj druhý
pád nám připomíná, že náš nepřítel, kterým není člověk, nýbrž zlo (v podobě našich hříchů a
nyní také v podobě války), nespí. Náš nepřítel jménem „Zlo“ se snaží podkopat naše snahy a
dobré úmysly. Bude dělat vše pro to, abychom se v úsilí o modlitbu, o skutky lásky, o důvěru
v Tvé vítězství, vzdali.
Nechceme uvěřit v dezinformace zla, a proto Tě, Ježíši, prosíme: nedej abychom zapomněli
na to, že jedinou skutečnou a absolutní Pravdou jsi Ty. A právě Ty nás učíš, že tváří v tvář zlu
máme jednat láskou a důvěrou v konečné vítězství lásky.
Ježíši, když přijdou jakékoli špatné, či od lásky odrazující zprávy, dej, ať při pohledu na Tvůj
druhý pád a druhé zvednutí se, dokážeme i my vytrvat v životním stylu lásky. Nedej,
abychom byli přemoženi zlem, ale ať zlo přemáháme dobrem.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

8. zastavení: Ježíš se setkává s plačícími ženami
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, potkáváš ženy, které pláčou. Nedokázaly dohlédnout dál, než na Tvé aktuální utrpení.
Ozývá se v nich smutek, kterému chybí naděje.
Apoštol Pavel nás v listě Římanům povzbuzuje, abychom se radovali s radujícími a plakali
s plačícími. Nemá to být pláč bez naděje, ale soucit s těmi, kteří dnes trpí, avšak s vidinou
jistého vítězství lásky.
Dej nám, Pane, sílu přetavit smutek a soucit v modlitbu. Modlitba a půst jsou nejsilnější
zbraní proti jakémukoli zlu. Zlo se třese před použitím zbraně modlitby a postu. V evangeliu
nacházíme událost, kdy učedníci nemohou vyhnat zlého ducha, a Ty jim, Ježíši, ukazuješ na
zbraň, která donutí odejít každé zlo – tou zbraní je modlitba a půst. Je to jediná zbraň na
světě, která neubližuje, neničí, ale naopak podpírá a obnovuje. Snažně Tě prosíme, Pane, ať
nikdy nezapomeneme na tu nejsilnější zbraň, která vyhání zlo a obrací události.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

9. zastavení: Pán Ježíš padá potřetí
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Znovu, Ježíši, padáš. Pád není konečným výsledkem – Ty znovu vstáváš.
Ježíši, když se bortí světový mír a s ním to, nač spoléháme, nechceme podlehnout dojmu, že
s tím nemůžeme nic dělat. Ty jsi vstal a my můžeme pomoci znovu vstát i pokoji ve světě.

Pomůže nám v tom, když se smíříme s Tebou, a tak nalezneme pokoj pro své srdce.
Nechceme spoléhat jen a jen na sebe – vyznáváme, že jsme se dopustili mnoha hříchů a tím
spolupracovali se zlem… Ale nyní se zříkáme nepřítele (zla) a v důvěře ve Tvé nekonečné
milosrdenství Tě prosíme o odpuštění – pro nás i pro celý svět. Nemusíme si Tvé odpuštění
zasluhovat; Ty nás toužíš zahrnout svým milosrdenstvím a čekáš až s tím budeme souhlasit.
Milosrdný Ježíši, děkujeme Ti, že nás máš tak rád, že nám odpouštíš. Chceme jednat
podobně: i my v síle Tvého odpuštění odpouštíme těm, kdo se provinili proti nám, proti
našim blízkým, i proti míru. Tvoje milosrdenství, které touží proudit i skrze naše srdce je
nadějí světa a nutnou součástí trvalého míru.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

10. zastavení: Pán Ježíš zbaven šatů
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, vzali Ti šaty, vzali Ti to nejzákladnější, co jsi měl. Spolu s šaty Ti vzali také Tvou
důstojnost. Ty se stáváš nahým, zranitelným, nejchudším.
Ježíši, dobrý a láskyplný, prosíme Tě za ty, kteří přišli o svůj domov, o věci, které měli rádi, ale
i o to základní, co v životě potřebují. Prosíme Tě za lidi, kterým válka ukradla vše, a kteří se
stali zranitelnými. Ty sám buď jejich ochranou a posilou.
A nám, kteří se o tomto utrpení dozvídáme, dej štědré ruce a srdce, které přijímá a soucítí.
Ukaž nám, co vše můžeme dělat a dej nám sílu, abychom to také dokázali činit.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

11. zastavení: Pán Ježíš je přibíjen na kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, Tobě není jedno, co prožíváme. Ty jsi sestoupil z nebe na zem, stal ses chudým i
opovrženým právě proto, abys nás zachránil. Tvé ukřižování není jen nějakou nešťastnou
náhodou historie. Je to prostředek naší záchrany i záchrany celého světa.
Kříž je pro nás symbolem Tvého vítězství, protože právě na něm jsi naplno a nezakrytě zjevil
svou lásku, pravou Boží tvář, a ukázal jsi nám tím také prostředek k trvalému vítězství. Láska
je to, co vítězí. Vše, co je spojeno s láskou se stává také vítězným.
V tomto středobodě světových dějin, kterým je Tvůj vztyčený kříž, Ti, Pane, odevzdáváme
všechny ostatní důležité body našeho života i světových dějin. Chceme každý z těchto bodů
označit Tvým křížem a nechat je zahrnout Tvou láskou, která chce být rozdávána skrze nás.
Zvláštním způsobem Ti teď svěřujeme situaci na Ukrajině. Označujeme tuto situaci Tvým
křížem. Snažně Tě prosíme, aby láska zvítězila i v této době. Věříme, že máš řešení této

situace. Prosíme, dej, abychom s Tvým řešením spolupracovali a nechtěli prosazovat vlastní
vůli.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

12. zastavení: Pán Ježíš na kříži umírá.
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, umíráš. Za nás a pro nás. Smrt a zlo již nejsou neřešitelným problémem, nýbrž právě
v tuto chvíli Tvé spasitelné smrti je rozhodnuto o vítězství. Dokázal jsi to! My Tě za to
chválíme a děkujeme, protože svým křížem jsi vykoupil celý svět!
Není otázkou, zda vyhraje dobro, nebo zlo. Je již rozhodnuto: dobro vyhrálo. Definitivně a
nezměnitelně. Jednoho dne přijdeš a zlo ztratí veškerou svou sílu – bude zcela bezmocné
tváří v tvář Tvé lásce a Tvému vítězství. Proto voláme: Přijď, Pane Ježíši!
Ty jsi zvítězil a konečné naplnění Tvého vítězství je jen otázkou času. Ale již teď můžeme Tvé
vítězství přinášet do světa. Všude, kde dovolíme projevovat lásku místo nezájmu, a
milosrdenství místo posuzování a odsuzování, tam všude již přinášíme kousek Tvého
vítězství. Dej, abychom nebyli nečinnými, nebo strachem spoutanými, ale vítězným
společenstvím lásky.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

13. zastavení: Tělo Pána Ježíše je sňato z Kříže a položeno Panně Marii na klín.
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Je dobojováno, avšak následky krutého působení zla jsou na Tvém těle jasně vidět. Jaká
bolest, když Matka vidí svého zabitého Syna. Nelze to slovy vyjádřit – porozumí jen matky…
Ano, Ježíši, i v situaci našich bratří a sester na Ukrajině vidíme zranění, bolest a smrt. Jsou to
hrozné důsledky zla, kterému jsme dovolili do světa vstoupit. Proto Tě prosíme, abychom se
nikdy se zlem nesmířili a snažili se mu vyhýbat.
Ježíši, tváří v tvář velkému utrpení a smrti, chceme vidět, že Ty jsi věčným štěstím těch, kteří
umírají ve spojení s Tebou. Smrt není konečnou. Ty bereš do svých rukou ty, které nám smrt
nespravedlivě vzala, objímáš je, jsou u Tebe… Jsou tam, kde už bolest a smutek není, kde
vládne už jen pokoj a radost. Dej, abychom ve víře viděli, že Ty neopouštíš ani v okamžiku
smrti, že Ty jsi ten, do jehož láskyplného náručí odevzdáváme naše zesnulé bratry a sestry, a
že právě Ty můžeš a chceš způsobit, že se všichni znovu v radosti shledáme.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

14. zastavení: Tělo Pána Ježíše je uloženo do hrobu.
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Tvé Tělo je pohřbeno. Ale Ty jsi nám skrze evangelium jasně ukázal, že Tvůj hrob je pouze
krátkým zastavením, protože právě z něj znovu vstáváš a tím úplně měníš situaci celého
světa. Chvála Tobě, Ježíši, že jsi z hrobu vstal a nám ukázal cíl naší cesty.
Do Tvého hrobu vkládáme současnou situaci války na Ukrajině a všechny důsledky, které
s sebou přinesla. Vkládáme zde hříchy, které válku vyvolaly a všechny rány, které při ní
nastaly. Tvůj hrob ať je konečnou pro jakékoli zlé úmysly, nenávist, nenasytnost mocných, i
celé zlo války.
Dej, ať svět povstane v síle Tvého vzkříšení, a ať se dobrovolně vydá cestou lásky a
milosrdenství. Nepůjde to bez osobního rozhodnutí nás všech. Proto Ti v této chvíli
odevzdáváme svůj život, a prohlašujeme Tě za jediného Pána našeho života. Náš vítězný
Králi, chceme žít svůj život s Tebou, chceme Ti patřit a chceme žít Tvým božským životním
stylem lásky a milosrdenství. Dej nám k tomu sílu. Amen.
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi!

Závěrečná modlitba:
Ježíši, Králi celého světa, Králi času i dějin. Věříme ve Tvé vítězství a věříme i v to, že ve
spojení s Tebou můžeme skrze lásku, solidaritu, odpuštění, smíření, jakékoli milosrdenství,
šířit a upevňovat mír ve světě i v životě jednotlivých lidí.
S důvěrou Tě, Pane, prosíme za světový mír a svěřujeme Ti naše bratry a sestry na Ukrajině.
Prosíme, ujmi se jich a zahrň je vším, co potřebují.
Prosíme Tě za ty, kdo mají ve světě moc, aby hledali to, co k míru přispívá, a co vede k lásce a
smíření. Nám pak dej srdce věřící v Tebe, a srdce naplněné Tvým pokojem a láskou. Dej,
abychom nezůstali nečinní, ale svou modlitbou, postem a štědrostí přispívali k řešení situace.
Věříme v Tvé vítězství, neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

