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KŘÍŽOVÁ CESTA - ŽENY NA CESTĚ… 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

Pod kříž s Tebou, Pane, došly zvláště ženy. 

Ženy také jako první šly za Tebou ke hrobu. 

A první se dozvěděly o Tvém zmrtvýchvstání. 

 
1. zastavení – Ježíš je odsouzen 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,  
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ježíš je odsouzený na smrt. Nevinný a přece odsouzený jako zločinec. Ponížený, posmívaný, zbitý, 

poplivaný.  

Možná i ty něco podobného znáš, zažila jsi to a možná to prožíváš právě teď. Němě stojíš a 

už nezvládáš odporovat. Už nemáš sílu se obhajovat a slyšíš různá nespravedlivá odsouzení a 

nálepky na svou osobu. Je pravděpodobné, že tohle znáš nejen ty, ale i tvé kamarádky, známé, jiné 

ženy. Kolikrát ještě v životě budeme nespravedlivě odsuzovány a posuzovány svým okolím, přáteli, 

rodinou nebo i cizími lidmi, kteří nás ani neznají? Vzpomeň si v těchto situacích na Ježíše. On rozumí 

tomu, co prožíváš. On, Boží syn, na sebe vzal všechno ponížení a nespravedlnost, které zažíváš, 

nemusíš ho nést sama.  

Ježíši, prosíme tě ale také za každou nás, odpusť nám, když jsme se ze strachu, z únavy nebo 

z  jiných důvodů nezastaly člověka, který byl nespravedlivě posuzován a odsuzován. Odpusť nám 

také, když jsme někoho rychle a bezhlavě posuzovaly my samy a soudily jsme ho jen podle svého 

zdání. Vždyť kdo jsem já, abych soudil? 

 Pro své utrpení přiveď nás, prosíme, Pane, k poznání pravého smyslu života i k opravdovému pokání. 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

2. zastavení – Ježíš přijímá kříž 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Bereš na sebe kříž, Pane, Tvá cesta na smrt začíná.  

Asi jsi často slyšela nebo četla: Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž 

a následuj mne. Ve chvílích, které jsou pro každou z nás obzvláště těžké, kdy zažíváme samotu, 

strach z nemoci, obavy o své drahé a podobně. Možná si v takové situaci říkáš, že tento kříž je pro 

tebe až moc těžký. Necítíš sílu jej zvednout, natož jej nést. Často ve chvílích bolesti ani nerozumíš 

tomu, co se děje. Všechny životní jistoty, jako by se zhroutily. Možná tě zklamaly ti, kterým jsi 

důvěřovala, o které ses opírala. Podívej se, je tu jedna jistota a Láska, která nikdy nezklame. Ježíš 

toto všechno poznal, dívá se na tebe s láskou a říká: Neboj se, pojď za mnou, já jsem s tebou 

a ponesu všechny tvé kříže s tebou.  

Prosíme tě Ježíši, dej, ať ti pro tvou zkušenost nesení kříže důvěřujeme a nechceme všechno 

zvládnout samy. 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 
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3. zastavení – Ježíš poprvé padá pod křížem 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,  
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

S velkým úsilím a námahou patříš mezi ty, kteří nesou každý den svůj kříž. Bohužel pod jeho 

tíhou padáš, najednou si nevíš rady, tvoje důvěra v pomoc mizí, propadáš se do zoufalství. Nezvládáš 

nést tíhu bolesti, která tíží tvé srdce. Ta nekonečná samota, nepochopení, není se o koho opřít. 

Starost o budoucnost tě tlačí k zemi. A tak v duchu, a někdy i nahlas, křičíš: Proč Pane? Proč právě 

já? Proč se musím dívat, jak jiní okolo mne žijí spokojený život, daří se jim, jsou obklopení rodinou, 

přáteli.  A já jsem na všechno sama, ani Tebe nevnímám, najednou jsi mi tak vzdálený.  Do kdy ještě? 

Kde jsi?  

Podívej se na Krista, který upadl. On zná tvou bolest, tvůj pád. Nehleď na pocity, dívej se na 

Něj a věř, že tobě i každému, kdo padá pod tíhou života, říká: Jsem s tebou stále, ať to cítíš nebo ne. 

Není chvíle, kdy bys byla sama.  

Prosíme tě, Pane, za sebe i za všechny, kteří padají, ať jim jejich bolest nezabrání uvidět Tebe. 

 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

4. zastavení – Ježíš potkává svou matku 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,  
neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

„Tvou duši pronikne meč“ oznámil Simeon Panně Marii, když přinesla svého Syna do chrámu. Marie, 

žena bolesti.  Matka, která trpí pro své dítě, pro toho, koho miluje. Ona jde křížovou cestou se svým 

Synem. Její srdce krvácí, když vidí hrozné utrpení svého Syna. Vidí, jak vedou její vlastní dítě na smrt.  

Svatá Panno Marie, ty jsi i mojí matkou. I na mne se díváš s bolestí a velkou láskou. Trpíš spolu se 

mnou, když vidíš, jak trpím já. Rozumíš mi. Víš o každé bolesti, kterou prožívám. Tobě je srdce ženy 

důvěrně blízké. Víš, že nejde jít životem a nepoznat bolest a trápení, ty víš, jaké to je strachovat se 

o své drahé, vidět a zažívat jejich bolest.  

Prosíme tě, Pane, posiluj nás, abychom vždy věděly, že jsi s námi. Ty víš, jak je ženské srdce 

zranitelné a že to jinak nejde, protože to bychom musely být bez srdce a nebyly bychom tak ženami.  

  

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

 

5. zastavení – Šimon pomáhá nést kříž 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
 neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

 

Šimon Ti pomohl na Tvé cestě s křížem – z donucení, ale pochybujeme o tom, že zůstal bez 

citu, když viděl Tvé utrpení zblízka. Někdy potřebuje pomoc každá z nás. Občas si může každá z nás 

uvědomit, že to, co nese, je opravdu těžké a touží po tom, aby jí někdo pomohl. Jenže přiznat se, že 

to nezvládáš, že se bojíš? Obáváš se, jak by se na tebe dívala tvá rodina, kolegové v práci, lidé 

z farnosti, ti, na kterých ti záleží, kterých si vážíš.  
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Zahleď se v této chvíli na Ježíše. On, Boží syn, který si mohl pomoci sám, přijal pomoc od cizího 

člověka, který se ani sám nenabídl, byl k tomu přistrčen. Jak je to pokořující. 

Když přijal pomoc Boží syn, neboj se ji přijmout i ty. Neboj se říci si o pomoc a nedej se odradit 

i neochotou a případným nepřijetím.  

Kriste, pomáhej nám uznat potřebu pomoci a přijmout i pomoc nedokonalou. Pomáhej nám snést 

třeba i malé pokoření, vždyť to tvé bylo o hodně větší. 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

6. zastavení – Veronika podává Ježíši roušku 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

 

Veronika přichází s rouškou v ruce, aby osušila Ježíšovu zakrvácenou tvář, a tak vyjádřila 

soucit s jeho utrpením. Ježíš jí to dovoluje. Těžko říci, kdo komu dělá větší laskavost. Dalo by se říci, 

že za vynalézavou maličkost své osobní snahy pomoci, zmírnit utrpení, tak jak ona sama může, 

dostala Veronika zpět nesmazatelnou památku. Na lidsky vyrobený kousek látky, se jí otiskla Boží 

tvář. Vidíme, že Bůh žádnou maličkost naší snahy o dobro nepřehlíží, všímá si ji a štědře ji oplácí. 

Možná i kolem mne jsou obdobné, drobné, možná ne i ne moc šikovné snahy projevit dobro. Třeba ti 

nabízí knížku, která tě neoslovuje, ale je to, co ho napadlo, že může udělat.  Snad tě někdo nesměle 

zve na čaj, i když čaj nemáš ráda, je to jeho způsob, jak ti vyjádřit pozornost. Rouškou, kterou nám 

druzí nabízí, mohou být různé drobnosti. Prosme Ježíše, aby nám pomohl tuto laskavost 

nepřehlédnout a přijmout ji. Kéž se každá z nás naučí za každé dobro děkovat i Bohu, jako zdroji 

všeho dobrého a nechat jej, aby i On mohl tuto laskavost odměnit.    

 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 
 

 

 

 

 

 

7. zastavení – Ježíš padá pod křížem podruhé 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

 

Vidíme Božího Syna, jak padá pod křížem po druhé. On, Bůh, opravdu neunese kříž. Jak je to 

možné?  

Co máme tady vidět? Nebylo by lepší se raději decentně odvrátit, abychom toto neviděly?  Proč se 

dívat na druhý Kristův pád? Jenže tady nejde o pád, ale o to, že Ježíš ukazuje mně i každé z nás, že 

je třeba znovu vstát a že není tak důležité počítat své nezdary, jako to, že se snažím věrně pokračovat 

ve své snaze o dobré.  



 4 

Asi každá z nás se opakovaně snaží něco, co ji trápí a ničí, odstranit ze svého života. Nevzdávejme 

se, Ježíš nepočítá naše pády. Mnohem víc je pro Něj opakovaná snaha vstát a začít znovu. 

Ježíši, Ty znáš bolest druhého pádu, kříž je tak těžký, ale i tak jsi znovu vstal. Pomoz i nám slabým 

znovu a znovu vstávat a jít dál. Pomoz nám důvěřovat, že ty máš pro každou z nás dobrou cestu 

a pomáháš nám dojít k cíli, kde není pláč a zlo už nemá nad námi svou moc. 

 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

 

8. zastavení – Ženy pláčí nad Ježíšem 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

 

Jestliže se někomu dostalo výtky, pokárání na Tvé cestě, Pane, byly to právě ženy.  

Jak často mám já i další z nás sklon být sentimentální, dojaté, poplakat si nad někým, něčím, ale nic 

víc to s námi nedělá. Uvnitř se nijak neproměňujeme, nevede nás to k ničemu dalšímu, zůstáváme 

pouze u dojetí. Jsme daleko od pravého, hlubokého citu a pravé lásky, která vždy souvisí s obětí. 

Nauč mne, Pane, a všechny ženy do hloubky poznávat a vážit si Tvého utrpení, kterým jsi dal smysl 

i našemu životu. 

Dej, ať nezapomínám, že jsem odpovědná za sebe, za ty které jsi mi svěřil, i za ty, na které mohou mít 

vliv. Ať nezůstávám u prázdného tesknění či sentimentu. Pomoz mi, ať neuhýbám před opravdovou 

bolestí srdce, která mne může proměnit. Vždyť láska bez bolesti by se snadno stávala sobeckou, a co 

by bylo se světem, kdybychom my ženy nemilovaly?  

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci  

 

 

 

9. zastavení – Ježíš padá pod křížem potřetí 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

Ježíši, znovu padáš na své cestě. Stejně jako neseš těžký kříž kvůli mně, kvůli každému 

člověku, stejně tak nám opakovaně ukazuješ, že je možné upadnout, dostat se až na dno, do 

beznaděje. Ty znáš situace, kdy už opravdu nemůžeš. Jak jsi nám v tom blízký každé z nás. Pomáhej 

každé z nás znovu vstávat, znovu začínat.  

Myslíme v tuto chvíli i na všechny opuštěné ženy i na ty, které z nejrůznějších důvodu  zůstaly samy.  

Také na ty, které opustil manžel i ty, které jsou samy po smrti manžela. Myslíme i na ty, které jsou 

vdané, ale jejich manželství je bolavé, i ony zažívají samotu.   

Buď nám, Pane, pořád nablízku, dávej nám sílu znovu s Tebou vstávat z propasti osamění a dej, ať 

víme, že nás nikdy neopustíš a máš s námi nekonečnou trpělivost. 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 
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10. zastavení – Ježíš zbaven šatů 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

Zbavují Tě všeho, co ještě máš, Pane, i Tvého oblečení. Snaží se ti vzít poslední kousek důstojnosti. 

Na konci Tvé cesty myslíme na všechny staré ženy. Rozdaly všechno – dobru či zlu. Žily svůj život 

s Tebou nebo bez Tebe. Pracovaly, milovaly, trpěly i radovaly se s Tebou – nebo bez Tebe. 

Prosíme ať ty, které jsou od Tebe daleko, pochopí, že nikdy není pozdě jít k Tobě a získat s Tebou 

všechno. 

Dej ať ty, které Tě přijaly do celého svého života, v době, kdy přibývá tělesných potíží, dokážou dál 

zhodnocovat každou vteřinu svého života a denně Ti dávají všechno, co prožívají. 

Pomoz každé z nás vnitřně přijmout a prožívat, že naší největší důstojností jsi Ty a tvoje Láska ke 

každé z nás. 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

 

 

11. zastavení – Ježíše přibíjejí na kříž 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

 

 

Ani my, které máme blízko k porozumění bolesti druhých, si nedovedeme plně představit 

utrpení Tvého křižování, Pane. Tvé rozbolavělé, vyčerpané tělo musí ještě dál trpět.  

Ze svého života známe chvíle, kdy jsme na zemi, padáme pod tíhou toho, co se děje. Myslíme si, že 

víc se už nedá unést a v tom jako by se do nás zarývaly hřeby bolesti. Hřebíky samoty, nepřijetí, 

odsouzení, verdikt vážné nemoci. Hřebíky dluhů, vážné problémy s bydlením a s nedostatkem peněz 

nás znehybňují.  

Myslíme teď ve chvílích Tvého bolestného mučení na všechny ženy na světě, které nějakým 

způsobem trpí – ženy, které zápasí s rakovinou, ženy trpící těžkými psychickými obtížemi, ženy bez 

domova. Prosíme za ženy trpící nejrůznějšími způsoby tělesně, psychicky, duchovně, ženy trpící 

stářím a vyčerpáním… 

Podáváme Ti, Pane, v oběť jejich bolesti a utrpení, abys na ně shlédl ve svém utrpení a prosíme, abys 

jim ulevil od jejich bolesti. 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

 

 

12. zastavení – Ježíš na kříži umírá 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

Pane, pod Tvým křížem zůstaly z Tvých věrných Tvá Matka, několik dalších žen a Jan. 

Zůstaly Ti věrny až do Tvého posledního výkřiku: Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil? Boží Syn 
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zažívá nejhorší chvíle toho, který všechno ztratil, nevidět nikoho a nic, co by pomohlo. Prochází 

hrůzou, která je nesnesitelná. Zažívají ji lidé, kteří ztratili jakoukoliv naději, vše se jim zatmělo a oni 

jsou blízcí rozhodnutí pro sebevraždu. Není nic hrozného, čím už přede mnou neprošel Boží Syn. On 

nám nabízí své porozumění, objetí a pomoc. 

Prosíme za všechny lidi, kteří se ocitají na hraně života. Prosíme tě za všechny, kteří nezvládli svůj 

život a sami ho ukončili. Prosíme tě za jejich příbuzné, kteří nesou tuto bolest celým svým životem. 

Ježíši, kéž nad všemi trápeními našeho života, dokážeme vztyčit kříž, jako znamení záchrany před 

smrtí a ať je nám blízké tvé srdce, které nás zná a miluje.   

 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 
 

 

13. zastavení – Mrtvý Ježíš položen do klína Matky 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

 

Mrtvé zubožené tělo Krista kladou na klín jeho matky. Jeden autor napsal: „Na Kalvárii se 

Maria stala skutečnou Matkou. Neboť Matkou se člověk stává teprve tehdy, když všechno dá. Byla 

zde, aby přinesla nadlidskou oběť, aby řekla nejen – Jsem služebnice Pána – ale také uznávám, že – 

můj Syn je služebníkem Páně, ať se Mu stane podle Tvé vůle, Bože. Každý den musela Maria 

opakovat své FIAT! Ať se mi stane, podle tvého slova, Pane.  Musela tak každý den znova objevovat 

Boha ve svém životě. Stejně jako to má dělat každá z nás. Maria nám bude stále připomínat, že i když 

třeba ne všemu přesně rozuměla, ale že vždy řekla PÁNU v důvěře své ANO.“  I teď, když se může 

zdát, že všechny její naděje jsou mrtvé. 

Prosme všechny svaté ženy i dívky, manželky, matky, vdovy a ženy svobodné pro Boží království 

i Pannu Marii, aby nám pomáhaly, vyprošovaly sílu říkat ANO až do konce svého života, abychom 

mohly spolu s Marií zpívat po celou věčnost: „Velebí má duše Pána za všechny ty velké věci, které mi 

Pán učinil v celém mém životě.“ 

Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 
 

 

14. zastavení –  Ježíše ukládají do hrobu 

Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, 
neboť svým křížem jsi vykoupil svět 

Mrtvý Ježíš je uložen do tmavého hrobu. Boží láska, jako by byla pohřbena a cesta k ní je 

zavalená kamenem, se  kterým sám člověk nepohne, natož pak slabá žena. Někdy jsme  

v bezvýchodné situaci, ale nic, žádný balvan ani jiná síla nedokáže zastavit Boží Lásku, která chce 

přijít ke každé z nás. On nás chce vysvobodit z různých našich hrobů a hrobečků trápení, samoty, 

beznadějí a bolesti. Tak jako světlo vítězí nad tmou, tak i Ty hledáš a nacházíš cestu za každým 

člověkem, jen ho pusťme dovnitř, k sobě.   

Prosíme tě za všechny věřící i hledající, ať pro nás nejsi mrtvým Kristem, neživotným, knižním 

vzorem, ale ať denně zažíváme skutečnost, že tvoříme část Tvého Těla a že Tě dokonce můžeme 

přijímat v tvém slově, nebo jako pokrm, posilu na své cestě životem. Ať o nás všech mohou platit 
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slova sv. Pavla, že jestliže jsme s Kristem srostli tak, že jsme mu podobni v Jeho smrti, budeme mu 

podobni i v Jeho zmrtvýchvstání. 

Ať se to opravdu stane, Pane. 

 
Ukřižovaný Ježíši – smiluj se nad námi a nad dušemi v očistci 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
Pomodleme se nyní za duše v očistci a na úmysl svatého otce: 
 

 

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, 

Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, 

ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, 

sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, 

svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. 

 

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, 

tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 

viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. 

 

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, 

Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

 

Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen. 

 

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. 

 

S Božský Synem Máti, rač nám požehnání dáti. 

 


