
křížová cesta v meditační zahradě 
 
1. Poslední večeře 
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti. 
Neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 
 
Vezměte a jezte, toto je moje Tělo, 
vezměte a pijte, toto je kalich mé krve 
Tvé srdce bylo vždycky rozlomené pro druhé, 
tvá krev byla vždycky připravená k prolití pro 
druhé. 
Pane, pohlédni na mé srdce uzavřené do sebe, 
rozlom ho, ale něžně, vždyť víš, jak jsem slabý a 
kolik snesu, 
aby se mohlo dávat druhým. 
 
Ukřižovaný Ježíši 
smiluj se nad námi. 
 
2. Getsemany 
Je možné, že srdce Božího Syna může být plné 
strachu a úzkosti a temnoty? 
Říkáš Otci o své trýzni. Odejmi ode mne tento 
kalich. 
A pak skočíš do té temnoty, tam, kde nevidíš, ale 
tušíš Otcovu náruč: 
Ne má, ale tvá vůle se staň. 
Otec nemůže opustit svého Syna. 
Pane, pohleď na mé úzkosti, strachy a temnoty. 
Dej i mně důvěru, že ve tmě je připravena 
Otcova dlaň, aby mě padajícího zachytila. 
Dej mi prosím sílu skočit, i když ji nevidím. 
 
3. Před veleradou 
Vedou tě před veleradu, kde je už předem 
rozhodnuto o tvé vině i o tvém trestu, 
jde jen o to, jak to navlíknout, aby odsouzení 
nevinného nevypadalo moc okatě. 
Pane, mlčíš, nevyvracíš jim to, necháváš je konat 
nespravedlnost. 
Proč, Ježíši? 
Mlčíš, když tě odsuzuji jako přebytečného ve 
svém životě, 
mlčíš, když z tebe dělám nepotřebné haraburdí,  
mlčíš, když ti říkám, že mě jenom zdržuješ od 
těch důležitých a podstatných věcí, 
mlčíš i tehdy, když jsem tomu rád, protože musí 
promlouvat mé zájmy a mé pohledy na svět, 
mlčíš. 
Proč nepromluvíš? Proč mě neokřikneš? Proč se 
sám neujmeš vlády nad mým životem a 

nekonečně dlouho čekáš, až ti to dovolím i 
s rizikem, že to nebude nikdy. 
Ach, Ježíši, ta tvá důvěra v mou svobodu.! 
Dej, prosím, aby nebyla marná. 
 
4. Před Pilátem 
Ježíši, co asi prožíváš, když stojíš před Pilátem, 
bezmocným mocným, 
který má právo i povinnost propustit nevinného, 
a přesto neodolá řvaní davu. 
Co asi prožíváš, když hledíš na tohoto člověka?  
Soucit? Lítost? 
Pane, podívej se i na mě, spoutaného svými 
zajetými kolejemi, 
svou zbabělostí, svými zraněními, svou 
pohodlností. 
Kéž by tvůj soucit otřásl mým srdcem, aby už 
konečně procitlo. 
 
5. V rukou vojáků 
Koná se fraška královské korunovace. 
Místo zlaté koruny trnová, místo žezla rákos, 
místo úcty plivance. 
Ježíši, Králi, jehož trůnem je kříž, 
nemáš jinou moc než moc svého probodeného 
srdce, 
které je schopné přitáhnout všechny k sobě. 
Nemáš jinou moc než moc své lásky, 
která mi nedá pokoj, dokud se jí nevydám.  
Pomoz mi to udělat, Ježíši. 
 
6. Nesení kříže 
Pane Ježíši, vlečeš nesmyslný kříž na nesmyslnou 
Golgotu k nesmyslné smrti, 
děkuji ti, že mi tím dovoluješ, abych tě hledal ve 
všech absurditách, starostech, neúspěších svého 
života. 
Děkuji ti, že se mi tam dáváš nalézt. 
Dej mi, Pane, prosím, ať se nenechám udolat 
nesmyslností svého života, 
kéž mohu najít tebe, který jsi na sebe vzal kříž, 
který dáváš všemu absurdnímu smysl, 
který můj život vysvobozuješ z nesmyslnosti. 
 
7. Šimon z Kyrény 
Pane Ježíši, 
přijímáš neochotnou pomoc Šimona  
a aniž o tom ví, děláš z něj spolupracovníka na 
spáse světa. 
Podívej se, Pane, na mně, 



na mou neochotu, znuděnost, vlažnost, 
polovičatost. 
Myslíš, že i s tím málem, co ti nesu ve svém 
srdci, něco uděláš? 
Myslíš, že bys mohl tyhle dvě ryby a pět chlebů, 
i když je to směšně málo, 
rozlámat a nasytit jimi zástupy? 
 
8. Jeruzalémské ženy 
Neplačte nade mnou, plačte nad sebou a nad 
svými dětmi. 
Obrať, Pane, i můj pláč správným směrem. 
Rozčiluje mě to, co by nemělo a nerozčiluje mě 
to, co by mělo. 
Kéž bys mi dal dar slz nad sebou, 
kéž by mi už konečně začala vadit má vlažnost, 
uvelebenost, pohodlíčko, 
kéž by mě to vedlo k tomu, abych se vydal tobě, 
Lékaři nemocných. 
 
9. Ukřižování 
Bůh je přibit na kříž. 
Byl jsem to já, kdo mu držel ruce i nohy na 
správném místě a mlátil kladivem? 
Byl jsem to já, kdo má ruce od jeho krve? 
Pane Ježíši, tvé rány uzdravují mé rány, 
tvá krev obmývá mé hříchy. 
Když jsem ti tvé rány způsobil 
a když jsem tvou krev prolil, 
dovol, abych se teď pro změnu nechal uzdravit a 
očistit. 
 
10. Dva zločinci 
Pamatuj na mě, až přijdeš do svého království! 
Pane, opravdu jedna jediná věta lítosti 
dokáže uzdravit ty roky mizerného života? 
Opravdu se během jedné chvíle může uzdravit 
srdce, které se celý život odvracelo od tebe? 
Ježíši, proneseš prosím i nade mnou: Pravím ti, 
budeš se mnou v ráji? 
Uzdravíš i mé srdce? 
 
11. Maria a Jan 
Ježíši, 
řekni prosím i o mě Marii: Ženo, to je tvůj syn, 
tvá dcera. 
Ježíši, 
řekni prosím i mému srdci o Marii: To je tvá 
Matka. 
Maria, Matko, 

přijmi mě ubohého. Chovej i mě, s mým mrtvým 
srdcem na klíně, jako jsi chovala tělo svého 
mrtvého Syna. 
 
12. Ježíšova smrt 
Nebe se zatmělo, Bůh zemřel. 
Pane, setři prosím prach z mého srdce, 
abych se byl schopen dotknout alespoň konečky 
prstů 
bláznivé lásky Boží, 
lásky, která miluje až k smrti 
a která miluje mě. 
Ježíši, prosím, 
setři tu tlustou vrstvu prachu z mého srdce. 
 
13. Hrob 
Podívej se, Pane, na náhrobky v mém srdci, 
na pohřbenou naději, na důvěru, která už se asi 
nemůže probrat k životu, 
na umírající lásku, 
na hřbitov, který v sobě mám. 
Rozdupej kytičky, které tam nosím, abych 
zapomněl, jak je to bolavé 
a zakřič k mému srdci zvěst o vzkříšení. 
Suché kosti, vzbuďte se! 
 
14. Oslavení 
Pane, vstal jsi z mrtvých! 
Kéž by to pro mě nebyl jen hezký konec příběhu. 
Dobře to dopadlo a jdeme dál. 
Kéž bych uvěřil, že vzkříšení se děje teď a tady, 
že se mě týká, 
že se mi dovoluje žít jako vzkříšený, 
že nic, co má příchuť smrti nemá nade mnou 
vládu 
a že se můžu spolu se sv. Pavlem vysmívat: 
Smrti, kdepak je tvůj bodec, kdepak je tvé 
vítězství? 
Děkuji ti Pane za tvou křížovou cestu. 
A děkuji ti, že vyvrcholila vzkříšením. 
A děkuji ti, že se mě to týká. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


