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| První zastavení.
Ježís k smrti odsouzen.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Věčný, Spravedlivý, pravý Pán a Bůh jest
od hříšníků odsouzen k smrti. Ale odsuzujíce
Jej, jsou nucem prohlásiti Jej za nevinna.
Jidáš, který Jej zradil, řekl: ,„Zhřešiljsem,
zradiv krev spravedlivou.“

Pilát, který rozsudek smrti potvrdil, řekl:
„Nevinen jsem krví tohoto Spravedlivého“
a svalil vinu na židy.

Setník, který Jej viděl umírati na kříži,
zvolal: „Jistě, Tento byl spravedlhvý!“

Takto byl jsi, Pane, ve svých slovech o
spravedlněn a vítězíš, 1když jsi odsouzen.
- A na konci dní více než kdy jindy 1 nyní:
„Uzří, koho jsou probodli““ — a Ten, jenž
byl odsouzen ve své slabosti, bude souditi
všechen svět s mocí, a 1 ti, kteří budou za
vrženi, musí vyznati, že jejich rozsudek byl
zcela nespravedlivý. Amen.Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!



K. A duše všech věrných zemřelých pro
milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.

L. 'Amen.

Druhé zastavení.

Ježís béře na Sebe těžký kříž

K. Klanime se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Ježíš nese svou božskou mocí celý svět,
neboť jest Bůh sám. Ale ani toto břímě není
tak těžké, jako kříž, který pro Něj stesaly
naše hříchy. Jen pro naše viny vzal na sebe
takové ponížení. Ráčil vzíti na sebe naši při
rozenost, zjevil se mezi námi jako člověk a
přinesl za nás nesmírnou oběť. Podstoupil žŽ1
vot kající, aby až na konec tohoto života
trpěl a umřel.

Pane! VšemohoucíBože, Ty neseš svou si
lou celý svět; ale právě tak jsi nesl bříměna
šich hříchů, které Tě svrhlo k zemi. Tak ja
ko zachováváš náš vezdejší život svou Prozře
telností, tak budiž zachráncem a Spasitelem
našich duší svou předrahou krví!

Otčenáš.



K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.

Třetí zastavení.

Ježíš po prvé klesá pod křížem.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježiši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Na počátku spadl satan s nebe, byv sražen
spravedlivým. ortelem svého Tvůrce, proti
kterému sepozdvihl. Když však se mu poda
řilo strhnouti 1 lidi ke vzpouře a jejich Tvůr
ce přišel, aby je vykoupil,nastala propoko
řenéhoknížetepekel chvíletriumfu — aon
jí užil náležitě: Když Svatý Svatých vzal na
se lidské tělo a nyní byl v jeho moci, uzavřel
ve své pomstychtivosti azlovůli zasaditi To
mu, jenž jej svrhl, těžkou ránu právě tak,
jako sám bylramenem Všemohoucího s ne

be svržen. A proto padl Ježíš Kristus na
zemi.

Milovaný Spasiteli, pro první svůj pád po
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zdvíhni nás všecky z bláta hříchů, které nad
naší slabostí zvítězily. Amen.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.

Čtvrté zastavení.

Ježíš potkává svou Matku.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Panna Maria měla účast na všem, co se dá
lo s jejím Synem; nemohla tedy scházeti ani
na Jeho kruté cestě s křížem. Mnoho lidí,
kteří se zovou jejími služebníky, domnívá se,
že její dílo bylo dokonáno, když Jej světu

porodila, a že potom nemohla než zmizeti aýt zapomenuta.
My však, Pane, dítky Církve katolické,

takto o tvé Matce nesmýšlíme. Víme, že při
nesla své božské Dítě do Chrámu, že je drže
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la v náručí, když přišliMudrci, aby se Mu
klaněli. S ním prehla pod záštitou sv. Jo
sefa do Egypta, a potom,když Mu bylo dva
náct let, přivedla Jejdo Jerusalema. S ní byl
živ v Nazaretě třicet let a s ní byl na
svatbě v Káni. A i když odešel hlásat krá
lovství Boží, sledovala Jej 1tu.

A nyní se objevuje zase tam, kde se potácí
pod tíhou kříže.

Sladká Matko, vypros nám, abychom také
stále na Tebe pamatovali, kdykoli si vzpo
mínáme na Ježíše a kdykoli se modlime
k Němu, stůj při nás se svou mocnou pří
mluvou! Amen.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, naď námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.

Páté zastavení.

Šimon z Cyrény pomáhá Pánu
nésti kříž.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,



L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Ježíš byl by mohl nésti kříž sám, kdyby to
byla Jeho svatá vůle. Ale dovolil Šimonovi,
aby Mu pomohl, aby nám připomenul, že
1 my máme bráti podíl na Jeho utrpení, a
následovati Ho v Jeho dile. Jeho zásluha jest
nekonečná, ale ve svém nepochopitelném po
nížení chce, aby Jeho lid spojil své zásluhy
se zásluhami Jeho. Svatost Blahosl. Panny,
krev mučedníků, modlitby a kající skutky
Svatých 1 dobré skutky všech věřících jsou
části tohoto díla, které 1 bez nich jest doko
nalé. Zachraňuje nás svou přesvatou krví, ale
tato záchrana pochází jen z nás samotných a
skrze nás.

Drahý Spasiteli, nauč nás trpěti s Tebou,
a dej, abychom trpěli rádi pro jméno Tvé, a
posvěťvšeliké naše utrpenízásluhami vlastními.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.



Šesté zastavení.

Veronika podává Ježíši potní
roucho.

K. Klanime se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Pán Ježíš odměnil zbožnou' ženu otiskem
své svaté tváře, který měl zůstati uchován
pro budoucí doby. Učiml tak, aby nás napo
menul, že jeho obraz musí býti vtisknut v
naše srdce stále. Kdekoh žijeme, v každém
díle světa, v každé době máme nositi v srdci
Ježíše. I když se jakkoli od sebe lišíme, v tom
se musíme shodovati všichni, chceme-li býti
Jeho věrnými dítkami. Roušku Veroniky mu
síme u sebe míti vždycky, stále musíme roz
jímati o smrti a zmrtvýchvstání Pána Ježíše
a ustavičně napodobovati Jeho dokonalost,
každý svým způsobem.

Pane Ježíši, dej, aby náš obličej vždy. se
líbil očím tvým, aby nikdy nebyl znetvořen
nepravostmi (hněvu, pití, nečistoty ...), ný
brž, aby byl umyt a osvěžen tvou svatou krví.

en.
Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námil



L. Smiluj se nad námi!'
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Božíať odpočívajív pokoji.
L. Amen.

Sedmé zastavení.

Ježís klesá po druhé.

K. Klanime se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebime Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Když náš Pán a Spasitel přišel na zemi,
padl satan po druhé. V té době strhl na sebe
vládu nad celým světem a zval se jeho krá
lem. Ano, odvážil se dokonce přibližitise ke
Spasitel, ukázal Mu všeckakrálovství 
zemská a ve své rouhavé opovážlivosti Mu
slíbil, že to vše dá Jemu, ač-l klekne a bude
sé mu klaněti. Ježíš však odvětil: „Odejdi,
satanel“ a satan se zřítil s kopce. Pán Ježíš
to dosvědčuje slovy: „Viděl jsem satana jako
blesk padajícího s nebe.“zlý duch si tento
druhý pád zapamatoval — a nyní porazil
nevinného Syna Božího k zemi po druhé, ne
boť nyní Jej měl ve své moci.
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vVPVv? vPředrahý Spasitel, Pane Ježíši, nauč nás
čti s Tebou a bez strachu odolávati úkla

dům satanovým, pakliže vzejdou z našeho
odporu proti němu. Amen. |

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se naď námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.

(Osmé zastavení.
2 V,Ženy jerusalemské pláčí nadJežíšem.

K. Klanime se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Podle starého proroctví měl se Spasitel
světa naroditi ze ženy z kmene Abrahámova.
Od té doby doufala každá panna,že snad bu
de Jeho matkou. — Ale když opravdu přišel,
kterak podle zprávyevangelia zcela jinak to
mu býlo, nežli očekávaly! Ježíš řekl: „Při
jdou dnové, v nichžto řeknou: Blahoslaveny
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neplodné a životy, které nerodily a prsy, kte
ré nekrmily.“

Ach. Pane Ježíši, my nevíme, co jest pro
nás dobré nebo osudné; nemůžeme říci, co

nám přinese budoucnost, ani předvídati, saya v jaké podobě přijdeš, abys nás navštívil.
Proto vše ponecháváme Tobě. Učiň s námi i
v-'nás, jak se Tobě líbí. Jen dej, abychom
stále patřili na Tebe a také Ty shlížej na nás,
posiluje nás milostí svého hořkého utrpení a
smrti na kříži a dodávaje nám útěchy, jak a
kdy se Tobě líbí.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočivají v pokoji.
L. Amen.

Deváté zastavení.

Ježíš padá po třetí.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil. —
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Třetí a poslední pád satanův bude na konci
času, až bude ve svém ohnivém žaláři zavřen
na věky. Satan věděl dobře, že takový bude
jeho konec, že pro něj není naděje, nýbrž
jen zoufalství. Věděl, že jakékoli bezpráví,
jehož se v této hodiné dopustí proti Spasitel,
nebude s to uchrániti jej před nezměnitel
ným osudem; ale ve své strašlivé nenávisti a

mstychtivosti odvážil se přece napadnouti
velkého Krále, jehož království jest věčné,
a stýrati Jej, pokud mohl. Proto svrhl Jej
s divokou silou po třetí.

Pane Ježíši, jednorozený Synu Boží, vtě
lené Slovo Otcovo, s bázní a třesením a spolu
hlubokou vděčností dovoláváme se tvého kla

nění aonného pokoření, které Tebe, Pánanejvyššího, pohnulo,abys se v utrpení vydal
za hříčku a kořist zlého ducha,jek |abys nás
zachránil. Amen.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi! |
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.
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Desáté zastavení.

Ježíš roucha zbaven..

K. Klanime se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Když Pán Ježíš odcházel se světa, ráčil se
všeho na tomto světě vzdáti; chtěl zachovati
dokonalou chudobu. Když odešel z domku
nazaretského, aby kázal, neměl ani, kde by
hlavu sklonil.Byl živ zcela chudě, pouze tím,
čeho Mu poskytli ti, kdož Jej milovali a Je
mu sloužili. Proto si zvolil i smrt, přikteré
by Mu nebyla ponechána ani roucha jeho;
zbavil se toho, co zdánlivě jest nezbytné nut
no a co bylo podle zákona padlé lidské přiro
zenosti částí Jeho bytosti.

Milený Pane a Vykupiteli, dej, ať.i my
vše na zemi považujeme za nicotné, ať 0
chotně snášíme ztrátu všech věcí a ať raději
vezmeme na sebe 1 zahanbení, hanu, povr
žení a posměch, než aby se musil za nás han
biti v poslední den. Amen.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
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K. A duše všech věrných zemřelých pro
milosrdenství Boži ať odpočívají v pokoji.

L. Amen.

Jedenácté zastavení.

Ježíš na kříž přibit.
K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a

velebíme Tebe,
L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy

koupil.

Ruce 1 nohy Ježíšovy byly probity tupými
hřeby. Hlava ovinuta trnovým věncem a oči
se zalévaly krví a zavřely se, ústa byla plná
octa a žluči; tělo samá rána.

Takto byly zmučeny všecky jeho smysly,
aby dalzadostiučiněnízavšelikkýlidskýhřích

Pane Ježíši, dej, abychom umírali a kři
žování byli s Tebou! Posiluj nás, abychom
nehřešili ani rukama a nohama, — ani očima
či ústy, — ani rozumem ni srdcem! Všecky
naše smysly nechať jsou obětí ke tvé slávě
a všecky naše údy nechať velebí a oslavují
Tebe! Dej, aby přesvatá krev, jež proudila
z tvých pěti ran, pomaže nás milostí posvě
cující, abychom světu odumřeli a živi byli
jenom Tobě. Amen.

Otčenáš.
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K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A ďuše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.

Dvanácté zastavení.
2 VYJežíš na kříži umírá.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil. |

V těch třech hodinách, co Ježíš visel na
kříži, modlil se za své katany, slíbil kajícímu
lotru ráj a odevzdal svou blahoslavenou Mat
ku pod ochranu sv. Jana. A když vše bylo vy
konáno, nakloniv hlavy, vypustil duši. Dílo
spásy bylo dokonáno, nejsvětější z lidí jest
mrtev a opustil tento svět; nejněžnějšía nej
věrnější ze synů lidských vydechl duši; Je
žíš umřel a s Jeho smrtí mají zemříti 1 hří
chy mé!

BožskýPane můj, slibuji Ti nyní i na vždy,
před lidmi 1 anděly, že hřích nebude již pa
novati nade mnou. Zasvěcuji se Bohu na vě
ky; první mou starostí bude spása mé duše!
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S pomocí tvé milosti budu želeti a oplakávati
své dřívější nepravosti. Všemi silami se při
činím, abych si hřích ošklivil tak, jak jsem
jej dříve miloval. Odevzdávám se zcela v ru
ce Boží a slibuji T1, Pane Bože, že s tvou mi
lostí budu se varovati pokušení, utíkati před
příležitostí ke hříchu, že se budu rozhodně
odvraceti od našeptávání zlého ducha, že se
budu horlivě modliti a hříchu zcela odemřu,
abys za mne nadarmo na kříži neumřel|
Amen.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočivají v pokoji.
L. Amen.

Třinácté zastavení.

Ježís složen na klín Matčin.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježiši Kriste a
velebíme Tebe,

L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Nyní jest zase jen tvůj, panenská Matko,
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neboť On 1 svět se od sebe odloučili. Od Te
be odešel, aby splnil vůli Otce svého; nyní to

vykonal a pš Nyní již nemají naň právasatan ani zlí lidé; byltě dosti dlouho v jejich
moci: satan vynesl Jej na vysokou horu, zlí
lidé povýšili Jej na kříž. Od svého dětství ne
ležel nikdy ve tvém náručí, — nyní však,
když Mu svět učinil to nejhorší, máš zase vše
liké právo naň jen Ty! NeboťTy jsi požehna
ná, milostná Matka Boha Nejvyššího! Jakou
radost nám působí toto velké tajemství! Kdy
s1 býval skryt ve tvém klíně, ležel na tvém
srdci a pil z prsou tvých a Ty jsi Jej chovala
ve svém náručí. Nyní leží na tvém klíně
mrtev. Oh, panenská Máti Boží, pros za nás
ustavičně. Amen. |

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.

Čtrnácté zastavení.

Ježíš položen do hrobu.

K. Klaníme se Tobě, Pane Ježíši Kriste a
velebíme Tebe,

18



L. neboť svým svatým křížem svět jsi vy
koupil.

Když byl Ježíš svému věčnému triumfu
nejbliže, zdálo se, že jest od něj nejdále.
Když se chystal vejíti v království své a na
býti zase veškeré moci na nebi i na zemi,
ležel ve skalním hrobě mrtev. Byl zahalen
v pohřební roucha a uzavřen ve skální hrob,
ve kterém však měl přijati oslavené tělo, kte
ré proniká kteroukoli látkou, dostane se kam
koli rychleji než myšlenka a které mělo vy
stoupiti na nebesa.

Pane Ježíši, uděl nám vznešenou důvěru
v sebe, tak aby i na nás se ukázala tvá Pro
zřetelnost. Dej nám klidnou jistotu, že jsme
Tobě tím blíže, čím větší jest náš zármutek!
Čím více lidé námi pohrdají, tím více chces
nás povýšiti; čím více nás tupí, tím více slá
vy chceš nám dopřáti. Čím méně na nás pa
matují, tím hlouběji skrýváš nás ve svém du
chu. A čím více se nás vzdalují, tím úžeji
chceš se s námi spojiti, nejdobrotivější Pa
ne náš! Amen.

Otčenáš.

K. Smiluj se, Pane, nad námi!
L. Smiluj se nad námi!
K. A duše všech věrných zemřelých pro

milosrdenství Boží ať odpočívají v pokoji.
L. Amen.
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Modleme se: Bože, jenž jsi předrahou krví
svého jednorozeného Šyna znamení kříže po
světil, uděl nám, prosíme, abychom se těšili
slávou téhož svatého kříže a vždy a všude
jeho ochrany požíval. Skrze téhož Krista,
Pána našeho Amen.

(Na konec se pomodli Otčenáš, Zdrávas a
Sláva Otci na úmysl Sv. Otce.)


