
Křížová cesta jednou větou a s úkoly 
Tato křížová cesta je náhradou za tu, která měla být součástí farního shromáždění. Je krátká, 
„střelná“, osobní. Pokud se Vám nelíbí, přečtěte si jen úkoly nad ní. 

Dva úkoly jen tak (nesoutěžní): 

1. Před zahájením křížové cesty si zkuste vyjmenovat jednotlivá zastavení křížové cesty ve správném 
pořadí a zkuste si třeba i vybavit obrazy křížové cesty v našem kostele.  

 -podařilo se bez chyby a bez dlouhého vzpomínání? "#$% 

2. V našem kostele je u desátého zastavení pod obrazem napsáno, že P. Ježíš je nejen zbaven šatů, 
ale také něčím napájen…čím? (odpověď na tuto nesoutěžní otázku pošlete jako součást bonusového 
úkolu – více níže a kdo bude chtít, napíšeme mu správnou odpověď)  

 a) octem 

 b) žlučí 

 c) octem smíšeným se žlučí 

 d) nic takového tam není 

 

Zde navazuje 3. a SOUTĚŽNÍ BONUSOVÝ BIBLICKÝ ÚKOL:  

Napište, co nabízejí vojáci P. Ježíši k osvěžení před jeho smrtí podle jednotlivých evangelistů (malá 
nápověda: někde je o tom zmínka hned dvakrát…) 

 -odpovědi posílejte emailem na bible.vizovice@seznam.cz do 12.4.2020 do 24:00 

 -do předmětu nebo na začátek textu napište BONUS 

 -nezapomeňte se podepsat celým jménem + věk (alespoň přibližně) 

 -jednoho výherce vylosujeme v týdnu od 13.4.2020 

  

 
 
 
 
 
 



Křížová cesta „jednou větou“ 
 
Úvod  
Pane ochraňuj mé přátele i nepřátele. 
 
P. Ježíš odsouzen 
Pán Ježíš přijímá všechna opatření vůči jeho osobě nařízená světskou mocí. 
 
P. Ježíš přijímá kříž 
Nejen nepříjemná slova, ale už i fyzická tíha kříže dopadla na Ježíše.  
 
P. Ježíš padá pod křížem poprvé 
A že byl ten kříž pořádně těžký, když spadl i jinak zdravý a silný třicátník. 
 
P. Ježíš potkává svou matku  
Musel jim stačit jen letmý pohled jako rozloučení, nebo se ještě uvidí? 
 
Šimon pomáhá nést P. Ježíši kříž  
 „Můžeš si za to sám, ale musím Ti pomoct“. 
 
Veronika podává P. Ježíši roušku 
I pomáhající někdy přijímá pomoc. 
 
P. Ježíš padá pod křížem podruhé 
Úleva se však nedostavuje, vyčerpání se zhoršuje a bolest sílí. 
 
P. Ježíš potkává plačící ženy 
Obrať svou lítost od trpícího správným směrem – na své hříchy, třeba vůči němu. 
 
P. Ježíš padá pod křížem potřetí 
Podle lékařských knih má škála bolesti deset stupňů. 
 
P. Ježíš zbaven šatů 
Nachystáno jest. 
 
P. Ježíš přibit na kříž 
Nejvyššího stupně bolesti je dosaženo na kříži…   
 
P. Ježíš umírá na kříži 
…i pod křížem. 
 
Tělo P. Ježíše sňato z kříže 
Poslední naděje umřela? 
 
Tělo P. Ježíše uloženo do hrobu 
Ne, naděje žije navěky věků! 
 
Amen. 
 

 


