
KRÍŽOVÁ CESTA S DEŤMI 

1. zastavenie: Ježiš je odsúdený na smrť 

Rozprávač: Ježiša obžalovali, že sa vydával za kráľa Židov. Pilát, zástupca cisára, má nad ním 
vyniesť rozsudok. 

Pilát:         Ty si židovský kráľ? 
Ježiš:        Áno, ja som kráľ. Ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. 
1. človek:    Ukrižuj ho! Na kríž s ním! 
2. človek:     My máme zákon a podľa tohto zákona musí zomrieť, pretože tvrdil, že je Boží Syn. 
Pilát:            Ja na ňom vinu nenachádzam. 
1. človek:     Keď ho prepustíš, nie si priateľ cisára! 
Rozprávač:  Tu dostal Pilát strach, pretože nechcel stratiť priazeň cisára. Prepustil Ježiša vojakom, 
aby ho        ukrižovali. 

Modlitba: Pane, posilňuj nás svojím príkladom, keď musíme niekedy znášať nespravodlivosť. Daj nám 
silu, aby sme radi prinášali obete. Amen 

Všetci:  Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojím krížom vykúpil svet.        

2. zastavenie: Ježiš berie kríž na svoje plecia 

Rozprávač:  Pilát nariaďuje Ježiša odviesť a zbičovať. Vojaci upletú z tŕnia korunu a nasadzujú ju 
Pánovi Ježišovi na hlavu. Oblečú ho do červeného plášťa, predstupujú pred neho 
a hovoria: 

Viacerí:        Nech žije židovský kráľ! (Chvíľa mlčania) 
Rozprávač:  Ježiš však mlčí. Vojaci ho odvádzajú. Svoj kríž si musí niesť sám. Rímski vojaci ho 

strážia na jeho poslednej ceste. 

Modlitba: Pane, ty súhlasíš a prijímaš kríž. Prináša ti smrť. Nesieš ho za nás. Túto obeť prinášaš 
z lásky k nám a k nebeskému Otcovi. Ďakujeme ti. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.  

3. zastavenie: Ježiš padá prvý krát pod krížom 

Rozprávač:  Na horu popravy nie je príliš ďaleko. Ale je horúco a Pán Ježiš v noci nespal. A tiež rany 
ho oslabili.  

Judáš:       Zradil som Ježiša. Predal som ho za peniaze. Ako ho to asi bolí! 
Ján:            My, jeho učeníci, sme sa skoro všetci poschovávali a sme zo všetkého zmätení. Ako tým 

asi Ježiš trpí! 
1. vojak:     Tak, teraz spadol. Veď my mu pomôžeme na nohy!   
Rozprávač:  A Ježiš vstáva. Berie na seba bremeno a vlečie sa ďalej. 

Modlitba: Pane, odpusť nám, keď svojimi hriechmi prispievame k tomu, že tvoj kríž je ťažší. Chceme 
ako ty znovu začať a z hriechu povstať. Pomôž nám v tom. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.  

4. zastavenie: Ježiš stretáva svoju matku 

Mária:       Skoro všetci ho opustili. Nik nemá odvahu sa k nemu prihlásiť. Kde sú chorí, ktorých 
vyliečil? Kde sú tí nadšenci, ktorí ho chceli vyhlásiť za kráľa? Len ja, matka, verím svojmu 
dieťaťu. Chcem ho potešiť.  



1. žena:       Mária, nerob to! Príliš dobre ťa poznajú. Vojaci neznášajú, keď má niekto súcit 
s odsúdenými. 

Mária:  Nevieš, čo hovoríš. 
Rozprávač: Mária čakala na príležitosť, aby mu mohla povedať niekoľko slov. Sprevádzala ho celou 

cestou. Teraz sa k nemu priblížila. Hovoria spolu.   
Ježiš:      Moja matka ma neopustila. Ona vie, že nie som zločinec. Má ma rada. 

Modlitba: Pane, tvoja matka nás učí, aby sme ti zostali verní, i keď ťa mnoho ľudí opustí. Pomôž nám. 
Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.  

 
5. zastavenie: Šimon z Cirény pomáha Ježišovi niesť kríž 

Rozprávač:  Písmo sväté hovorí: Cestou zastavili muža z Cyrény, menom Šimon, ktorý prichádzal 
z poľa. Toho donútili, aby niesol Ježišov kríž. 

1. vojak:      Prichádza Šimon. Ten vraj tomuhľa človeku verí. 
2. vojak: Pomôžeš trochu tomuto mužovi? No, bude to!? 
Šimon:  Veď ste ho už úplne zničili, vy ukrutníci. Ten človek neskrivil nikomu ani vlas. A za to ho 

chcete usmrtiť? 
Ježiš: Ja vám hovorím, čo ste urobili jednému z mojich najmenších bratov, mne ste urobili. 

Modlitba: Pane, ty, Boží Syn, si si nechal pomôcť od človeka. Pomôž nám prekonať pýchu, keď 
potrebujeme pomôcť. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.  

6. zastavenie: Veronika podáva Ježišovi šatku 

Rozprávač:  Písmo sväté nehovorí nič o dievčati, ktorá statočne a pred všetkými Ježišovi pomohla. 
Kresťanské  podanie však jej čin zachovalo ako príklad hodný nasledovania. 

Veronika: Volám sa Veronika. Ako vidíte, som vo vašom veku. 
1. vojak: Čo tu chce táto uličnica? 
2. vojak: Nechaj ju! Len keby sme my mali toľko odvahy ako ona! 
Veronika    (pokľakne pred krížom): Pane, je mi ťa ľúto. Veľa pre teba nemôžem urobiť. Chcela by 

som aspoň osviežiť tvoju tvár. Veď sotva vidíš. 
Rozprávač: Ježišova tvár sa otlačila do šatky. Jej odvaha tak bola bohato odmenená. Ľudia na jej 

dobrý skutok dodnes nezabudli. 

Modlitba: Pane, chceli by sme byť ako Veronika. Pomôž nám, aby sme sa za teba nikdy nehanbili. 
Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet.  

7. zastavenie: Ježiš padá druhý krát pod krížom 

Rozprávač: Ukrižovanie nie je pre strážny oddiel ničím neobvyklým. Dochádza k nemu často. Buriči, 
zločinci a nepriatelia cisára musia podstúpiť túto smrť. Ježiš sa však dá viesť na 
popravisko ako baránok. Čím to je?  

1. vojak: Čochvíľa sa zasa zrúti. 
2. vojak: Nie je divu, keď je tak horúco. 
1. vojak: Čo som nehovoril? Už zas leží na zemi. 
Rozprávač: Pád pod krížom sa opakuje. Ale vždy je možné znovu povstať. Kto je blízko Bohu, nájde 

vždy východisko. 



Modlitba: Pane, na našej ceste dochádza k pádom. Ty nás učíš, ako povstávať a obnovovať v sebe 
silu. Chceme premáhať každú vlažnosť. Pomáhaj nám v tom. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

8. zastavenie: Ježiš stretáva ženy 

Rozprávač:  Pri krížovej ceste stoja ženy s deťmi. Súcit im vháňa slzy do očí. 
1. žena:        Taký mladý človek, sotva tridsaťročný a už musí zomrieť. 
2. žena:         Úbohá jeho matka, ako je asi zarmútená.  
1. žena:         Prečo zachádzal až tak ďaleko a búril sa proti mocným? 
2. žena:         Teraz mu už nič nepomôže. 
Ježiš:             Nenariekajte na do mnou, ale sami nad sebou a nad svojimi deťmi. 
1. vojak:        Dopredu, ideme ďalej! Žiadne rozprávanie!  
2. vojak:        Rozíďte sa domov, nezdržujte nás!  

Modlitba: Pane, ty sa na nás obraciaš s výzvou: Neplačte na do mnou, ale zmeňte svoj vzťah ku mne. 
Chceme si to vziať k srdcu, že ku kresťanskému životu patrí pokánie a vnútorná obnova. Prosíme ťa, 
pomôž nám. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

9. zastavenie: Ježiš padá tretí raz pod krížom 

Rozprávač:  Krátko pred popraviskom Ježiš opäť padá. Už tretí krát. Čo sa stalo? 
1. žena:        Teraz je s ním koniec. Znovu spadol. 
2. žena:        Môj Bože, leží ako mŕtvy. 
1. vojak:       Nič také, vstaň, ideme ďalej! 
2. vojak:       Snáď nám nevyvedie pred koncom taký kúsok, aby nám zomrel ako poriadny človek? 

Vstávaj!  Pomôžte mu! 

Modlitba: Pane, tento pád nám chce ukázať, že je vždy možné nájsť cestu z hriechu a že i pod 
krížom je nádej. Ty nám hovoríš: Vstaň a nes ďalej svoj kríž. 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

10. zastavenie: Ježiš je zbavený šiat 

Rozprávač:  Vojaci berú Ježišovi šaty. Po jeho smrti si zbabelo rozdelia korisť.  
1. vojak:       Bol to ale slušný človek. Mali sme mu tie šaty nechať. Nechajme mu aspoň trochu cti. 
2. vojak:       Načo mu je tu česť? Z tej už nezostalo vôbec nič.   
Mária:  Syn môj, takto si prišiel na svet. Chudobný, nahý, opustený. Ako blízko majú k sebe 

jasličky a kríž! Ale nehanbi sa, syn môj, nemusíš sa hanbiť za svoju nahotu. Láska sa 
nedíva na vonkajšok. Tvoju dôstojnosť nemôže zničiť výsmech a podlosť. Česť býva 
v srdci, nie v šatách.   

Modlitba: Pane, príliš si zakladám na svojej cti. Bolí ma, keď ma niekto haní a ohovára. Chcem žiť 
tak, aby som sa pred druhými nemusel hanbiť. Pomôž mi, aby som sa nemusel hanbiť 
predovšetkým pred tebou. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

11. zastavenie: Ježiš je pribitý na kríž 



Rozprávač:  Keď prišli na miesto, ktoré sa volalo Golgota, to je Lebka, pribili ho vojaci na kríž. Potom 
kríž postavili.  

Ježiš: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. 
1. človek:    Pomáhal druhým. Teraz by si mal pomôcť sám, ak je skutočne Mesiáš.  
2. človek:  Ak si Boží syn, zostúp z kríža! 
Rozprávač:  S Ježišom boli ukrižovaní dvaja zločinci. Dvaja vinníci s nevinným. 
1. lotor: Nie si ty snáď ten sľúbený Spasiteľ? Potom teda pomôž sebe i nám! 
2. lotor (k prvému):  Ty sa ešte nebojíš Boha? My dvaja sme si trest zaslúžili. Ale tento nič zlé 

neurobil. 
            (k Ježišovi):  Pamätaj na mňa, až budeš kráľom. 
Ježiš: Sľubujem, že ešte dnes budeš so mnou v raji. 

Modlitba: Pane, teraz ťa pribili na kríž. Prebodli tvoje ruky i nohy, ale nezničili tvoju lásku k nám. 
Pred ľuďmi si prehral a predsa si zvíťazil. Pomôž nám, aby sme nechceli vždy za každú cenu 
zvíťaziť. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

12. zastavenie: Ježiš na kríži umiera 

Rozprávač:  Ježiš Nazaretský, kráľ židovský. Tak znie nápis na kríži. Ten, od ktorého narodenia 
začína nový letopočet, umiera smrťou zločinca. Teraz jeho pozemské dielo končí. Jeho 
smrť bola rovnako dôstojná ako jeho život. 

1. vojak: Pred týmto človekom by mal každý skloniť hlavu. 
2. vojak: Trpí už tri hodiny. Umiera ťažko. 
Ježiš:  Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? 
(ticho): 
 Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. 
2. vojak: Je mŕtvy. Môžeme odísť. 

Modlitba: Pane, z lásky k nám si obetoval všetko. Ďakujeme Ti. Tvoja smrť nám darovala večný život. 
Nikdy na to nezabúdajme. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

13. zastavenie: Ježiš je sňatý z kríža 

Vojak:  Ježiš je mŕtvy. Umieral tri hodiny. Po jeho skonaní sme vbodli kópiu do jeho srdca, ako 
nariaďuje predpis. Strážny oddiel hlási návrat. 

Stotník: Teraz ho treba pochovať.  
2. vojak: Ale jeho stúpenci určite budú chcieť jeho telo. 
Stotník: Jeden z veľrady, Jozef z Arimatie, dostal od miestodržiteľa povolenie, že ho smie 

pochovať. Hrob tohto podivuhodného Ježiša sa musí strážiť. Rozdeľ stráže. Tým to pre 
nás skončí. 

Mária: Pred každou smrťou stojíme bezradní. Tu tiež. Prečo musel zomrieť? Nenariekam, som 
jeho matkou. Boh vie, prečo musel jeho syn vykonať toto znamenie. A i keby som tomu 
nerozumela, verím mu, dúfam v neho, milujem ho. 

Modlitba: Pane nad životom a smrťou, zmiluj sa nad všetkými našimi zomrelými. I keď nás tu na zemi 
opustili, nech sa s nimi stretneme u Teba. Odpočinutie ľahké daj im, Pane a svetlo večné 
nech im svieti. Nech odpočívajú v pokoji. Amen 

Všetci: Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. 

14. zastavenie: Ježišovo telo je položené do hrobu 

Rozprávač:  Ježiš je uložený do cudzieho hrobu. Je to jaskyňa v skale a patrí Jozefovi z Arimatie. 
Mária, Ježišova matka, Jozef, Ján a ostatní jeho verní sú pri tom. 



Ján:         Mária, čo teraz? Je všetkému koniec? 
Mária:         Každý koniec je novým začiatkom. 
Ján:         Ak nepadne horčičné zrno do zeme a neodumrie, neprinesie úžitok. 
Mária:         Tvoju smrť zvestujeme, 
Ján:          tvoje vzkriesenie vyznávame, na tvoj príchod čakáme, Pane Ježišu Kriste. 
Všetci:         Tvoju smrť zvestujeme, tvoje vzkriesenie vyznávame, na tvoj príchod čakáme, Pane 
Ježišu Kriste. 

(Zaspievame vhodnú pieseň.) 
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