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potom plazma. Byla to krev a voda, jak popisuje apoštol Jan. H

a-
síly.

Apoštol se ptá: 
Ježíše, ve smrt
smlouvy. Ježíš dal za tebe život – to je „ANO“ pro tebe z Jeho strany. Tvé 
„

b) Citování Božího slova (5 minut): 
Jeho smrt a všichni opakujeme: 
svého ducha.“
c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): 

a jeden dodá: „
“ (Mt 6,10).

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Ááá... bá“ a
v tomto volání spolu s Ježíšovým duchem odevzdávám svého ducha 

Poznámka: Po it podle daného mode-

je možné se modlit jedno slovo z e návodu a druhé s využitím 

2

UTRPENÍ KRISTOVO

Rozjímání 

s
tování beránka a s
z
z

a
pokory. Nad 

osvobozu-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/*)

Ježíš ustanovil svatou eucharistii: „Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen,

krev... kdykoliv jíte tento chléb 
(1 Kor 11,23-32)

a já 
v

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

                                                           
* „Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou!“

jde 
ch mni
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Getsemany: Pak šel Ježíš se svým
„Má duše je smutná až k smrti. 

Sám se modlil: -li, odejmi ode mne tento kalich, ale ne má, 
k je spící. 

d-
lete se!“ (Lk 22,40-41) Ježíš v úzkostech zápasil a modlil 

í-
chu j ý-

sluš-
nost Bohu. On je

Jaká je moje modlitba? Bdím s

kalich utrpení jako Ježíš? 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

y a chrámovou 
stráž s
Ježíše zmocnili. 

S a-
–

duši. P . A co následovalo? I když 

jako Petr, jinak dopadneš jako Jidáš.
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

„Tak se odpovídá 

jsou zrovna u moci. Dopouštím se této podlosti i já?  
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

: Annáš poslal spoutaného Ježíše k
-li Mesiáš, 

Syn Boží.“ u-
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brát a rea-

Každý z nás projde fyzickým umíráním a fyzickou smrtí, proto máme
každý den vírou vcházet do Kristovy smrti a-

b) Citování Božího slova (5 minut): Vnímám utrpení Kristovo: ztrá-
tu kr a-
dechl a všichni opakujeme: (J 19,30)
c) Modlitba podle Božího slova :

a jeden dodá: „ “
d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á“ a
v „Mé spasení je v Ježíši doko-
náno!“

é-
ho ducha!“ (Lk 23,46)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Lk 23,44-46: „Bylo už kolem poledne; tu nastala tma po celé zemi až do
hodin, protože se slunce. Chrámová opona se roztrhla v A

du-
cha!‘ Po 27,51.54: „... ály puka-

všechno, 

tím tmavší. Líce plné ran se prodlužují. Rty jsou modré a stažené. Hlava se 
sklání k
Z posledních sil se vzpírá na nohy a mocným hlasem volá: 
rukou odevzdávám svého ducha!“ e-

k hrudníku. .
– udušením, ale ze-

boku.
. Nejprve krevní sraženina a 
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cem je DUCHOVNÍ PÝCHA, KTERÁ ODMÍTÁ PRAVÉHO BOHA SPASI-
TELE A JE RŽENÍ d-

t-
ce: Zbav nás od Zlého – .

b) Citování Božího slova (5 minut): 
bo Ježíše a všichni opakujeme:
„Eloi, Eloi, lema sabachtani?”
c) Modlitba podle Božího slova 
„Eloi, Eloi“ a jeden dodá: „Zbav nás od zlého.“

d) Modlitba srdcem (5 minut): V Ježíšem všichni vzýváme: 
„Éé-ló-íí“, a v duchu prosím: 

„Dokonáno jest!“ (J 19,30)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

a-
ly v

v e-

tkání a 
vzduchu. Jež posledním vy-

e-
chuje se. Je slyšet Jeho slovo: „Dokonáno jest!“ 

„Dokonáno jest!“

o

Svou smrtí . Jakmile je 
vzýváno jméno Ježíš proti pekelným mocnostem, jsou poraženy. Proto 
musí vyklidit pole, jakmile se setkají s plnou mocí jména Ježíš.

4

cha a zvolal: „Rouhal se!“ „Hoden je smrti!“

stavím 
já? Na stranu pravdy, anebo na stranu té oficiální hierarchie, která i dnes má 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

s Když kohout zakokrhal, vyšel ven a 

Petr hned konal pokání, neodkládal. Pekelné plameny neuhasí ani vo-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

e-
žíše k „Já na tom 

P

stát kariéru, ponížení, konflikt s mocí.
o-

vala.
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Pilát je poslal i s Ježíšem za Herodem.
Herodes kladl Pánu Ježíši mnoho otázek, ale On mu neodpovídal. 

Herodes Jím pohrdl a nechal Ho obléci do bílého plátna jako blázna. 
Sv. Pavel prohlásil: „My jsme blázni (afrónés) pro Krista.“ (1Kor 4,10)
Jsem i já

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Pilátovi. Pilát 
„Já na Kristu žádnou vinu 

nenalézám, ale ani Herodes.“
n ale ab-

„Dám ho potrestat...“ Ptáme se: Za co? I já diskutuji se zlem 
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Jsou moudré kompromisy, které druhému neubližují, a jsou kompro-
mis nepo-

to, že 
Barabáše, 

o-
vy: „nevinen jsem krví tohoto spravedlivého“.

Moje potenciální zrada a duchovní sebevražda je v tom, že si nechci
erou je: „ztratit svou duši pro Krista a evan-

gelium“ 
abych, cesty, kterou je Ježíš, se na ni skrze pokání hned vrátil, 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Barabáš otázku 

žádali smrt.
V krizových situacích volím já Barabáše, anebo Krista?  
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

: Pilát se domníval, že se církevní hierarchie uspokojí krutým 

n-

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Trním korunování: Vojáci Mu pak dali na hlavu trnovou korunu, plivali 

kdo jsem já? 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Ecce homo: y-
–

(J 19,5-6) o-
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V. slovo z Eloi, Eloi, lema sabachtani?“
což znamená 
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Mk 15,34: „O sem: ‚Eloi, Eloi, 

mne opustil?‘“
o-

kryta studeným, lepkavým potem. Není možné najít žádnou polohu, která 
by poskytoval velký 

. Když se 

v hávají nervy mezi kost-

v prudkých 

svalech. Vzduch být vydechnut. 
se nadechnout. 

vydechl a znovu 

z-
této chvíli bere na sebe a prožívá 
On, Boží Beránek, zakouší hloubku 

pekle. Démonické 
o-

nec i usmrtit. 
proti prvnímu

. Je to v ství. Skrze 
š-

né duchovno. Je to falešná úcta k – démo-
reinkarnaci, víra v

slévání vosku, horoskop k-
tura, hypnóza, reiki, jóga, transcendentální meditace a orientální meditace 
spojené s emi, psychologiemi a masážemi. Ovo-
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ání 
se nejprve objevily silné podl á-

o-
padaly na záda, ruce, nohy nejprve ze Žádnou 

odvázali a nechali klesnout na kamenné podlaze do kaluže Jeho vlastní 
krve. d-

patru.
O mnoho . Ježíš vní-

duchovní lhostej-
nosti a lenosti, aby zanedbali svou spásu. u-

Tebou po osvobození 
z

To všechno, co bylo Kristu, musí
být vírou aktualizováno ohu
a lidem. Já však musím žít z emu nero-
zumím, a v edám

oha z celého 
o-

tože tedy v duši není pravdivá láska k ádostivost a 
pýcha! Pane Ježíši, já žízním, volám nejen hlasem, ale celým srdcem: „Po-

mé duši
b) Citování Božího slova 
kru me:
„A (J 19,28)

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): „Ot-
a jeden dodá: „ mé duši!“

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Ááá... bá“.
spolu s Ježíšem žízním: (Mt 
6,10)

6

a
(v. Krista odsoudit na smrt. 

i-

Piláta, který se bál o svou kariéru, zastrašovali: 
. Na ta slova Pilát kapituloval. 

ztratil. 
Co se bojím ztratit já? Pokud neztratím všechno pro Krista, v kritické 

v Kristu. 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

K

1. Odsouzení na smrt: Pilát si pokrytecky umyl ruce se slovy: „Nevi-
nen jsem krví tohoto spravedlivého.“ Ale vydal Ježíše na smrt!

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

. Ježíšov

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

3. Ježíš padá pod . zemi.
zemi, sotvaže jsem se rozhodl ho p

z
mému dobru i dobru mých bližních. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

4. Ježíš potkává svou Matku Ježíšem 
e-
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dou v omto setkání? Co prožívala pod 

samotnému Ježíši? 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

5. Šimon z Kyrény
I já, kdy i-

nutit –
vírou, Ježíš mi dá pokoj do srdce. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

6. Veronika

ocejchována jako persona non grata, je risková-
ním a velkým hrdinstvím. 

Když budu Krista zapír

všechno! 
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

7. Druhý pád b-
znovu vstát 

každodenního 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Ježíš je napomíná: na-

j-

pokud bych k
(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

povstání. I já mám zmobilizovat všechny duševní i fyzické síly a jít za 
Ním. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/) 

10. Obnažení Ježíše: J

14

kdo pro Ježíše opustil všechno, co má. „Kdo neopustí všechno, co má, ne-

zbavit se vše Zna-
lidem a 

V té chvíli se zárove „Dám vám nové srdce.“ (Ez 

slovo: „Dám vám nové srdce.“ Skrze svého Syna v hodinu Jeho výkupné 
e-

matku v
dokona-

lou závislost na Bohu. Nové srdce je nové duchovní centrum. Toto srdce 

b) Citování Božího slova (5 minut): Ježíšem 

všichni opakujeme: 
tvá matka!‘“

c) Modlitba podle Božího slova (5 minut): Vyslovíme s vírou: „Je-
ho-šu-á-á-á*“ a jeden dodá: „ “

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-
á“. duchovní transplantaci. Dává mi nové srdce. Já 

ímám.

„Žízním!“ (J 19,28)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

J 19,28-29: „Je
i-

                                                           
* „Je“

– „ho“ tomnost Boha Syna, 
– „šu“ – „á“ vydechni dlouze, bez hlasu. 

Pak po nadechnutí znovu vydechni „á“ anou pravdu.
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ivý, a 

umírat, mu-

v

b) Citování Božího slova (5 minut): í-

k trestu smr
c) Modlitba podle Božího slova „V

a jeden dodá: “Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 
v ráji.“ (Lk 23,43)

d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Je-ho-šu-á-á-á“.

„Hle, tvá matka!“ (J 19,26)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

J 19,25-27: „U Ježíšova ... Když Ježíš matku a
kterého miloval, o l

“
„U Ježíšova 

ý-

Když se tam s
– Maria zde stojí v dokonalé duchovní 

kterého opustil všechno a Ježíšovo slovo ho zasahuje až do nejhlubšího 

ráji: 
a ženou, mezi (Gen 3,15) 

8

ch byl uschlou kr-
ví spojen s

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Slyším údery kladiva. Vidím, jak voják vráží do Ježíšových rukou 
– tržená nervová vlákna, 

„Ot
Pak odpovídá kajícímu lotru a za jeho 

kterou zastupuje apoštol Jan, ve slovech: „Hle, tvá matka“ dník ji 

t-
mi. Ježíš pak volá: „Žízním!“ 

„Eli, Eli, lema sabachtani!“

ní je ale z
V „Jestliže neodpustíte lidem, ani váš Nebeský 

(Mt 6,15) V o-
Tebou, Ježíši, opakuji: „Ot-

a-
mem vycházejícím z ložiska zla v
modlit se za své nep

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

o-

v

rá 
tmavší. Líce plné ran se prodlužují, hlava se sklání k hrudi. Ježí-

posledních 
sil se vzpírá na nohy a mocným hlasem volá: e-
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vzdávám svého ducha!“ Jeho ruce, s-
d-

dne. 

‚On byl opravdu 
Syn Boží!‘“ (Mt 27,51-54) 

k-

Ježíš dal za tebe život, to je Jeho „ano“ Jeho strany. Tvé „ano“ je 
pod

V
v m do Otcovy náru-

a-
sení (Ježíš): „Je-ho-šu-á-á-á“.

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

13. Ježíše snímají z

vody a z Ducha svatého. Odvážní 
Arimatie a Nikodém, spolu 

s apoštolem Janem snímají Ježíše z
desetiletími Ho Maria chovala ve 

e-
ného Ježíše zblízka. Co by v
vložil zvláštní lásku do srdce matky k a-

to láskyplné políbení hlubokých ran... V té chvíli matce prolétly myslí 
Syna. Vzpomínky i na to, 
, a prorok Simeon pronesl 

slova: (Lk 2,35

matku. I já nyní spolucítím s

od milu
volám: „Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hodinu mé 
smrti, amen!“   

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)
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b) Citování Božího slova (5 minut): 
aní: probodnutí Ježíšových rukou i nohou, slyším údery kla-

diva do želez
iní!“ (Lk 23,34) 

c) Modlitba podle Božího slova „Ot-
i-

ny
d) Modlitba srdcem (5 minut): Všichni vzýváme: „Ááá... bá“. V

Abba aramejsky zna-
mená , Tatínku)

„Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji.“
(Lk 23,43)
a) Zamyšlení nad Božím slovem

Lk 23,39-43: „Jeden

-
souzeni , dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nikdy nic zlého 
ne-

„Ježíši,...“ 
h-

Jeho ran na 

vírou 
vyslovil: o království.“ Tímto 

jné 

„Amen, pra
v ráji.‘“ 
v

. Tak Ho 
nazývala Jeho Matka, apoštolové i všichni ostatní.
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GOLGOTA –

(Lk 
23,34)

a) Zamyšlení nad Božím slovem
„ s-

a-
í, co 

(Lk 23,32-34)

Smrt

pak byl sražen pozpát – kat – nahmatal 

á-
robodnutím 

v

o-
va: „

a-
vení, které musí poslouchat? Náboženská hierarchie, co rozhodla, že Ježíš 

„Ze srdce vycházejí zlé myšlenky, vraždy, cizoložství,
(Mt 15,19)

každé 
naný

ostnatým drátem a vrah a tyran – satan, hlídá lidstvo v služeb-

,
modlitby Ježíš dodává: „Jestliže neodpustíte li-

dem, ani váš Otec vám neodpustí...“ (Mt 6,15)
Celý problém s tom, abychom si byli 

Potom budeme snadno odpouš
svým bližním! 

10

e-

ti,
Z

ve skále hrob. Do této hrobky vnesl s
zabalené v í kámen ve 
tvaru neúplného kola. Blížila se noc. Ježíšova matka se zbožnými ženami i 
s této chvíli zdánlivé pro-

i-
oho 

íšen (Mt 
16,21). této bolestné chvíli. 

(Pane Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou! /3x/)

Pomodli se k
5-10 minut

  
 
 


