Krížová
ˇ
cesta

Křesťan ve svém vztahu ke Kristu, Ukřižovaném i Zmrtvýchvstalém, dorůstá i upřímnou modlitbou. Modlitba
„Křížové cesty“, konaná zvláště ve svatopostní době společně s ostatními křesťany, prohlubuje naše vědomí o Ježíši, který byl kvůli nám ochoten podstoupit vše. I bolesti
a smrt.
Text „Křížové cesty“, sestavený naším zdatným jáhnem
Štěpánem Smolenem, nám mimořádně hezkým způsobem
přibližuje Spasitelovy vážné chvíle a vybízí nás, abychom
mu zůstali věrni navždycky.
Tuto křížovou cestu se modlím spolu s vámi a žehnám
vám.

Itálie

Úvodní modlitba:
Krok za krokem můžu teď jít s Kristem na Golgotu: dívat se
na něj, dívat se na sebe – a ptát se, co mi schází, abych se mu
podobal.
Dej mi, Pane, pravé poznání mé bídy i tvé lásky a zahrnuj mě
svou milostí, abych měl sílu povstávat z hříchu a toužil jít za
tebou přes kříž až do slávy, kam mě toužíš vést!

biskup Jan Baxant

1. Ježíš je odsouzen
Nezabíjím slovem?
Ten, který nepřišel svět soudit, ale zachránit, je právě světem souzen. Kdyby při
tomhle procesu nebyli žalobci, nebyl by ani odsouzený. Kdyby se nenašel nikdo,
kdo by na Krista ukázal jako na zločince, nebyl by odveden na kříž. A přece se
objevili mnozí, kdo promluvili křivě.
Mluvím přímo? Mluvím křivě? Slovo může zranit hlouběji než zbraň: pomluva dokáže druhému i zničit život. Stačí málo: zveličené vyprávění, přikrášlená historka,
vyzrazené tajemství, krutý vtip na účet slabšího spolužáka. Je tak lehké tu posměšnou fotku sdílet, anebo zanechat kousavý komentář. Tím vším můžu získat u ostatních body, jako je u soudců získali Ježíšovi žalobci před dvěma tisící lety. Tím vším
se však stavím na stranu těch, kdo nespravedlivě soudí mlčícího Spasitele.

2. Ježíš prijímá
ˇ
kríž
ˇ
Snáším zkřížení svých plánů?
Vloží mu na záda těžký trám. Pán se podlomí v kolenou – ale neucukne. Vykročí
vpřed. Je před ním teď jediný úkol: propotit se, probolet se, prokrvácet na Golgotu. A v duchu mu zatím zaznívá hlas Pokušitele: „Kdybys byl opatrnější, mohls být
někdo. Ale zbabrals to. Jsi na dně!“ Pán neodpovídá. Jen se ještě pevněji chytne
kříže. A svým stiskem říká: „Ano, Otče, buď vůle tvá.“
Chlapi mívají odvahu vyjít za svým snem. Ale statečnost je náročnější – znamená
nechat si překřížit plány. Vůle rodičů, trenérů, učitelů se zkříží s tou mou. Jak odpovědět? Znám možná spoustu dobrých vytáček a výmluv, sto způsobů, jak se vyhnout břemeni a prosadit si svou. Rád bych si chodil, kudy se mi zlíbí. Ale Kristova
cesta je cestou odevzdanosti do rukou vojáků – do Otcovy vůle.
Althofen - Rakousko

