Spolčo – křížová cesta
Začátek v kostele. Modlitba by byla formou křížové cesty. (V postní době bychom každé spolčo
rozjímali nad 2 nebo 3 zastaveními). Na začátek bychom zazpívali modlitbu: Přijď Duchu svatý (koi 1).
Pomodlili bychom se k Duchu svatému a rozebrali bychom si první 2 zastavení – Ježíš odsouzen a
Ježíš přijímá kříž.
Ježíš odsouzen: Chválu vzdejme (koi 24) modlili bychom se tak cca 3 minuty vkuse
- Zde bychom každý předložili lidi, které odsuzujeme. Situace, které odsuzujeme a postoje,
kterými odsuzujeme. Říkali bychom to v tichu nebo nahlas – záleží, jak by kdo z nás chtěl.
Ježíš přijímá kříž: Ave crux (koi 42a) modlili bychom se tak cca 3 minuty vkuse
- Teď bychom se modlili za to, ať jsme schopni každý tu svou situaci přijmout. Ať dokážeme
přijímat a milovat. Aby lidi, které nesnášíme, nebo nás něčím štvou, abychom je dokázali
přestat soudit.
Potom bychom šli na faru a měli bychom sdílení života s Bohem za poslední týden.
Pak bychom měli téma, které by bylo nečekaně zaměřené na Křížovou cestu. Rozebrali bychom si
smysl Jeho cesty na Golgotu a proč si toto „gesto“ připomínáme ještě dnes. Začala bych svým
názorem: Když máme někoho rádi, tak i po jeho smrti na něj vzpomínáme a připomínáme si
okamžiky, které jsme s ním prožili, nebo co udělal dobrého a stejně tak, když máme rádi Ježíše –
Boha, tak bychom si ho měli připomínat. Pak bychom ve zkratce rozebrali všechna zastavení křížové
cesty. (Za každým zastavením by se k tomu děcka měly možnost vyjádřit).
1. Ježíš odsouzen
Musel zemřít podle zákona, ale co je to za zákon???? Je to zákon nenávisti, ano a podle toho
tedy musí Ježíš umřít, protože Láska a nenávist opravdu dohromady nejdou.
2. Ježíš přijímá kříž
Přijímat kříž neznamená „jen“ zvládat těžkosti každého dne, ale přijmout i úkol, pro který
jsem zde byla poslána (manželství, zasvěcený život…).
3. Ježíš padá pod křížem poprvé
Padají kněží, padají rodiče, padá Ježíš a padám a budu padat i já.
4. Ježíš potkává svou matku
Každý někdy odejdeme z domu a někdy se se svými rodiči nestihneme ani rozloučit… prostě
už tu nebudeme. Když se teď Ježíš potkává se svou maminkou, neříkají si vůbec nic, jejich
srdce jsou nalazená na stejnou vlnu a Marie zde projevuje velikou svobodu.
5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
Každý z nás potkává lidi, kteří jsou tu speciálně pro nás, nemusíme je třeba ani znát, ale
důležité je nechat si pomoct.
6. Veronika podává Pánu Ježíši roušku
Buďme vděční!! Ježíš přijímá pomoc a jediné, co v tu chvíli může nabídnout a darovat je otisk
Jeho tváře. Nemá nic kromě kříže, který má být náš. A tak soucitné Veronice nechává kus
sebe, víc už dát nemůže. Člověk by se neměl bát dát kus své slabosti.
7. Ježíš padá pod křížem podruhé
Zde se Ježíš setkává s absolutním nepochopením druhých. V první polovině Ježíš dostává
povzbuzení Veroniky, Maminky a Šimona, ale zde Ho lidi nechápou a odrazují Ho. On však ví,
je si jist, a tak vstává. Stejně tak i nám je mnohdy jistotou opravdu „jen“ Bůh.
8. Ježíš potkává plačící ženy
Nemáme plakat nad kříži druhých, máme plakat nad sebou a druhým s kříži pomáhat.
9. Ježíš padá pod křížem potřetí
Ježíš padá znova a už v tom není jen nepochopení druhými, ale taky to, že si uvědomuje, že
už na to nemá. Nést kříž je opravdu těžké a člověk na to bez Boha prostě nemá. Vždyť i
dokonalý Člověk pod hříchy upadl. On, který v životě neudělal jedinou chybu, teď vzal
všechen hnus. Já po měsíci bez zpovědi si připadám jak černá šmouha, jak si musel připadat
On??
10. Ježíš svlečen ze šatů

Svět nás nesnáší a rád upozorňuje na naše hříchy, obnažuje naše chyby a slabosti. Však tím,
jak nás svět křižuje je Bůh slaven.
11. Ježíš přibíjen na kříž
Člověk je hračkou v rukou lidí pro slávu Boží. Máme tendence nechávat něco jen pro sebe a
nikoho do toho nepouštět, On už nemá nic. Má otevřenou náruč i srdce, ale „soukromého“
už nemá nic.
12. Ježíš umírá
Ježíš umírá sám. Pod křížem stojí jen Jeho Maminka a Jan, ale kde jsou ti lidi, kteří Ho ještě
před několika dny velebili a oslavovali Ho. Teď si Ho připomínáme a je to hezké, ale co tehdy,
co jsme dělali??? A kolik lidí i dnes umírá samo a až pak o nich mluvíme a „velebíme je.“
13. Ježíš položen do klína své matky
Maria zde ukazuje svou velikost. Její muka nekončí s křížem, ale pokračují. Ježíš byl pokořen
ve své mužnosti v jeho síle. Maria je ničena city a mateřskou Láskou.
14. Ježíš položen do hrobu
Zde je zdánlivý konec. Všechno utichlo, vojáci slaví Jeho smrt. Avšak největší boom teprve
přijde, Ježíš vstává jako Vítěz!!!! Je dokončen vrchol cesty naší spásy. 
Na konci by byla modlitba formou chval a proseb na ochranu pro příští týden. Pak bychom si dali
křížek a plni Ducha se rozutekli do svých domovů!! 
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