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Křížová cesta s blahoslavenou Zdenkou 
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Zdenka jako kandidátka u Milosrdných sester Svatého kříže 
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I. Odsouzení 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

 (myšlenky ze Zápisníku blahoslavené Zdenky) 

Moje oběť, moje mše svatá teď pouze začíná… Všude musím umět pokračovat v oběti 

oltáře. Dokonalost je v tom, že plníme Boží vůli a úplně se jí odevzdáme. Po chybách 

druhých mi nic není, o ty se nestarám. V netrpělivosti volám: Obětuji se ti Pane, aby se na 

mě naplnila tvá svatá vůle. 

Modlitba: Pane Ježíši, ty ses úplně odevzdal Otcově vůli. Byl jsi vydaný do rukou lidí, aby 

tě odsoudili a ukřižovali. Přijals všechnu potupu a ponížení, abys splnil Otcův plán spásy a 

lásky. Blahoslavená Zdenka byla též vydaná do rukou lidí a odsouzená. Při tomto 

zastavení ťě prosíme, chraň nás od každého posuzování. Dej ať jsme milosrdní ve svých 

úsudcích, abychom mohli v plné míře zakoušet tvé milosrdenství.  

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Bere kříž 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Utrpení, které s sebou přináší den je těžké a je ho mnoho. Ale utrpení a bolesti, které 

posílá Bůh, přijímáme plným obětím, a ne jen konečky prstů. Břemeno našeho Pána je 

sladké a jen co ho přijmeme, hned pocítíme jeho sladkost. Bože můj, buď velebený za 

chvíle, které jsem strávila v utrpení. S láskou snášené utrpení se mi zdá jediné žádoucí 

v tomto slzavém údolí.  

Modlitba: 

Pane Ježíši, tys s láskou přijal kříž, abys nám zprostředkoval spásu a dal nám příklad ke 

snášení našich každodenních křížů. Blahoslavená Zdenka se nebála přijmout utrpení, 

protože věřila v jeho výkupnou sílu. Věřila, že je to cena za duše. S láskou přijaté utrpení 

posvěcuje nás i naše bližní. Prosíme tě, Pane, daruj nám odvahu nebát se přijmout kříž a 

zaposlouchat se do jeho spásonosného poselství. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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III. První pád 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Krista musíme vyznávat svým životem, přinášet mu svou vůli jako oběť i krocení svých 

smyslů a srdce. Nepřestaňme mu obětovat i své práce, těžkosti i poklesky. Kdo kráčí 

cestou lásky, nesmí se pro nic za nic znepokojovat. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, tys padl do prachu země, ale opět jsi vstal a šel jsi vytrvale dále, abys naplnil 

Otcovu vůli a vykoupil nás z otroctví hříchu. Blahoslavená Zdenka věřila v tvou milosrdnou 

a odpouštějící lásku. Věřila, že s odpuštěním přichází i milost nového začátku. Prosíme tě, 

uděl nám potřebnou sílu, abychom se vždy vrátili k tobě, když padneme. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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IV. Setkání s Matkou 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Podle příkladu Panny Marie máš být každodenním, ustavičným „staň se“. Při tomto 

zastavení prosme jako Mariiny děti se sestrou Zdenkou: „Maria, s tebou chci snášet 

všechny těžkosti, trápení, protivenství a nemoci,“ neboť věřím, že s tvou pomocí a 

ochranou bezpečně dojdu k cíli. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, ve chvíli největšího ponížení a utrpení ti byla oporou tvá Matka. Ona, která tě 

pokorně doprovázela po celý tvůj život nemohla chybět ani na posledním úseku tvého 

pozemského života – na cestě na Golgotu. Blahoslavená Zdenka žila v důvěrném 

společenství s tvou Matkou. Prosíme tě, ať nám tvoje i naše matka vyprosí lásku 

k trpělivému nesení našich křížů. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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V. Šimon z Kyrény 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Bůh nežádá nic jiného, jen dává duši vycítit svou vůli. Naši vůli nám však ponechává, aby 

sama duše odpověděla podle stupně své lásky. Duše sama má vyjádřit své „ano“, nebo 

„ne“. Bůh nám vždy dá tolik odvahy, kolik trpíme, a když nám přidá utrpení, daruje nám i 

sílu trpělivě ho snášet. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, tys pokorně přijal Šimonovu pomoc a chceš, abychom si i my navzájem nesli 

svá břemena. Blahoslavená Zdenka byla ochotná k neustálé službě lidem. Prosíme tě, dej 

nám na její přímluvu, abychom i my nezištně a s radostí sloužili svým bratřím a sestrám. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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VI. Veronika 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

V zápisníku bl. Zdenky máme tuto modlitbu: „Ó Ježíši, který ses stal při svém umučení 

jakoby stínem člověka a mužem bolesti, uctívám Tvou svatou božskou tvář, na které září 

krása a vznešenost Božství a která se i pro mě stala tváří malomocného… Ó ježíši, tvoje 

tvář je jediná krása, která uchvacuje moje srdce. Úpěnlivě tě prosím, vtiskni mi do srdce 

svou svatou podobu a obejmi mě láskou, aby mě rychle strávila a abych se pak mohla co 

nejdříve dívat na tvou svatou tvář v nebi.“ 

Modlitba: 

Pane Ježíši, tys velkodušně odplatil službu milující Veroniky, která v strýzněné tváři 

člověka nepřehlédla tvář Boha. Blahoslavená Zdenka s vroucí láskou uctívala tvou svatou 

tvář. Na její přímluvu veď i nás k úctě tvé přesvaté tváře a dej nám milost poznávat tě 

v našich trpících bratrech a sestrách. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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VII. Druhý pád 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ježíš říká: „Čím pokorněji ke mně voláš, tím mocnější se nade mnou stáváš.“ Duše 

ustavičně a netrpělivě touží po Bohu, pouze v něm nachází útěchu, a proto ho chce 

následovat a trpět s ním. Utrpení utváří prostor pro Boží myšlenky. Dej Bože, ať je moje 

láska silnější než moje řetězy, které mě nepřestali připoutávat k zemi. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, tvůj druhý pád byl bolestivý, ale i toto ponížení jsi přijal z lásky k nám. I nás 

ponižují naše slabosti, sklony, hříchy, které se opakují. Blahoslavená Zdenka nebyla 

malomyslná v těžkostech, ale věřila, že její hříchy najednou stráví oheň, hned jak je hodí 

do výhně lásky s důvěrou. Na její přímluvu tě prosíme o sílu přijímat utrpení a pády 

s trpělivostí a s důvěrou v tvou pomoc.  

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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VIII. Plačící ženy 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Když myslím na utrpení a bolesti, které na mě čekají, jsem tím radostnější, čím víc 

příležitostí předvídám, v kterých budu moci dokázat Ježíšovi svou lásku a „vydělat“ na 

živobytí pro své duchovní děti. Tak moc bych se chtěla přičinit, abych obrátila co nejvíce 

lidí. Všechny bych chtěla přivést k němu. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, cestou na kalvárii jsi přijal soucit plačících žen a povzbuzoval jsi je. Životním 

heslem blahoslavené Zdenky bylo: Usmívej se! V síle tvé milosti byla i v utrpení 

povzbuzením pro lidi, kteří žili v její blízkosti. Prosíme tě o milost, abychom svědectvím 

svého života přiváděli lidi k pravému pokání a k pravé radosti. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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IX. Třetí pád 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Ani smrtelný hřích mě nezbavuje důvěry, když vím, co si mám myslet o tvé lásce a 

milosrdenství. Jsem si jistá, že to množství hříchů se rázem ztratí jako kapka na sporáku, 

když se odevzdám tvému milosrdenství. Vím, že právě tehdy zasypeš mou duši milostmi. 

Velikost Ježíšova utrpení mi dává pochopit a ocenit jeho velkou lásku. Proto i mé bolesti 

se musí úplně ztratit v lásce. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, tvé tělo je zesláblé a opět padáš na zem. Tvé rány se rozmnožují a prohlubují, 

ale Tvá láska vítězí.  

Blahoslavená Zdenka nás slabých a často padajících povzbuzuje k důvěře v Tvou dobrotu 

a milosrdenství. Prosíme tě o živou víru, když na nás dolehnou těžkosti. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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X. Svlékání šatů 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Každý musí rozvázat uzel utrpení a bolesti. Uzel? Ano, neboť když zůstaneme připoutaní 

k sobě, nemůžeme se hýbat. Pouze tehdy nejsou uzly, když jsme se odpoutali ode všeho. 

Nejsem si jistá, jestli mě pro mou lásku k Bohu někdo ukřižuje, proto radši sama chci 

ukřižovat své tělo i s jeho žádostmi. A když mi druzí způsobí něco trpkého, roztáhnu ruce, 

abych to trpké objala.  

Modlitba: 

Pane Ježíši, tys byl vydaný do rukou lidí, úplně ses ponížil, dovolils, aby tě obrali o 

všechno, i o krví prosáknuté roucho. Blahoslavená Zdenka též zakusila mnoho ponížení, 

protože chtěla zůstat věrná slovu, která dala Bohu i lidem. Na její přímluvu tě prosíme o 

sílu k věrnosti a o milost umět i chtít v pokoře ztrácet všechno, co nám překáží na cestě za 

tebou. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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XI. Přibíjení na kříž 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Milovat obětní dřevo kříže. Musím si zvyknout vykonat všechno radostně, udělat i tisíce 

drobných každodenní obětí, naučit se denně umírat ve svém srdci, nechat uprostřed 

nepatrných a všedních okolností po kapkách krvácet své srdce i pod tlakem protivenství, 

utrpení a obětí každého druhu. Tak velmi bych chtěla jednoduše a hrdinsky se položit na 

kříž a přitom zapomenout na sebe. 

Modlitba: 

Pane Ježíši, děkujeme ti, že ses pro nás nechal přibít na kříž. Pro své svaté rány tě prosíme 

smiluj se nad námi. Blahoslavená Zdenka přitažená k tvému kříži upřímně hledala způsob, 

jak tě ještě víc milovat. Přitáhni nás i naše drahé k tvému Srdci, abychom úplně ponoření 

do tvého milosrdenství dosáhli milost spásy. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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XII. Smrt na kříži 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Jakou radost pozoruji, když zjistím, že umírám sama sobě. Když miluji Krista, všechno je 

lehké. Ano, vždy mám za někoho opakovat Kristovo obětování, zvláště tehdy, když někdo 

jde a bloudí životem po neviditelných cestách tmy. Tehdy musím pevněji stát na svém 

místě. Modleme se s blahoslavenou Zdenkou: „Pane Ježíši, předstupuji před Tebe 

s pokorným a zkroušeným srdcem. Odevzdávám Ti poslední hodinu svého života a 

všechno, co po ní přijde. A když proleji poslední slzy, přijmi je, Pane, jako oběť smíření. 

Kéž bych zemřela jako kající oběť.“ 

Modlitba: 

Pane Ježíši, přibitý na kříž, umíráš za naše hříchy. Denně skrze kněze zpřítomňuješ svou 

oběť na našich oltářích. Umírající Ježíši, spojujeme se s tvou obětí, zachaň a posvěť nás. 

Blahoslavená Zdenka byla hluboko zakořeněná v tajemství tvého kříže a zmrtvýchvstání. 

Během mše svaté v nemocniční kapli jsi ji povolal z tohoto světa k sobě. Prosíme tě o 

odvahu vstoupit do školy kříže a denně se spojovat s tvou obětí pro spásu světa.  

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII. Sedmibolestná matka 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

V zápisníku blahoslavené Zdenky máme tuto modlitbu: „Nejsvětější Panno Maria, 

Královno mučedníků, do tvého vznešeného srdce, které probodlo tolik šípů bolesti, 

opravdu pouze do něho vkládám dnes a navždy svou duši. Přijmi ji a dopřej jí, aby se 

účastnila na tvých bolestech. A nikdy nedopusť, aby se vzdálila od kříže, na kterém tvůj 

jednorozený Syn vydechl svou pozemskou duši.“ 

Modlitba: 

Do srdce Panny Marie a do ran Pána Ježíše odevzdáváme se teď a každou hodinu. Zdrávas 

Maria, bolesti plná, Ukřižovaný je s tebou, ty, Boží Matko, jsi hodna oplakávání mezi 

ženami a hoden oplakávání je i plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko 

Ukřižovaného, vypros nám, těm, kteří i dnes křižují tvého Syna, milost nyní, ale i v hodinu 

smrti naši. Amen. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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XIV. Pochovávání 

K Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti, 

L neboť svým křížem jsi vykoupil svět. 

Bůh od nás žádá dobrou vůli. Ze shora schodiště na nás hledí s láskou. Jednou on sám, 

přemožený naším marným úsilím, sestoupí k nám a vezme nás do náruče a vynese nás 

navždy do svého království. Pro oběti z lásky nebude ani soud. Věčný soudce bude ze 

všeho nejdříve pospíchat, aby věčnými rozkošemi odměnil svou vlastní lásku planoucí 

v našich srdcích.  

Modlitba: 

Pane Ježíši, dokonal jsi své dílo, tvé ztrýzněné tělo uložili do hrobu a nastalo velké ticho 

plné očekávání. Blahoslavená Zdenka v mlčení nacházela pokoj a jistotu tvé přítomnosti. 

Prosíme tě, abychom v tichu nacházeli Tebe i sebe. Ježíši, nauč nás povznést se i nad 

samotné utrpení i nad každou radost a bolest v naději na věčný život s tebou. 

K Smiluj se nad nám, Ježíši. 

L Smiluj se nad námi. 
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Závěr: 

V zápisníku blahoslavené Zdenky čteme:  

„Kristus vstal, není tu. Už nejsem přístupná každé bolesti jako dříve. Jsem jakoby 

vzkříšená a nejsem tam, kde se jiní domnívají, že jsem. Dospěla jsem už tam, kde není 

možné trpět, protože každá bolest je mi sladká.“ 

 

Na úmysl Svatého Otce:  

„Pane Ježíši Kriste, vyslyš Svatého Otce Františka, aby v této nelehké době pandemie 

dosáhl všechno, o co prosí ve tvém jménu od nebeského Otce. Neboť Ty žiješ a kraluješ 

na věky věků. Amen.“ 

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci 


