
Impulsy ke křížové cestě 2020 
 

(Pro Alfu místo Svaté Hory) 

 

Slovo cesta nás může mást, vyvolává pocit pohybu, často dálky, v těchto dnech můžeme daleko více 

prožít rozměr hloubky, žádné pseudomystické, ale hloubky víry, na dně je Otcova láska, sdělená nám ve 

křtu skrze Ježíšův život a smrt. Ježíšova křížová cesta je postupným omezováním vší vnější svobody. A 

cestou ke svobodě vnitřní. 

 

K 1. zastavení SOUD: 

 

Až nás zase budou napadat otázky typu „Kdo je vinen?“ „Kdo co udělal špatně?“, pomysleme na Ježíšovu 

odpověď těm, kdo se ptali, čím byla zaviněna slepota mladého člověka: nejde o to hledat viníka, ale být 

otevřen řešení Božímu! 

 

K 2. zastavení PŘIJETÍ KŘÍŽE: 

 

Napadá nás v těchto dnech jistě mnoho toho, co bychom rádi dělali, myslíme možná na to, co vše ještě 

dlouho nebudeme moci dělat („moře!“), ale důležité je to, co prostě je. A Bůh v Kristu přijal i tuto situaci 

a je s námi. 

 

K 3. zastavení PRVNÍ PÁD: 

 

Když příliš hledíme na to, kdy to skončí, ztrácíme vnímavost pro to, co je. Zatímco my se ptáme: Kdy už 

konečně…?, Ježíš padá do přítomnosti, kterou my netrpělivě opouštíme. 

 

K 4. zastavení MATKA: 

 

Být s druhým je možné i duchovně. Kolikrát jsme byli druhým fyzicky blízko – a v duši tak daleko! 

 

K 5. zastavení ŠIMON: 

 

Situaci vnucené mi okolnostmi se mohu vzpírat, ignorovat ji, silácky zlehčovat, trvat na svých „právech“, 

třeba i náboženských – nebo ji mohu vzít jako cestu. 

 

K 6. zastavení VERONIKA: 

 

Jako osušení tváře bylo tváří v tvář blízké smrti zdánlivě marným činem, může se nám v dnešní době zdát 

marným něco tak malého jako krátký telefonát, modlitba za druhého. Tak rádi bychom byli hrdiny. 

Nechtějme předběhnout Ježíše! To velké činí on. 

 

K 7. zastavení DRUHÝ PÁD: 

 

Kolikrát v těchto dnech budeme muset znovu začít s věrností všednímu dennímu programu, řádu 

modlitby, střídmostí v jídle, abychom neohrožovali druhé a sebe zbytečným nakupováním, disciplínou 

v pohybu – začněme klidně vždy znova. Jdeme dál. 

 

K 8. zastavení PLAČÍCÍ ŽENY: 

 

Ne uhranutí tragickými zprávami, ale správné rozlišení podstatného a nepodstatného je na místě! Ale ani 

ne zavírání očí před skutečností, nýbrž ještě větší otevření srdce a smyslů, abychom v tom všem viděli 

(slyšeli) Ježíše! 

 

 



K 9. zastavení TŘETÍ PÁD: 

 

Všechny naše teorie, přání, strachy stejně jen vzdáleně krouží kolem pravdy. Ježíš nepadá do prázdna, ale 

do Otcovy náruče. 

 

K 10. zastavení SVLÉKÁNÍ ŠATU: 

 

Musíme-li mnohé opustit – setkávání, ale i tak drahé věci jako svátosti, liturgii, nemusíme opustit Ježíše. 

Vysvlečen i z toho nejdražšího je tu pro nás! 

 

K 11. zastavení PŘIBITÍ NA KŘÍŽ: 

 

Nebyly to naše hřeby, které tak pevně drží Ježíše na kříži, ale Boží láska v člověku. Všude, v každé 

situaci. (Došlo mi, že tento text jsem někde četl, takže je to vlastně plagiát, tak dodávám něco – snad – 

svého: Zatímco my se křečovitě držíme svých představ, je Ježíš prostě spojen s námi, v tom nejhlubším, a 

toto nezničitelné spojení nám paradoxně dává ohromnou svobodu.) 

 

K 12. zastavení UKŘIŽOVÁNÍ: 

 

Jak je to těžké zanechat mnohých aktivit, jak i v těch „zbožných“ vlastně zachraňujeme sebe. Máme 

jedinečnou zkušenost s tím, jak těžké je mlčet, stáhnout se, přijmout i distanci jako projev lásky. Ve smrti 

se to stane každému z nás!  

 

K 13. zastavení PIETA: 

 

Slovo Boží, které v těchto dnech přijmeme do srdce, jistě vydá plody, až bude čas! 

 

K 14. zastavení PRÁZDNÝ HROB: 

 

Tento čas nám mnohé bere, ale můžeme jej chápat také jako vytváření prázdna, které může zaplnit jedině 

Bůh. Není tady! Vstal z mrtvých! 

 

Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví! 

 

Požehnaný zbytek svatopostní doby! 

 

Váš P. Petr Beneš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto impulsy přeposlali e-mailem Eva a Jiří Petrusovi z Prahy-Spořilova.  


