Křížová cesta rodičů
Úvod
Pane, děkujeme Ti, že můžeme být rodiči našich dětí, a prosíme Tě o dary Ducha
Svatého k této křížové cestě, na které si chceme připomenout, že máme být pro své
děti obrazem milujícího Otce, který stále čeká na návrat svého marnotratného syna.

1. Pilátův soud
Pane, nejzákladnější potřebou každého člověka je milovat a být milován. Každému
z nás dostává nesmírné Boží lásky v jakémkoliv okamžiku a v jakékoliv situaci našeho
života. Stačí jen to vědět a z této jistoty žít. Co nás tím Bůh jako rodiče učí? Učí nás
milovat své děti, jako On miluje nás, láskou, která dítěti věří, vidí dobro v něm
a všemožně mu pomáhá, aby se mohlo rozvíjet.
Pane Ježíši, nauč nás milovat naše děti takovou láskou a projevovat jim důvěru.

2. Pán Ježíš přijímá kříž
Pane, být rodičem je velká radost. Dítě je cenný dar, který nám byl svěřen, abychom
ho s láskou doprovázeli na cestě k jeho zralosti. Avšak výchova je zároveň křížem,
který na sebe bereme. Naše děti po nás mnohé zdědily. Často v nich poznáváme své
chyby a slabosti a musíme je unést, nemáme na ně vliv jen my sami, ale i okolní svět.
Pane Ježíši, uč nás unést výchovné chyby vlastní i těch druhých, kteří mají na naše
děti vliv.

3. První pád pod křížem
Pane, na naší životní cestě se střídá pohyb ke světlu a pohyb ve stínu. Nadšení a chuť
něco změnit střídají pády do netrpělivosti, malomyslnosti a znechucení. A to vše
s námi vnímají i naše děti. Je to pro ně škola života, kde nevědomky sledují, jestli
se z toho „prachu země“ zvedneme, co s tím uděláme, a toto jednání budou jednou
napodobovat.

Pane Ježíši, Ty jsi padl na své cestě celkem třikrát a vždy ses zvedl. Dej nám,
prosíme, sílu zvednout se také, a naplň naše srdce láskou a pokojem.

4. Pán Ježíš potkává svou matku
Pane, říká se, že dítě miluje svoji matku, nedá na ni dopustit, je pro něj vším. Milující
matka ví, co a proč trápí její dítě. Ono se jí svěřuje, důvěřuje jí, očekává její zájem
a podporu. Mnohé nás od láskyplné pozornosti k našim dětem odvádí, práce, vlastní
bolest, představy o dokonalosti dítěte, kterých nedosahuje, jeho vzpurnost, jeho
vlastnosti, které nás rozčilují.
Pane Ježíši, vyprošuj nám, prosíme, uzdravení našeho srdce, abychom se sami cítili
milovaní a přijatí, a se stejnou láskou přijímali a obdarovávali naše děti.

5. Šimon Cyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
Pane, mnoha lidem nelze pomoci zmírnit jejich trápení, protože pomoc neumějí
přijmout. Každého z nás do určité míry zahanbuje, když máme přiznat svoji slabost
nebo neschopnost, neradi se necháváme poučit či usměrnit. Pomáhej nám, ať našim
dětem dokážeme nabídnout svoji pomoc, aniž jim přitom budeme dávat pocítit jejich
neschopnost či svou nadřazenost.
Pane Ježíši, pomoz nám dokázat pomáhat našim dětem a obměkči to, co je v našem
srdci tvrdé a kamenné.

6. Veronika utírá Ježíšovu tvář
Pane, Ty víš, jak mnoho zla působí na naše děti v okolním světě. Ty víš, že sami
je od nedokážeme ochránit, mnoho věcí v jejich životě čím dál tím méně můžeme
ovlivnit. Můžeme jim však naslouchat a hledat způsoby, jak jim pomoci v jejich často
složité situaci.
Dej nám, Pane Ježíši, prosíme, dar rozlišování, kdy svému dítěti více prospějeme
laskavým pochopením, a kdy laskavou přísností. Ať v našem jednání nikdy nechybí
láska, neboť tak Ty jednáš i s námi a nikdy nás nenecháváš bez pomoci.

7. Pán Ježíš padá podruhé pod křížem
Pane, představujeme si pády našich dětí - nemáme na mysli „obyčejná zlobení“,
ale situace, kdy má dítě pocit, že se mu rozbil svět, že přišel o svůj ostrov bezpečí,
rozpadají se mu hodnoty. Kdy ztrácí důvěru v sebe sama, ztrácí úctu k rodičům
i k ostatním.

Pane Ježíši, Ty nás miluješ a přijímáš i s našimi chybami, Ty jsi naším nejlepším
Učitelem a Průvodcem. Pomoz nám se od Tebe učit takové lásce a projevovat ji.

8. Pán Ježíš a jeruzalémské ženy
Pane, u bran Jeruzaléma stály ženy s dětmi a s pláčem Tě litovaly. Ty jsi nepohrdl
jejich soucitem, ale laskavě jim připomenul jejich mateřskou odpovědnost. I nám
se často nedaří odhadnout míru lásky, kterou máme dětem projevovat. Lásku
lze projevovat i nevhodným způsobem, kdy namísto jejího naplňování může růst
závislost dětí na nás a podlamovat jejich sebedůvěru.
Pane Ježíši, dej nám moudrost a poznání, abychom se dokázali vyvarovat
nezdravého jednání se svými dětmi.

9. Ježíš padá pod křížem potřetí
Pane, Tvůj třetí pád nastal téměř u samého vrcholu cesty. Tvé síly byly u konce.
Na Tvé cestě nebylo jen utrpení a bolest, ale doprovázelo ho i vědomí toho, že plníš
Otcovu vůli, že k tomu máš sílu. Naše cesta s dětmi bude ještě dlouhá.
Daruj nám, Pane Ježíši, prosíme, milost pociťovat radost z toho, že plníme svůj úkol,
své poslání, které jsi nám svěřil, že je to Tvá vůle a my můžeme být Tvými nástroji,
neboť i s naším dítětem máš svůj plán a úkol, které nikdo jiný nesplní.

10. Pán Ježíš je zbaven šatu
Pane, šaty představují jen to vnější, co na sobě máme. Zdaleka nejsou tím
nejdůležitějším, co dětem obstaráváme. Tím nejdůležitější je dětem ukázat, jak mají
žít, jaký je smysl jejich života. Musíme mít pevný základ, na kterém stavíme své životy,
a který obstojí ve zkouškách času, něco, co nás podepře v každé životní situaci,
v rychle se měnící společnosti, v níž se důležité hodnoty rychle rozpadají.
Pane Ježíši, prosíme, zbav nás strachu, který nám brání svěřit se Ti plně do rukou.

11. Pána Ježíše přibíjejí na kříž
Pane, na kříži jsi už nebyl schopen pohybu. Nemohl si dělat nic Ty, ani Tvá matka,
ani Tvoji přátelé. Je to stav bezmoci, který nastal krátce před proměnou
zla v nekonečné dobro, jež přináší záchranu všem lidem na celém světě.
Dej, Pane Ježíši, ať i nás ve chvílích bezmoci posiluje naděje na proměnu zla, které
prožíváme, v dobro, které nám přinese záchranu.

12. Pán Ježíš umírá na kříži
Pane, kříž je vrcholem Tvé lásky, který přináší pokoj, po kterém touží každé lidské
srdce. Můžeme s ním mít velmi osobní, důvěrný vtah, a přesto se o něj můžeme
podělit s druhými. Posiluje a utěšuje ve vypjatých situacím, je zdrojem moudrosti
v dobách zmatků, ale umožňuje i nápravu chyb, které nám odpouští. Pomáhá
v minulosti i v přítomnosti a ještě větší pomoc slibuje pro budoucnost. Určuje směr
a vede nás v každé době, ale nikdy nás neposílá samotné.
Ke kříži a k Tobě, Pane, – přivádíme své děti, abys naplnil jejich srdce svou
přítomností a láskou. Děkujme Ti za tuto možnost a chválíme Tě za ni.

13. Pán Ježíš je položen do klína své Matky
Pane, jsou chvíle, kdy musejí zemřít naše představy o našich dětech. Jsou příležitostí
vzít je do náruče a dát jim i sobě pocítit lásku mezi námi. To nám pomůže přijmout
fakt, že skutečnost je jiná, než byly naše představy. Bůh nám za to daruje pokoj do
srdce a naději, že s naším dítětem má svůj plán, a to je ten nejlepší plán, jaký bychom
pro své dítě nikdy nevymysleli.
Dej, Pane Ježíši, ať máme sílu dopřát jim tu svobodu. Vyprošujme si k tomu sílu
a odvahu od Ducha svatého.

14. Pána Ježíše položili do hrobu
Pane, mrtvý člověk často pro společnost už nic neznamená. Je také mnoho
společenství, kde dítě neznamená nic, ještě nemá žádnou cenu. Takové smýšlení
měla i Tvá společnost. Ty jsi ji ohromil, když postavil mezi dospělé lidi dítě a řekl:
„Nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království.“ Dej, Pane, abychom se na své
děti uměli podívat Tvýma očima, a uměli položit si otázku: „Co mne mé dítě v životě
naučilo? Proč mi bylo darováno?“, a děkovat Bohu za každý rok, za každý měsíc,
týden, den, hodinu, minutu a dokonce i vteřinu života našeho dítěte.
Dej, Pane Ježíši, až se s ním opět setkáme, abychom na něj mohli pohlédnout
s vděčností jako na svého učitele lásky.

Závěr
Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti, že můžeme svůj život spojovat s Tvým Křížem;
že celá Tvá Křížová cesta je posilou pro naší životní cestu. Děkujeme Ti za naše děti
i za naše rodiče.
AMEN

