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Křížová cesta ve Frýdlantu
Křížové cesty začali vytvářet křesťané k připomenutí si poslední cesty Ježíše Krista a své zbožnosti. Tradice navázala na poutě do Jeruzaléma, kdy se
poutníci zastavovali a modlili na místech Kristova utrpení. Křížová cesta ve Frýdlantě byla vybudována na základě podnětu děkana magistra filosofie
Johanna Friedricha Leubnera za pomoci frýdlantských občanů a dokončena 14. července 1737. Obnovena byla v roce 2017. Tvoří ji čtrnáct zastavení, Boží
hrob, studánka a poustevna.

I. zastavení
Pán Ježíš je odsouzen k smrti

II. zastavení
Pán Ježíš přijímá kříž

III. zastavení
Pán Ježíš padá pod křížem poprvé

Na naléhání židovské velerady vydává
soudce Pilát Pontský ze strachu Ježíše
na smrt.
Máš i Ty strach? Nebo máš odvahu
postavit se lživému mínění svého okolí?

Kříž symbolizuje utrpení, bolest a smrt.
Pán Ježíš ho však přijímá s láskou a
proměňuje ho v symbol odpuštění,
vykoupení a spásy každého člověka.
I ve Tvém životě jsou nepříjemné
povinnosti, těžkosti a kříže. Přijmeš je
nebo je budeš odmítat a utíkat před nimi?

Ježíš Boží Syn projevil lidskou slabost a
v davu přihlížejících padl pod tíhou kříže.
I přes bolest se ale nevzdal, vstal a šel dál.
I Ty víš, jak bolí nezdar a pocit zklamání.
Vstaň stejně jako Ježíš a jdi dál.

IV. zastavení
Pán Ježíš potkává svou matku

V. zastavení
Šimon Kyrenský pomáhá Pánu
Ježíši nést kříž

VI. zastavení
Veronika podává Pánu Ježíši
roušku

Vojáci přinutí Šimona, aby pomohl
vyčerpanému Ježíši nést kříž. Ježíš tuto
neochotnou pomoc přijímá.
Pamatuj, že ani Ty nezvládneš vždy vše
sám a budeš potřebovat pomoc druhých.
Na oplátku pomáhej i Ty.

Veronika neměla sílu jako muži, aby pomohla
nést kříž. Chtěla však Ježíši pomoci v utrpení a
tak mu rouškou otřela zpocenou tvář.
Vítej ve svém životě každou pomoc,
vnímej ji jako projev lásky a vděčnosti.

VIII. zastavení
Pán Ježíš napomíná plačící ženy

IX. zastavení
Pán Ježíš padá pod křížem potřetí

Přes veškerou pomoc od ostatních vyčerpaný Ježíš opět padá. Ani tentokrát se ale
nevzdává, vstává a nese svůj kříž dál.
Když máš pocit, že se Ti začalo dařit, může
z ničeho nic přijít neúspěch a jsi sražen na
kolena. Nevzdávej to a jdi dál.

Ježíš se setkává s plačícími ženami a
přijímá tento projev soucitu. Zároveň je
však nabádá k přijetí odpovědnosti za jejich
život a za výchovu jejich dětí.
Nežiješ sám na opuštěném ostrově své
lhostejnosti. Buď příkladem svým
bližním a své děti vychovávej v pravdě,
lásce a spravedlnosti.

Těsně pod vrcholem hory Golgoty, cílem
cesty, Ježíš vyčerpáním znovu padá.
I Ty můžeš v životě padnout těsně před
cílem a přestat si vážit sám sebe. Chovej
se pokorně a seber odvahu jít dál.

X. zastavení
Pán Ježíš zbaven roucha

XI. zastavení
Pán Ježíš přibit na kříž

XII. zastavení
Pán Ježíš umírá na kříži

Ježíš je zbaven šatů, toho posledního, co
měl. Vzali mu šaty, potupili ho, zostudili.
I ve Tvém životě je toho mnoho, co Tě
odvádí od cesty k dokonalosti – touha
po majetku, poctách nebo úspěchu.
Věř sám v sebe a chovej se střídmě.

Po všech bolestech a útrapách křížové cesty
Ježíše přibili na kříž a ukřižovali.
Nikdo z nás si nemůže vybrat kdy, kde
a jak bude umírat. Pamatuj, že život sis
nedal a nemáš právo si ho vzít.

Ježíš umíral na kříži tři hodiny v bolestech.
Odpustil těm, kteří ho ukřižovali, a modlil
se za ně.
Ježíš Ti dává příklad, jak prožít chvíli
své smrti – zařiď vše potřebné a usmiř se
se sebou a svými bližními.

XIII. zastavení
Tělo Pána Ježíše sňato z kříže

XIV. zastavení
Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu

Poté, co Ježíš vydechl naposledy, sňali ho
vojáci z kříže a položili ho na klín jeho matce.
Asi ses už setkal se smrtí svých blízkých.
Je to chvíle plná bolesti a zármutku.
Můžeš v ní propadnout beznaději a
zoufalství, anebo přes veškerý smutek
živit v sobě naději a jít dál.

Ježíšovo mrtvé tělo zavinuli do čistého
plátna, uložili do hrobu vytesaného
ve skále a vchod zavalili velkým kamenem.
Už jsi možná stál nad hrobem svých
blízkých. Je to chvíle, kdy Ti dojde, že i
Ty jednou umřeš. Můžeš tuto skutečnost
vytěsnit ze své mysli nebo se sám sebe
ptát: opravdu tím hrobem vše končí
nebo je život věčný?

Když byl Ježíš zatčen, všichni kromě
apoštola Jana ho opustili. Na blízku mu
však zůstala jeho matka a stála mu oporou.
V životě přicházejí chvíle, kdy i Tebe mnozí
opouštějí a máš pocit, že jsi sám. Nejsi,
věř, že v těchto těžkých chvílích je tu
někdo, kdo při Tobě bude stát a pomůže
Ti. Z každé těžké situace je východisko.

VII. zastavení
Pán Ježíš padá pod křížem
podruhé

