
NA KŘÍŽI  
SE JEŽÍŠ SJEDNOCUJE S KAŽDÝM, 

KDO JAKKOLI TRPÍ    (papež František) 
 

JEŽÍŠ TĚ MILUJE  

AŽ K SMRTI  

NA KŘÍŽI… 

Jeden příběh vypráví o apoštolu Petrovi, že 

během Neronova pronásledování křesťanů utíkal pryč 

z Říma. Na cestě potkal Ježíše, který kráčel opačným 

směrem než on, a proto se ho překvapeně zeptal: 

„Ježíši, kam jdeš?“ On mu odpověděl: „Jdu do Říma, 

aby mě znova ukřižovali.“ V tu chvíli Petr pochopil, že 

má Pána následovat s odvahou až do krajnosti, ale 

zejména pochopil, že na této cestě nebude nikdy 

sám. Byl s ním stále ten Ježíš, který ho miloval až 

k smrti na kříži.  

Ježíš se svým křížem kráčí  

po našich cestách  

a bere na sebe naše problémy… 

 



JEŽÍŠ TI ŘÍKÁ: „ODVAHU!  

SVŮJ KŘÍŽ NENESEŠ SÁM!  

JÁ HO NESU S TEBOU.“ 

Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách 

a bere na sebe naše obavy, naše problémy, naše 

utrpení, i ta nejhlubší.  

Ve svém kříži se Ježíš spojuje s mlčením všech 

obětí násilí, které nemohou křičet, zejména těch, kdo 

jsou nevinní a nikdo je nebrání. Svým křížem se Ježíš 

sjednocuje s rodinami, které prožívají těžké chvíle, 

které oplakávají tragickou ztrátu svých dětí. V kříži se 

Ježíš sjednocuje se všemi lidmi, kteří trpí hladem, ve 

světě, který si na druhé straně dovoluje přepych 

každodenního vyhazování tun jídla. Svým křížem se 

Ježíš spojil s mnoha otci a matkami, kteří trpí, když 

se jejich děti stávají oběťmi umělých rájů, jakým je 

droga; ve svém kříži se Ježíš spojuje s těmi, kdo jsou 

pronásledováni pro náboženské přesvědčení, pro 

svůj názor nebo jednoduše pro svou barvu pleti. Ve 

svém kříži se Ježíš sjednocuje se všemi mladými, 

kteří ztratili důvěru v politické instituce, protože vidí 

jejich egoismus a korupci, nebo ztratili důvěru vůči 

církvi, ba dokonce víru v Boha. 
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