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KŘÍŽOVÁ CESTA
omalovánky

podle mozaiek Marko Rupnika SJ
a umělců Centra Aletti v Římě
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Křížová cesta (2008), Kostel Matky Boží v Mengore ve Slovinsku



I.

1. Pán Ježíš je odsouzen k smrti



II.

2. Ježíš na sebe bere kříž



III.

3. Ježíš padá poprvé pod křížem



IV.

4. Ježíš potkává svou matku



V.

5. Šimon z Kyrény nese Ježíšův kříž



VI.

6. Veronika podává Ježíši roušku



VII.

7. Ježíš padá podruhé pod křížem



VIII.

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy



IX.

9. Ježíš padá potřetí pod křížem



X.

10. Pánu Ježíši berou šaty



XI.

11. Pána Ježíše přibíjejí na kříž



XII.

12. Ježíš umírá na kříži



XIII.

13. Pána Ježíše snímají z kříže



XIV.

14. Pána Ježíše ukládají do hrobu



Starobylá freska Panny Marie Pomocnice v basilice svatého Petra v Římě, 
restaurovaná s pomocí Kolumbových rytířů v roce víry (2012-2013). 

Fotografie použita se svolením Fabriky sv. Petra a M. Falcioniho.

Maria,
ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě,  
Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena 
k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.
Milující Matko,

ty víš, čeho je nám zapotřebí.
Máme jistotu, že se postaráš

jako v Káni Galilejské. 
Přimluv se za nás u svého Syna,

božského Lékaře,
za ty, kteří jsou nemocní,

za ty, kteří jsou slabí,
za ty, kteří zemřeli.

Přimluv se také za ty,
kteří jsou pověření 

chránit zdraví a bezpečí druhých,
a za ty, kteří pečují o nemocné

a snaží se o jejich uzdravení. 
Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,
který vzal na sebe naše utrpení

a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás – skrze kříž – přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.
 

Pod ochranu Tvou…

Z modlitby papeže Františka

MODLITBA ZA OCHRANU V DOBĚ PANDEMIE





Umělci

Otec Marko Ivan Rupnik je jezuita narozený v roce 1954 ve Slovinsku.  
Vystudoval umění a teologii v Římě. V současnosti je ředitelem Centra Aletti, 
společenství umělců a teologů, které vzniklo v Římě v roce 1993  
na výslovné přání papeže Jana Pavla II. jako místo teologického a uměleckého 
obohacení mezi východní a západní křesťanskou tradicí. Společný život, 
vzájemné poznávání a práce bok po boku jsou ve snaze o jednotu mezi  
katolíky (západními i východními) a pravoslavnými skutečnou cestou  
hledání hlubšího společenství různých církví. 

Z této zkušenosti společenství pramení různé intelektuální, pastorální  
a umělecké aktivity. Instalace mozaik, pro které je Centrum Aletti  
nejznámější, začaly právě na popud papeže Jana Pavla II., který požádal otce 
Rupnika o vytvoření mozaiky v kapli Redemptoris Mater ve Vatikánu v roce 
1999. Od té doby pokračoval ateliér v instalacích mozaik v mnoha kostelích  
a na významných poutních místech po celém světě, mezi která patří  
např. Lurdy, Fatima, kostel sv. otce Pia v San Giovanni Rotondo, Národní  
svatyně sv. Jana Pavla II. ve Washingtonu (www.jp2shrine.org) a kaple Svaté 
rodiny v mezinárodním sídle Kolumbových rytířů v New Haven v Connecticutu.



Dílna
Všech svatých 
Rajhrad

Tyto omalovánky nabízí Kolumbovi rytíři a Centrum Aletti v Římě jako dar 
pro rodiny a zvláště pro malé děti, které nemohou opouštět své domovy 

kvůli pandemii koronaviru. Je poskytnutá pouze pro osobní použití a nesmí 
být použita ke komerčním účelům. 

http://vsechsvatych.cz

