Křížová cesta rodičů,
kteří přišli o dítě

Zastavení 1. – Ježíše odsuzují na smrt
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, přicházíme, abychom s Tebou prožívali cestu kříže. Příběh každého
z nás je jiný, ale jedno máme společné, přišli jsme o své děti, vnuky, neteře,
synovce v době, kdy jsme s nimi nestihli pořádně seznámit. Naše děti byly
nevinné a nám se to zdálo, zdá a asi navždy bude zdát kruté, podobně jako
když Tebe, jediného opravdu nevinného člověka, odsoudili k smrti. Od
smrti našich dětí uplynula různě dlouhá doba. Jedno, ale zůstává. Z naší
manželské lásky bylo zplozeno dítě, ačkoliv s námi momentálně nežije. Je
to dar, po kterém touží nejedna neplodná žena.
Pane Ježíši, dej, aby všechny děti byly počaty jako milované, přijímané a
očekávané děti milujících rodičů.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 2. – Ježíš bere na sebe kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, Tys na sebe vzal kříž úplně dobrovolně s vědomím všeho, co Tě
čekalo. Jak nepochopitelné pro člověka, na kterého kříž padnul a nezbývá
mu, než ho nést. Okamžik, kdy si rodiče připustí fakt, že přišli o své dítě je
jako chvíle, kdy Ti naložili kříž na ramena. Je to chvíle, kdy už není žádná
naděje a přichází nelítostná realita. Zlobí se, na sebe, na doktory, na svět,
na Tebe.
Je tak těžké přiznat si, že je to všechno pravda, je tak těžké přijmout kříž a
ochotně Tě s ním doprovázet.
Pane Ježíši, prosíme Tě, kéž dokážeme přijímat své kříže a nezapomínáme,
že je můžeme unést jen s Tebou.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 3. – Ježíš padá pod křížem poprvé
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Zdá se, že přežít ztrátu svého dítěte je snad nemožné. Člověk jakoby ležel
pod křížem zhroucený a přicházejí otázky: „Jak mi to Bůh, který sám sebe
prohlašuje za milosrdného, mohl vůbec udělat?“ „Zajímá Boha, za co se

modlím?“ „Jak mám tohle všechno unést?“ Na co jsi myslel, Pane, když jsi
ležel pod křížem? Ty to víš, že neumíme hned poznat, že přicházíš a bereš
náš kříž na svá ramena.
Pane Ježíši, prosíme Tě, odpusť a pozvedni ty, kteří byli zlomeni tíhou
kříže, kteří prostě potřebovali vinu na někoho hodit, a Ty jsi byl nejblíž.
Díky, že jsi vždy v každém okamžiku ten, který je nejblíž a který nás
neopouští.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 4. – Ježíš se potkává se svou matkou
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Maria, Tvoje matka se dívala na Tvou bolest, dívala se, jak umíráš. Stejně
tak se mnoho matek dívalo na své děti, které se narodily smrtelně nemocné
a byly při tom, když umíraly.
Maria se nezlobila, neztrácela naději, nepodléhala zoufalství, jenom to
všechno uchovávala ve svém srdci. Maria, ačkoliv Tě odnosila, porodila,
kojila, vychovala a viděla vyrůst v muže, nedělala si na Tebe žádné nároky.
Dokázala žít to, co nám působí takovou bolest – nechat své milované
odejít, když přijde čas.
Pane Ježíši dej nám tak velké srdce, jako měla Tvoje matka, dej, ať
nezapomínáme, že i když jsme stejně jako Maria zažili smrt našeho dítěte,
ať po jejím vzoru neztrácíme naději ve vzkříšení.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 5. – Šimon pomáhá nést kříž
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ve chvílích truchlení jsme často očekávali laskavé slovo a souznění od
svých nejbližších, členů rodiny a přátel. Pak jsme prožívali rozčarování,
když se nám od nich podpory nedostalo. Pomoc paradoxně někdy přišla od
lidí, od kterých bychom to vůbec nečekali. Mnohým se jistě stejně jako
Šimonovi do toho nechtělo, ale nakonec se přece odhodlali. Přišli, když
nám bylo nejhůř a na chvíli nás podpírali, ačkoliv nemuseli. Někdy třeba
ani nic neřekli, jen prostě byli s námi a trpělivě utírali naše slzy. Možná, že
někdy jsme si jejich pomoc ani neuvědomovali. Děkujeme Ti Pane za
všechny, kteří se nebáli a pomáhali nám s naším křížem.

Pane Ježíši, dej, abychom příliš přísně nesoudili ty, od nichž jsme pomoc
očekávali. Pomoz nám pochopit, že v lásce k nám měli třeba jenom strach,
aby nás ještě víc nezranili.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 6. – Veronika podáva Ježíšovi roušku
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Veronika určitě musela sebrat odvahu, aby se protlačila k Ježíši a
obdarovala ho prostým, ale velice lidským způsobem. Věděla, že ho tím
nemůže zachránit, ale chtěla pro něj udělat aspoň něco. I my jsme byli
postaveni před řadu nelehkých rozhodnutí týkajících se našich nemocných
a zemřelých dětí. I my jsme se možná museli odhodlávat k odvaze,
abychom pro svoje děti udělali třeba jen nějakou drobnost. Stejně jako
Veronika, jsme ale dostali něco nazpět. Z Veroničiny zakrvácené a
zašpiněné roušky se stal Ježíšův obraz. Z našich nesmělých a rozpačitých
úkonů, které jsme se odhodlali v posledních chvílích se svými dětmi udělat,
se nakonec staly krásné vzpomínky a pocit, že jsme mohli být alespoň na
chvíli rodiči.
Pane Ježíši, prosíme Tě, aby měl každý rodič šanci postarat se o své dítě a
aby o všechny děti bylo postaráno.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 7. – Ježíš padá pod křížem podruhé
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Pláč je pryč. Už snad ani nedokážeme uronit další slzu. Snažíme se jít dál,
žít své životy, pracovat. Ale najednou je tu velké prázdno. Nic nám nejde.
Je tu jen stále přítomná únava a nechuť k jakékoliv činnosti. Znovu
padáme pod svými kříži a nejradši bychom se už nezvedli. Ale ještě tu jsi
Ty. I když mlčíš, nikdy nás neopouštíš. Když padáme, sám nás neseš na
svých ramenou a trpělivě znovu a znovu k nám natahuješ ruku a čekáš, až
se jí chytíme.
Pane Ježíši, prosíme Tě, abys nám dal pocítit, že jsi s námi pod naším
křížem, když Tě nevidíme, neslyšíme, necítíme. Prosíme Tě, ať
nezapomínáme, že bez Tebe se nikdy doopravdy nemůžeme zvednout z
prachu.

R:

Ukřižovaný Ježíši,
smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.

Zastavení 8. – Jeruzalémské ženy pláčou nad Ježíšem
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Je tolik lidí, kteří se nás snaží utěšovat nebo vyjádřit soucit a podporu, ale
jejich slova jsou často spíš jako trny, které se Ti zarývaly do hlavy.
Člověka napadají otázky „Proč to říkají, copak nechápou, jak mě to
zraňuje?“ „Dělají to naschvál?“ Ženy, které nad Tebou plakaly, to
nepochybně také myslely dobře, ale přesto nepochopily podstatu situace.
Pane Ježíši, pomoz nám, abychom se na sebe uměli dívat očima druhých a
abychom dokázali pokojně a s nadhledem reagovat na nevhodná nebo
zraňující slova lidí v našem okolí.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 9. – Ježíš padá pod křížem potřetí
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Vykročení ze sebe, ze své bolesti, je jako zvednutí se při třetím pádu pod
kříž. Přiznat si, že nejsme jediní, kdo trpí; přiznat si, že Bůh nás netrestá,
že nás skutečně miluje, může být tak těžké. Udělat ten krok a zvednout se
z prachu sebelítosti může být na naší křížové cestě jedním z nejtěžších
okamžiků.
Pane Ježíši, pomoz nám, abychom se ve své bolesti neuzavřeli, ale
abychom z ní vyrostli v lepší a pevnější lidi.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 10. – Ježíš svlečen ze šatů
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíši, Tys stál potupně obnažený uprostřed nepřátelsky smýšlejících
vojáků, kteří se Ti posmívali a plivali na Tebe.
Svlékání a odhalování se u nejednoho lékaře, na spoustě prohlídek a
vyšetření, bylo potupné.
Pro mnoho matek bylo jistě daleko horší představovat si obnažené mrtvé
tělíčko svého dítěte vystavené zrakům těch, kteří ho ani nepovažují za

člověka s pocitem, že ti, kteří by ho měli milovat, ho odmítli dřív, než ho
mohli poznat. Pane, Ty víš, jak bolestný je pro matky spontánně zemřelých
dětí v rané fázi těhotenství necitlivý přístup personálu nemocnic, který s
dětmi zemřelými v brzkém stadiu těhotenství, až donedávna zacházel jako
s biologickým odpadem. Ty víš, jak těžký boj prožívají ženy, které zůstaly
samy proti celému světu, svojí rodině nebo dokonce proti svému
partnerovi.
Pane Ježíši, utěš všechny ženy, jejichž partner nebo rodina její dítě odmítli
a rozpal srdce sester a lékařů, aby svým chováním a slovem víc hřáli, než
studili.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 11. – Ježíš ukřižován
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Ježíš byl na kříži několik hodin, ale musela to pro něj být celá věčnost.
Umírání na kříži je kruté a zdá se, že nikdy neskončí. Podobné je to
v prvních okamžicích, dnech, týdnech po zjištění, že moje dítě zemře. Zdá
se, že ta bolest nikdy nepřejde. Možná bychom si přáli najít nějaký
instantní návod, jak to urychlit. Ačkoliv existuje spoustu zaručených rad,
kurzů, meditací apod., všechno utrpení nejde odžít v jednom okamžiku. Je
tady z nějakého důvodu, i když je tak těžké s tím žít.
Pane, těžko si představovat, co sis myslel a cos prožíval v těch mučivých
hodinách. Dej nám sílu, abychom kráčeli po své cestě trpělivě, krok za
krokem, vteřinu po vteřině, až dokud to nepřebolí.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 12. – Ježíš na kříži umírá
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Smrt triumfuje, slaví vítězství, Bůh je poražen. Ale dlouho se radovat
nebude. I když Ježíšova smrt na první pohled vypadá jako prohra, ve
skutečnosti je to jeho největší vítězství. Smrt poprvé zažívá hořkou
porážku. Teď už ví, že jednou bude poražena definitivně. Jednou také
zemře. Možná proto je tak krutá a bezohledná. Setkali jsme se smrtí
v jedné z jejích nejhorších podob. Sebrala nám naše děti, zasáhla nás na
nejcitlivějších místech. Vyhrává nad námi na plné čáře. Ale my víme, že to

je jen dočasné. Máme naději v našem Pánu Ježíši Kristu, který svou smrtí
smrt zrušil. Pane, nikdy ti nemůžeme dostatečně poděkovat za Tvou oběť,
ale přesto Tě chceme chválit a oslavovat. Kéž nikdy nezapomínáme, jak
velký je náš Bůh a že jedině s Ním jednou budeme stát na straně vítězů.
Pane Ježíši, prosíme Tě za duše našich dětí, aby mohly žít s Tebou ve slávě.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 13. – Ježíš sňat z kříže
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
I my jsme jednoho dne byli sňati z kříže truchlení. Intenzivní bolest
ustoupila a přišly nové všední dny a s nimi nové obavy a strach z toho, co
bude dál. „Co další těhotenství, nebude to stejné?“ „Kolikrát to ještě
unesu?“ Prožíváme strach a úzkost učedníků, kteří se po Ježíšově smrti
zhroutili do ústraní bez naděje a bez touhy ještě něco podnikat. Maria
naproti tomu žila v naději.
Pane Ježíši, dej, abychom se na budoucnost dívali víc jako Maria. Dej,
abychom neztráceli víru, že v Tobě se může všechno zlo obrátit v dobro.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.
Zastavení 14. – Ježíš položen do hrobu
Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti,
R: neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
Po sejmutí z kříže Tě, Pane, Tvoje matka mohla uložit do hrobu. I v dnešní
době je stále velká spousta rodičů, kteří své děti ani pohřbít nemohli,
protože jim nebyly vydány jejich ostatky. Rodiče se nemohli důstojně
rozloučit se svými dětmi, protože někdo jiný určil, od kdy má být s jejich
dítětem nakládáno jako člověkem.
Pane Ježíši, Ty jsi i tuhle velkou bolest nesl na svém kříži. Děkujeme Ti za
všechny lidi, kteří se zasadili o změnu zákona v naší zemi. Dej moudrost
všem lékařům, zákonodárcům i rodičům z celého světa, aby všechny děti
mohly být na místo svého posledního pozemského odpočinku ukládány
svými rodiči.
Ukřižovaný Ježíši,
R: smiluj se nad námi a nad našimi dětmi.

Ježíši, doprovázeli jsme Tě na křížové cestě. Ve všedních dnech Tě ovšem
doprovázíme stále. Někteří z nás už se možná se smrtí svých dětí vyrovnali a
přijali ji. Někteří jsou ale možná stále jen na začátku té cesty. Prosíme Tě,
neopouštěj nás. V tom, co se nám stalo, můžeme nakonec spatřit velký dar. Dej,
abychom to, co jsme dostali, dokázali zúročit a použít k dobru.

Spolek Perinatální hospic Dítě v srdci vznikl po několika letech práce a
úvah o tom, jakým směrem přesně se vydat a jak uchopit potřebu začlenit
perinatální hospicovou péči do českého zdravotnictví. Tvoří ho převážně
ženy s osobní zkušeností, kdy během těhotenství byla děťátku diagnostikována život limitující vada.
Naším cílem je pomoci co největšímu počtu rodin, které se dostanou do
nelehké situace, kdy mají rozhodovat o ukončení či pokračování ve svém
těhotenství.
Klademe důraz na neutralitu, dostatek informací o diagnóze dítěte, možných prognózách a na svéprávnost každé rodiny učinit vlastní rozhodnutí
na základě všech dostupných informací. Nikoho nesoudíme. Pomáháme ženám po potratech a indukovaných porodech.
Primární činností našeho spolku je však doprovázení rodin při pokračování
v těhotenství a poskytování perinatální paliativní péče.
Důležitou součástí naší činnosti je poskytování školení pro zdravotnický
personál o způsobech a možnostech perinatální paliativní péče.
Modlitba pro Dítě v srdci
Při Perinatálním hospici Dítě v srdci existuje modlitební skupina živého
růžence.
Věříme, že je důležité podporovat naši činnost také modlitbou a chceme
pozvat všechny, kdo by byli ochotni se modlit jeden desátek růžence každý
den,
aby se ozvali na email petra@ditevsrdci.cz

