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Nekaj besed o križevem potu 

Križev pot spada k ljudskim pobožnostim, h katerim prištevamo med drugim tudi rožni venec, 
litanije in molitvene ure. V krščanski duhovnosti ima zelo velik pomen. Komaj kaj drugega tako 
vpliva na človekovo spreobrnjenje kakor prav hoja za trpečim Gospodom. Zato je ta molitev še 
posebej primerna za postni čas, na romanjih in pri duhovnih vajah. Največji apostol širjenja 
molitve križevega pota je bil sv. Leonard Portomavriški (+ 1751), ki je blagoslovil kar 576 novih 
križevih potov. 

Križev pot je odlična kontemplativna molitev, ki so jo najprej poznali romarji v Jeruzalemu. 
Hodili so – in še danes hodijo – po poti, po kateri je šel s križem na Kalvarijo sam Gospod. Ko 
molimo to priljubljeno molitev, z Jezusom sočustvujemo in podoživljamo njegovo trpljenje ter 
mu dopustimo, da naša grešna srca upodablja po svojem presvetem Srcu. Tako so delali svetniki. 
Tudi zato so postali sveti. 

Pri molitvi križevega pota se vživljamo v Kristusovo (v zvezi z njim pa tudi v Marijino) 
trpljenje od Pilatove smrtne obsodbe pa do smrti na križu in položitve v grob. Naša misel pri 
zadnji postaji že spremlja Gospoda preko groba, do njegovega zmagoslavnega vstajenja. Pred na-
šimi duhovnimi očmi je celotna velikonočna skrivnost, Kristusovo trpljenje in vstajenje, ter s tem 
naše odrešenje. 

Premišljevanje in podoživljanje Jezusovega trpljenja nam zelo pomaga na poti do svetosti. To 
je poljski svetnici Favstini Kowalski nazorno razodel Jezus sam: »Ena ura premišljevanja o 
mojem bridkem trpljenju  
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je večje zasluženje kakor pa celo leto bičanja do krvi« (Dnevnik, št. 369). Ko molimo križev 
pot, se poglabljamo v Gospodovo neizmerno ljubezen do nas in smo te ljubezni tudi deležni. 
Skrušeni gledamo vanj, ki smo ga prebodli (prim. Jn 19,37). Presunjeni se kesamo svojih grehov 
ter se odvračamo od njih. Umrli in poveličani Odrešenik nam v obilni meri deli darove Svetega 
Duha, zlasti največjega med njimi – ljubezen. V nas zelo raste in se poglablja ljubezen do 
trpečega Kristusa. Tako lažje izpolnjujemo njegovo voljo in dozorevamo v svetosti. 

Križevega pota ne molimo le skupaj v cerkvi ali kapeli (besedilo v navadnem tisku voditelj, 
besedilo v krepkem tisku vsi), ampak v veliko duhovno korist in tolažbo tudi posamezniki, npr. 
bolniki, invalidi in starejši. Naj vsem molivkam in molivcem na Marijino priprošnjo dobri Bog 
bogato povrne. 

Stična, na god sv. Janeza od Križa, 14. decembra 2012 
p. Anton Nadrah  
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Družinski križev pot 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 

Uvod 
O pridite stvari, kaj, glejte, se godi, 
edini Božji Sin strašno za nas trpi. 

Gospod Jezus, Sin Device Marije, trideset let si preživel v nazareški družini. S tem si pokazal 
pomen družinske skupnosti in ji pridobil milosti, ki so potrebne za odgovorno in srečno skupno 
življenje. Zvezo med krščenim možem in ženo si povzdignil v zakrament, ki je vir milosti za 
zakon in družino. Na poseben način si se za družine žrtvoval, ko si hodil po križevem potu. S 
smrtjo in vstajenjem si vsako družino odrešil ter jo povabil, naj se s svetim krstom in svetim 
zakonom vključi vate ter zaživi tvoje življenje. V duhu te hočemo spremljati na križevem potu in 
te prositi za vse družine, da bi bile čimbolj podobne nazareški. Na priprošnjo Božje Matere, 
kraljice družine, nas utrdi v zavesti, da smo za duhovno rast družin vsi odgovorni.  
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1. postaja 
Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van, 
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan. 

Pilat obsodi Jezusa na smrt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus, kot nedolžno Jagnje si molče sprejel krivično obsodbo na smrt, da bi v naših družinah 
bili drug do drugega pravični in se ne bi obsojali, temveč bi se spoštovali in ljubili ter si med 
seboj odpuščali. Če bližnjega obsojamo, v njem obsojamo tudi tebe. Naročil si: »Ne obsojajte in 
ne boste obsojeni« (Lk 6,37). Obsojen si bil na smrt, da bi bile družine odprte za nova življenja in 
ne bi nikoli še nerojenih otrok obsodile na smrt. 

Usmiljeni Gospod, odpusti nam vse grehe zoper ljubezen v družini. Naj bomo drug do 
drugega usmiljeni in si med seboj vse žalitve iskreno odpuščamo. Pomagaj nam, da bo v 
naših družinah zavladala Božja ljubezen in edinost. Gospod, hvala ti za tiste družine, ki se 
povezujejo z drugimi družinami in si iskreno prizadevajo, da bi živele po tvoji volji! 
Posebej hvala za družine, ki so pripravljene sprejeti in vzgojiti večje število otrok! 

Marija, kraljica družine, varuj in vodi vse družine, da bodo napredovale v medsebojni 
ljubezni in edinosti ter bodo vedno izpolnjevale Božjo voljo.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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2. postaja 

Glej, križ mu nalože na ranjene rame; 
objame ga voljno in nese vseh dolge. 

Jezus vzame križ na svoje rame 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Zasramovani in ponižani Jezus, po bolečem bičanju in kronanju s trnjem so ti naložili še težki 

križ. Molče si ga objel ter z njim sprejel vse križe in težave zakonskega in družinskega življenja, 
da bi vse družine odrešil in posvetil. Že prerok Izaija je zapisal o tebi: »V resnici je nosil naše 
bolezni, naložil si je naše bolečine« (Iz 53,4). 

Jezus, naše pribežališče, vemo, da moramo nositi vsak svoj križ pa tudi križe drug 
drugemu, kakor nam naroča apostol Pavel: »Nosite bremena drug drugemu in tako boste 
izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2). Osrečujoče skupno življenje je možno le tedaj, 
kadar ob spoštovanju drugačnosti drug z drugim potrpimo, si med seboj vedno znova 
odpuščamo, se trudimo za prijaznost in iz ljubezni drug drugemu služimo.  

Marija, pomoč kristjanov, izprosi nam pri svojem Sinu tistih milosti, ki so potrebne, da 
bomo vdano nosili bremena drug drugemu in vsak svoj križ. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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3. postaja 

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh; 
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh. 

Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, neskončna dobrota, križ je bil pretežak, ti pa si bil do konca izmučen, zato si padel, 

padel iz ljubezni do nas. – Tudi družine doživljajo padce, ko pridejo različne nesreče, bolezni, 
neuspehi, smrt in druge težke preizkušnje. Nekatere živijo v nevzdržnih gmotnih razmerah. Ob 
vsem tem človek kaj lahko izgubi pogum in upanje ter se ne more potolažiti.  

Dobri Gospod, takrat ko bo najhuje, pomagaj družinam, da ne bodo izgubile poguma in 
upanja. Naj jih krepijo besede Svetega pisma: »Kdor zaupa v Gospoda, je kakor gora Sion: 
se ne gane, ostane na veke« (Ps 125,1). Spodbudi nas, da bomo družinam v stiski radi 
priskočili na pomoč. Ko pomagamo njim, pomagamo tudi tebi. Kadar bo nam samim težko 
in bomo padli pod križem, nas okrepi, da bomo odločno vstali in s tvojo pomočjo hodili 
naprej.  

Marija, Mati Božje milosti, izprosi družinam milost, da bodo vedno premagale vse težave 
in šle pogumno za tvojim Sinom po poti križa in vstajenja. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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4. postaja 

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin, 
bridkosti meč ji gre do srca bolečin. 

Jezus sreča svojo Mater 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, Božji in Marijin Sin, tvoje srečanje z Materjo Marijo je bilo srečanje dveh najsvetejših 

Src, ki se neizmerno ljubita. Koliko srečanj je bilo v življenju med vama, a takšnega, tako 
bolečega, še ne! – V zakonu in družini gre za neprestana srečevanja: osrečujoča in boleča, 
površinska in globoka, iz ljubezni pa tudi brez nje. Ni mogoče živeti drug brez drugega in tudi ne 
drug mimo drugega. »Gospod blagoslavlja le tam, kjer je sloga,« môlimo v psalmu. 

Gospod Jezus, ti si za svetost družin toliko trpel, naj tvoje trpljenje obrodi obilne sadove 
svetosti. Zakonci naj bodo zvesti privolitvi, ki so jo dali pri sklenitvi zakona. Tako bodo 
zvesti v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju ter se bodo ljubili in spoštovali vse dni svojega 
življenja. Mladi naj bodo vedno v prijateljstvu s teboj in s tvojo Materjo, da jih bosta vidva 
obvarovala pred stranpotmi.  

Marija, Mati in kraljica družine, ti si Mati popolne ljubezni. Vodi družine k svojemu 
Sinu in k njegovi ljubezni.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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5. postaja 

Omagal Jezus je od teže križeve. 
O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Dobri Jezus, Simon iz Cirene ti je pomagal nositi križ. S hvaležnostjo si sprejel njegovo 

pomoč. – Naj tudi mi pomagamo v naših družinah tistim, ki so s svojim življenjem podobni 
mlajšemu sinu v Jezusovi priliki o izgubljenem sinu, da bi se vrnili v Očetovo hišo. Pomagati pa 
bi morali tudi tistim, ki se ravnajo po zgledu starejšega sina, ki mlajšega noče sprejeti in mu 
odpustiti, ko se ta skesan vrne domov.  

Gospod Jezus, spodbujaj nas, da bomo več storili za rešitev in poglobitev družin. Državni 
zakoni naj ščitijo in pospešujejo njihovo trdnost in stanovitnost. Mladi naj se dobro in 
odgovorno pripravljajo na krščanski zakon ter na skupno družinsko življenje. Gospod, 
hvala ti za tiste fante in dekleta, ki čas priprave preživijo po tvoji volji! S svojim zglednim 
krščanskim življenjem in molitvijo hočemo biti vsem mladim v oporo.  

Devica Marija, pomoč kristjanov, pomagaj družinam, da bodo postale svetel zgled vere, 
upanja in ljubezni. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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6. postaja 

S prtom Veronika obriše Jezusa, 
zato ji da spomin obličja svetega. 

Veronika poda Jezusu potni prt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, vir življenja in svetosti, Veronikino plemenito dejanje si po Božje poplačal s svojim 

vtisnjenim obličjem na prtu in v njenem srcu. – V nekaterih družinah so otroci ali odrasli s 
posebnimi potrebami, umsko ali telesno drugačni. Pogosto kdo v družini trpi, drugi člani pa se v 
njegovo bolečino ne vživimo in nismo pripravljeni priskočiti na pomoč. Tudi trenja med 
starejšimi in mlajšimi dostikrat povzročajo trpljenje. Koliko izmučenih Jezusovih obrazov je po 
naših družinah!  

Jezus, večni Sodnik, pri vesoljni sodbi nas boš ocenjeval tudi po tem, kakšni smo bili do 
svojih najbližjih. Če smo bili do njih dobri in usmiljeni, bomo zaslišali tvoje osrečujoče 
besede: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili« (Mt 

25,40). Pomagaj nam, da bo po vseh družinah zavladala medsebojna ljubezen in družinska 
sreča.  

Marija, začetek našega veselja, s prtom svoje priprošnje obriši izmučene obraze po naših 
družinah ter jim prinesi družinsko radost in srečo. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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7. postaja 

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet, 
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 

Jezus pade drugič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, goreči ljubitelj duš, ponovno si padel pod težo križa in tako pridobil Božjo pomoč tudi 

za neurejene družine, da bi našle rešitev, ki bo po tvoji volji. Tudi znotraj urejenih družin večkrat 
prihaja do razočaranj, nezaupanja, sumničenj, ljubosumnosti in medsebojnih obtoževanj ter celo 
do nasilja. Mnogi starši trpijo, ker so se njihovi otroci oddaljili od vere v Boga in zašli na kriva 
pota.  

Usmiljeni Gospod, daj nam moči, da bomo neurejenim in ranjenim družinam kar največ 
pomagali. Zlasti se hočemo zavzemati za tiste družine in njihove posamezne člane, ki 
doživljajo zapostavljanja in celo krivice. Če tudi sami v družini občutimo različne težave, 
jih bomo reševali z molitvijo in pogovorom. Družinsko srečo je treba gojiti in se zavestno 
ogibati nevarnostim, ki bi jo lahko ogrozile. Tako bodo naši domovi postali kraji 
zdravljenja človeških slabosti.  

Marija, kraljica miru, pomagaj vsem družinam, da bodo živele v miru in slogi. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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8. postaja 

Usmiljene žene, ne jokajte za me, 
le zase in svoj rod točite zdaj solze. 

Jezus nagovori jeruzalemske žene 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, goreči ljubitelj duš, jeruzalemske žene si opominjal, naj jokajo nad seboj in nad svojimi 

otroki. – Spodbudi tudi naše starše, naj bodo velikodušni v službi novemu življenju ter naj z 
ljubeznijo vzgajajo svoje otroke. Posredujejo naj jim zaklad vere ter ljubezen do tebe in bližnje-
ga. Otroci naj bodo deležni ljubezni obeh staršev, da jo bodo pozneje sami posredovali naprej. 
Starši naj pozorno spremljajo človeško in krščansko zorenje mladih. 

Skrbni Odrešenik, pomagaj staršem, da bodo v družini svojim otrokom prvi oznanjevalci 
vere. Vzgajajo naj jih z zgledom, besedo, molitvijo in žrtvijo. Navajajo naj jih na človeške 
in krščanske vrednote, na molitev in delo. Iz takih družin bodo prihajali dobri poklici za 
družbo in Cerkev. Gospod, hvala ti za tiste starše in druge vzgojitelje, ki zavzeto in 
odgovorno izvršujejo svoje poslanstvo!  

Marija, Mati dobrega svéta, stoj ob strani vsem staršem in drugim vzgojiteljem ter jim 
svetuj pri odgovorni vzgoji otrok. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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9. postaja 

Zveličar omedli, pod križem spet leži, 
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. 

Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Zaradi naših hudobij potrti Jezus, kako te je moralo boleti, ko si tretjič padel pod križem! 

Podrli so te grehi, ki jih ponavljamo v svojih družinah. Izgubili smo čut za vrednote, ki so temelj 
vsake družine. V mnogih družinah je opešala vera in je izginila redna molitev ter obisk nedeljske 
in prazniške mašne daritve. Veliko kristjanov ne upošteva Božjih in cerkvenih zapovedi. 
Protikrščansko javno mnenje zelo negativno vpliva na versko in duhovno življenje.  

Gospod Jezus, naj nas neizčrpna duhovna moč tvojega križevega pota vodi do 
spreobrnjenja. Vsi kristjani naj si prizadevamo, da bi živeli po tvojem nauku in tvojih 
zapovedih. Če kdo globoko pade, naj takoj vstane ter s pomočjo zakramenta sprave, Božje 
besede, svete evharistije, iskrene molitve in pokore zaživi novo življenje.  

Marija, pribežališče grešnikov, prosi za nas, ki se z zaupanjem zatekamo k tebi. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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10. postaja 

Ko pride na goro, obleko mu vzemo 
in za dolgé sveta še žolča mu dado. 

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Neskončno potrpežljivi Jezus, vojaki so strgali s tebe oblačila in te predali mučnemu 

zasramovanju. S tem si vzel nase tudi vse tegobe prizadetih in razbitih družin. Občutil si 
brezmejno zapuščenost otrok brez staršev in tistih sirot, katerih starši živijo brez medsebojnega 
spoštovanja in ljubezni do lastnih otrok. Zaznaval si bolečo osamelost vdov in vdovcev ter starih 
in bolnih ljudi, ki se čutijo od vseh zapuščeni. Naše bolečine in grehe si vzel nase, da bi vsem 
pridobil milost za nov začetek.  

Jezus, vsemogočni Bog, pomagaj članom prizadetih in razbitih družin. Naj najdejo moč 
in tolažbo v tvojem križevem potu in v trpljenju tvoje Matere. Med posameznimi člani naj 
zopet zavlada medsebojno razumevanje, spoštovanje in ljubezen. Naj se vsi ravnamo po 
Božjem načrtu glede zakona in družine ter naj upoštevamo, da je naše telo po Božji volji 
svetišče Svetega Duha.  

Marija, tolažnica žalostnih, potolaži vse zaradi hudega trpljenja strte člane družin in jim 
izprosi milost prenovljenega življenja. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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11. postaja 

Na križ ga polože, razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji spet rane narede. 

Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, oče ubogih, pribili so te na križ in ti vzeli vso prostost. Popolnoma oropan vsega, v 

nepopisnih bolečinah, si visel na križu med dvema razbojnikoma. – Tudi v zakonski zvezi in 
družini se človek kdaj počuti, kakor da bi bil pribit na križ. Pred seboj ne vidi nobene rešitve. 
Podobno je z bolnikom, ki je priklenjen na posteljo, njegovi domači pa premalo skrbijo zanj.  

Usmiljeni Gospod, kadar je kateri član družine v tako težkem položaju, mu prihiti na 
pomoč in ga potolaži. Spodbudi njegove najbližje, da mu bodo pomagali. Vsi moramo biti 
ljubeče pozorni do bolnikov in starih ljudi, sicer ob vesoljni sodbi ne bomo zaslišali besed: 
»Bolan sem bil in ste me obiskali« (Mt 25,36). Če nas bo prizadela neozdravljiva bolezen, jo 
bomo vdano sprejeli iz Božjih rok ter se skupaj z Jezusom darovali nebeškemu Očetu.  

Marija, kraljica mučencev, sprejmi vse trpeče v svoje materinsko varstvo, da bodo 
zaživeli v krščanskem upanju in se oklenili tvojega Sina. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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12. postaja 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, 
za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 

Jezus umre na križu 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, daritev za grešnike, s svojo smrtjo na križu si odrešil vse družine. Pred smrtjo si svojo 

Mater izročil apostolu Janezu in po njem vsem družinam za mater. Ona je ob tvojem umiranju na 
križu s teboj silno trpela. Takó je tudi sama prispevala, da je postala vsaki družini skrbna mati, 
priprošnjica in pomočnica. Hvaležni smo ti, dobri Gospod, da si nam dal takó čudovito Mater! 

Gospod Jezus, naj bo tvoje trpljenje za družine poživljajoč studenec vere, upanja in 
ljubezni. V moči križa in vstajenja naj se vedno odločajo za življenje in zvesto hojo za teboj. 
Posebej se ozri na tiste družinske člane, ki se poslavljajo od življenja. Pomagaj jim s svojo 
milostjo, da se bodo spravili z Bogom in vsemi ljudmi ter bodo dosegli večno srečo v 
nebesih. Usmili se tudi tistih pokojnih članov naših družin, ki še ne uživajo večne blaženosti 
pri tebi. 

Marija, Mati usmiljenja, priporočamo ti vse družine, da jih izročiš svojemu križanemu in 
od mrtvih vstalemu Sinu.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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13. postaja 

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, 
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, Sin Device Marije, položili so te v njeno naročje, kakor si bil v njem po svojem rojstvu v 

Betlehemu. Takrat je tvojo Mater navdajalo veliko veselje, zdaj pa je njeno srce presunil meč 
bolečin. Vendar je živela v trdnem upanju, da boš poveličan vstal od mrtvih. – Tvoji Materi so 
podobni tisti očetje in matere, ki so izgubili svoje sinove in hčere ter zato hudo trpijo. 

Naš Odrešenik, okrepi in opogumi očete in matere, ki so izgubili svoje sinove in hčere v 
vojnah, prometnih nesrečah, zaradi težkih bolezni ali iz drugih vzrokov. Spomni jih na svoj 
križev pot in na trpljenje svoje Matere. Tu naj vedno najdejo tolažbo in moč za vdano 
prenašanje svojega križa. Pomagaj tudi tistim staršem, katerih otroci so zašli na pot nevere 
in grešnih dejanj.  

Marija, tolažnica žalostnih, potolaži vse starše, ki so v različnih stiskah, in jim izprosi 
milost, da bodo vdano nosili svoj križ.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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14. postaja 

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan, 
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 

Jezusa položijo v grob 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus, začetnik življenja, tvoja Mati in najožji prijatelji so bili žalostni, ko so te položili v grob. 

Ti si bil na smrt dobro pripravljen, saj je bilo vse tvoje življenje daritev. Zrno je moralo umreti in 
pasti v zemljo, da je obrodilo obilo sadu. – Tudi naše družine žalujejo ob grobovih svojih članov, 
ki večkrat odhajajo s tega sveta nepripravljeni, nespravljeni s teboj in svojimi sorodniki.  

Jezus, upanje v tebi umirajočih, pomagaj kristjanom, ki se poslavljajo s tega sveta. Naj se 
dobro pripravijo z zakramentoma sprave in svetega maziljenja ter prejmejo tebe v sveti 
popotnici. Njihove domače potolaži z upanjem na večno življenje. Vsi naj vedno živimo v 
prijateljstvu z Bogom in med seboj. Tako bomo po smrti dosegli polnost blaženega življenja 
pri troedinem Bogu, v družbi angelov in svetnikov.  

Marija, vrata nebeška, napolni nas z veselim pričakovanjem srečanja s teboj in tvojim 
Sinom v večni slavi. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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Sklep 

O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj, 
po svojem križu nam podeli sveti raj. 

Jezus, naše življenje in vstajenje, pomagaj družinam, da bodo postale šole človeških in 
krščanskih kreposti ter skupnosti tvoje navzočnosti. Zaslišijo in uresničijo naj tvoje vabilo k 
duhovni prenovi: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo. Spreobrnite se in verujte 
evangeliju!« (Mt 1,15). Daj, da bo vsak družinski član zaživel v prijateljstvu s teboj in z Materjo 
Marijo ter z vsemi člani svoje družine. Tako bo postala po tvoji navzočnosti in dejavnosti 
podobna nazareški družini. Naj naše družine po medsebojni ljubezni in rodovitnosti izpolnijo 
Božji načrt ter rastejo v svetosti. Kot nosilke življenja, vere, upanja in ljubezni naj svetijo vsem 
ljudem v temí našega časa. Amen.  
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Evharistični križev pot 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 

Uvod 
O pridite stvari, kaj, glejte, se godi, 
edini Božji Sin strašno za nas trpi. 

Gospod Jezus, v duhu te hočemo spremljati na križevem potu in tvojo krvavo daritev na križu 
povezovati z evharistično daritvijo. Verujemo, da si navzoč v sveti evharistiji. V njej se nam tvoj 
križev pot najbolj približa. Vsak trenutek se kot brezmadežno Jagnje daruješ na oltarjih po vsem 
svetu. Tako tvoja daritev na križu traja skozi vse čase, dokler ne boš prišel v slavi. Kot nebeška 
hrana pogosto prihajaš v srca kristjanov. Ti si najodličnejši gost sveta in si iz ljubezni do nas 
resnično navzoč v cerkvah in kapelah širom po svetu. Pomnoži v nas vero v tvojo resnično 
navzočnost in dejavnost v evharistiji za rešitev vsega sveta. Utrdi nam neomajno zaupanje vate in 
vžgi v nas gorečo ljubezen do tebe.  

Mati Marija, evharistična žena, bodi z nami na tem križevem potu ter nas vodi v poglobljeno 
sodelovanje pri mašni daritvi in češčenju Najsvetejšega.  
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1. postaja 

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram‘van, 
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan. 

Pilat obsodi Jezusa na smrt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, vseskozi so te preganjali in obsojali. Že Herod ti je stregel po življenju in med 

javnim delovanjem te mnogi niso sprejeli. Tvoj nauk in čudeže so zavračali. Podtikali so ti slabe 
namene in iskali priložnost, da bi te prijeli, obsodili na smrt in umorili. To se je tudi zgodilo. 
Pilat, ki te je obsodil na smrt, je bil orodje v rokah vseh tistih, ki so te zavrgli. 

Jezus Kristus, tudi mi smo te v svojih bratih in sestrah že mnogokrat obsodili. V njih si 
navzoč ti. Kadar jih obsojamo, obsojamo tudi tebe. V mašni daritvi se zanje vsak dan znova 
daruješ in jim izkazuješ svojo ljubezen. Gospod, odpusti nam. Pomagaj nam, da bomo pri 
sebi bolj pozorni na napake, pri svojih bratih in sestrah pa bolj na dobre lastnosti.  

Devica Marija, ti nisi nikogar obsojala, temveč si po zgledu svojega Sina vsem odpuščala. 
Naj te vedno posnemamo. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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2. postaja 

Glej, križ mu nalože na ranjene rame; 
objame ga voljno in nese vseh dolge. 

Jezus vzame križ na svoje rame 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Naš Odrešenik, naložili so ti težki križ kot največjemu zločincu, čeprav na tebi ni bilo niti 

sence greha. Objel si križ, ker je bila takšna Očetova volja in ker si hotel z njim odrešiti človeški 
rod. Tudi najtežje stvari postanejo ne samo znosne, ampak tudi zelo rodovitne, če človek v njih 
odkrije smisel in jih z ljubeznijo sprejme. 

Gospod, hvala ti, da si sprejel križ! Tvoj križev pot nas spominja na našo pot k mašni 
daritvi, kjer se na nekrvav način obnavlja tvoja daritev na križu. Kako težka je bila tvoja 
pot in kako lahka je naša! Kljub temu mašno daritev mnogi opuščajo. Tudi mi smo zanjo 
premalo goreči. Za naprej se je bomo radi udeleževali in pri njej zavestno, pobožno in 
dejavno sodelovali, saj je vir in vrhunec našega življenja.  

Mati Marija, ti si pri sveti daritvi v prvi Cerkvi zavestno, pobožno in dejavno sodelovala. 
Izprosi nam milost, da te bomo posnemali.  

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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3. postaja 

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh; 
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh. 

Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Dobri Gospod, popolnoma izčrpan si padel pod bremenom križa. Vojaki so te tepli brez 

usmiljenja. Tvoji nasprotniki so ti nekoč zavidali zaradi čudežev in velikih množic, ki so šle za 
teboj. Zdaj so si zadovoljno meli roke. Z veliko težavo si se dvignil in šel dalje, vedoč, da moraš 
vztrajati, ker tako hoče Oče in ker tako hočeš tudi sam. S križem moraš odrešiti svet. 

Naš Odrešenik, tudi mi padamo. Ti si takoj vstal in nosil križ dalje, mi pa se obotavljamo. 
Neuspehi nam jemljejo pogum, nerazumevanje ljudi nas pogosto globoko prizadene, 
bolezni in druge nadloge težko prenašamo. Da bi bili močnejši, nam v svetem obhajilu daješ 
samega sebe za duhovno hrano. Hvala ti za to ljubečo skrb za nas!  

Mati Marija, pomagaj nam, da se bomo bližali evharistični mizi tvojega Sina z velikim 
hrepenenjem in čistimi srci. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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4. postaja 

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin, 
bridkosti meč ji gre do srca bolečin. 

Jezus sreča svojo Mater 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil.  
Jezus Kristus, velika tolažba in opora na tvojem križevem potu je bilo srečanje z Materjo 

Marijo. Tolažbi je bila primešana grenka kaplja pelina. Zelo hudo je bilo Materi, ko te je gledala 
obloženega s sramotnim križem, prištetega med zločince. Težko je bilo tudi tebi, ko si videl, kako 
so tvoje bolečine postale tudi njene. Vendar te je hkrati osrečevala zavest, da s teboj sočustvuje 
tvoja Mati.  

Gospod Jezus, tudi v našem življenju prihaja do srečanj z ljudmi, ki jih ljubimo. Na 
poseben način pri mašni daritvi! Takrat si med nami tudi ti in tvoja Mati. Povezuj nas, da 
bomo vsi, ki se zbiramo pri istem oltarju in uživamo isti Božji Kruh, tudi v vsakdanjem 
življenju edini med seboj. Naj se uresničuje tvoja molitev, da bi bili vsi eno, da bo svet 
veroval.  

Mati edinosti, ti si bila s svojim Sinom kakor eno srce in ena duša. Prosi za nas, da se 
bomo pri vsaki mašni daritvi čutili kot ena družina tvojih otrok. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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5. postaja 

Omagal Jezus je od teže križeve. 
O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil.  
Naš Odrešenik, tvoji sovražniki so opazili, da se opotekaš. Zbali so se, da ne bi mogel priti na 

Golgoto. Zato so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja. Naložili so mu križ, da ga je nesel 
za teboj. Simon ti je pomagal, a bil je prisiljen. Nobenega odnosa ni imel do tebe. Zanj si bil tujec 
in zločinec. Vendar si njegovo pomoč hvaležno sprejel. 

Gospod Jezus, koliko je ljudi, ki so v stiski, a zaman čakajo na našo pomoč! Nekaterim 
morda pomagamo, a neradi kakor Simon. Pozabljamo, da si v njih ti. Odpri nam oči in srce 
za vsako človeško stisko. V evharistiji se za nas daruješ, da bi nas naučil darovanja sredi 
življenja. V hrano se nam daješ, da bi bili tudi mi obhajilo za najbolj potrebne. Pomagaj 
nam, da bomo v stiski bližnjega odkrili tvojo stisko ter ti vedno z veseljem postregli.  

Devica Marija, vse življenje si bila ponižna in pozorna Gospodova služabnica. Izprosi 
nam milost, da bomo tudi mi služili Jezusu in drug drugemu. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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6. postaja 

S prtom Veronika obriše Jezusa, 
zato ji da spomin obličja svetega. 

Veronika poda Jezusu potni prt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Naš Odrešenik, iz množice, ki je bila brezbrižna in sovražna do tebe, se je približala Veronika. 

S prtom je obrisala tvoj potni in izmučeni obraz. Ni ji bilo mar, kaj bodo rekli ljudje, in ni se 
ustrašila surovih vojakov, ki so jo hoteli odgnati stran od tebe. V zahvalo za njeno pogumno 
dejanje si vtisnil v njen prt in v njeno srce svoje sveto obličje. 

Dobri Gospod, v vsaki mašni daritvi nam razodevaš še večjo ljubezen, kakor si jo izkazal 
Veroniki. Pogrinjaš nam mizo Božje besede in evharističnega Kruha. S te mize nam ne 
daješ le svoje podobe, kakor si jo naklonil Veroniki. Daješ nam samega sebe. Tvoje besede 
so luč na naši poti. Ti si resnica, ki nas edina osvobaja. Tvoj Kruh je naša duhovna hrana, 
da sredi vsakdanjih težav in skušnjav ne bi omagali in padli.  

Mati Marija, evharistična žena, izprosi nam milost, da se bomo dobro pripravljeni hranili 
pri mizi Božje besede in evharističnega Kruha.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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7. postaja 

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet, 
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 

Jezus pade drugič pod križem  
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Ponižni Gospod, popolnoma izčrpan si se pod težo križa spet zrušil na kamnito pot. Težko je 

ponovno pasti in težko je doživljati poraze. Hudo je biti slabotnejši od drugih. Sprejel si ta padec, 
da bi mi mogli vedno znova vstati. Pogumno si se dvignil in šel dalje, da bi dokončal delo 
odrešenja.  

Dobri Jezus, kljub mnogim sklepom, da bomo močni in pogumni, vedno znova padamo. 
Po padcih spoznavamo svojo nemoč, lažje ostajamo ponižni in se zatekamo k tebi po pomoč. 
Hočeš nam pomagati, da bi vedno znova vstali in bi bilo padcev vedno manj. V ta namen si 
postavil zakrament sprave in zakrament evharistije. Če pri sveti maši dejavno sodelujemo, 
nam daješ moč, da bi v hoji za teboj pogumno vztrajali do konca.  

Mati usmiljenja, prosi za nas grešnike, da bomo pri mašni daritvi obžalovali svoje grehe 
in se jim odpovedali. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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8. postaja  

Usmiljene žene, ne jokajte za me, 
le zase in svoj rod točite zdaj solze. 

Jezus nagovori jeruzalemske žene 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Dobri Odrešenik, na križevem potu je šla za teboj velika množica. Med njo so bile tudi žene, ki 

so zaradi tebe jokale in s teboj sočustvovale. Razumele so tvojo stisko in ti hotele pomagati. Za 
trenutek so pozabile na svoje težave. Tudi ti si pozabil na svoj križ in se vživel v njihove križe ter 
v njihovo bridko prihodnost.  

Gospod Jezus, z ljubeznijo si jokajočim ženam povedal resnico. Resnica osvobaja, čeprav 
kdaj tudi zaboli. Osebno si navzoč v vsaki mašni daritvi in v vsakem svetem obhajilu. Z 
ljubeznijo nam oznanjaš Božjo resnico in nas s tem rešuješ iz oklepov zmot. Z vezmi 
ljubezni nas povezuješ v občestvo, v eno samo družino. Uresničuje se, kar uči sveti Pavel: 
»Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha.«  

Mati Marija, izprosi pri svojem Sinu, da bomo resnico ponižno sprejemali in jo v ljubezni 
dosledno uresničevali. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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9. postaja 

Zveličar omedli, pod križem spet leži, 
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. 

Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Trpeči Gospod, preden si prišel do cilja, si še tretjič omagal. Neusmiljeno so padali udarci po 

tebi. Z veliko muko si vstal in šel dalje, do konca, do Golgote. Vse trpljenje si daroval za 
odpuščanje grehov, ki jih ljudje vedno znova ponavljamo. Padel si, da bi mi čim manj tonili v 
grehih. Vstal si, da bi mi iz svojih grehov lažje vstali.  

Božji Odrešenik, zvesta hoja za teboj je večkrat težavna. Na njej se spotikamo in padamo. 
S svetim obhajilom nam hočeš pomagati. Povečuješ nam gorečnost ljubezni, odpuščaš male 
grehe in nas varuješ pred smrtnimi. V mašni daritvi se tvoje telo daje za nas in se tvoja 
Rešnja kri preliva v odpuščanje naših grehov. Kot Božje Jagnje odjemlješ grehe sveta in 
nas osvobajaš grešnih vezi.  

Marija, pribežališče grešnikov, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. 
Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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10. postaja 

Ko pride na goro, obleko mu vzemo 
in za dolge sveta še žolča mu dado. 

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil.  
Ponižni Gospod, vojaki so ti s telesa strgali obleko in zanjo žrebali. Spet so se odprle rane od 

bičanja in nošenja križa. Tvoji sovražniki so ti vzeli vse: dobro ime, prijatelje, učence. Razen 
nekaj ljudi so te vsi zapustili. Zdaj so ti vojaki vzeli tudi čast telesa in te predali zasramovanju. 
Stal si pred skrivnostjo popolnega izničenja in uboštva. Tvoje edino bogastvo je bil Oče. On ti 
zadošča.  

Ljubi Jezus, ob tvojem popolnem uboštvu se sprašujemo, kaj je naše bogastvo. Na kaj ali 
na koga so navezana naša srca? To bi moral biti samo ti, ki se pri sveti maši za nas daruješ, 
si naša hrana in nas stalno osrečuješ s svojo čudovito navzočnostjo pod podobo kruha. 
Zagotavljaš nam: »Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem« (Jn 

6,56). Bodi naše edino bogastvo!  
Mati Marija, tvoje največje in edino bogastvo je Jezus. Izprosi nam milost, da bo postal 

tudi naš edini zaklad in bodo pri njem vedno tudi naša srca. 
Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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11. postaja 

Na križ ga polože, razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji spet rane narede. 

Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Dobri Gospod, popolnoma si se prepustil grešnim rokam, ki so te pribile na križ in te dvignile 

ter ti vzele zadnjo trohico prostosti. Ostalo ti je samo še trpljenje na križu. Daroval si se Očetu za 
rešitev sveta. Tvoje misli so bile pri njem.  

Trpeči Odrešenik, tudi mi smo večkrat v življenju kakor pribiti na križ. Tako bo zlasti v 
težki bolezni in na smrtni postelji. Takrat naj bodo naše misli in naša srca pri tebi. Pogosto 
nas obišči v svetem obhajilu in bodi naša popotnica v večnost. Tam bomo v ljubezni za 
vedno združeni s teboj. Takrat se bo popolnoma spolnila tvoja napoved: »Kdor jé moje 
meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan« (Jn 6,54).  

Marija, tolažnica žalostnih, ko nas bo obiskala težka bolezen in se bo bližala zadnja ura, 
bodi z nami in nas tolaži z upanjem na večno življenje.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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12. postaja 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, 
za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 

Jezus umre na križu 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Naš Odrešenik, popolnoma nedolžen si sprejel nase grehe vseh ljudi vseh časov. S tem 

neizmerno težkim bremenom si tri dolge ure visel in umiral na križu. Občutil si zapuščenost od 
ljudi in celo od svojega Očeta. Božja ljubezen je dosegla vrhunec, ko je vojak s sulico odprl tvoje 
srce in so iz njega začeli žuboreti vrelci življenja. Tako si odrešil človeški rod.  

Usmiljeni Odrešenik, hvala ti za odrešenjsko daritev, s katero si nam odprl pot k Očetu. 
Hvala ti za Devico Marijo, ki si nam jo v svoji najtežji uri izročil za Mater. Hvala ti, da si 
molil za tiste, ki so te križali. Hvala ti za Svetega Duha, ki je dar tvojega prebodenega srca. 
Hvala ti za mašno daritev, ki je najdragocenejši spomin na tvojo smrt in vstajenje. Pri njej 
nas učiš, naj naše življenje in smrt postaneta daritev Očetu.  

Mati Cerkve, pri vsaki mašni daritvi in pri češčenju Najsvetejšega naj sodelujemo tesno 
združeni s teboj in tvojim Sinom. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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13. postaja 

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, 
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil.  
Božji in Marijin Sin, sneli so te s križa in položili v naročje žalostni Materi. Zopet si ji bil tako 

blizu kakor takrat, ko te je kot majhno detece vsa srečna pestovala in ljubkovala. Toda zdaj je 
meč bolečin presunil njeno dušo, kakor je napovedal starček Simeon. V globoki veri je sprejela to 
veliko žrtev. Tebe, svojega edinega Sina, je darovala za odrešenje vseh ljudi. 

Gospod Jezus, vse je izpolnjeno, kar se je moralo zgoditi, le tvoja in naša Mati še trpi. 
Ona, ki je bila s svojim trpljenjem in ljubeznijo tako dejavno vključena v daritev na 
Golgoti, je vključena tudi v mašno daritev. Kjer si ti, Gospod, tam je tudi tvoja Mati! Ona 
te je v prvi Cerkvi z največjo ljubeznijo prejemala v svoje srce. 

Kraljica mučencev, bodi naša vzornica, priprošnjica in pomočnica, ko bo tudi nas 
presunil meč bolečin. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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14. postaja 

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan, 
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 

Jezusa položijo v grob 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo.  
Ker si s svojim križem svet odrešil.  
Naš Odrešenik, Jožef iz Arimateje in Nikodem sta vzela tvoje telo in ga mazilila z dišavami ter 

povila s povoji. Položila sta ga v grob, vsekan v sklalo, ki ga je bil Jožef pripravil zase. Tvoji 
sovražniki so pred grob postavili stražo. Toda nobena straža ni mogla preprečiti tvojega 
veličastnega vstajenja.  

Gospod Jezus, učil si: »Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, ostane samo; če pa 
umre, obrodi obilo sadu« (Jn 12,24). Na velikonočno nedeljo si poveličan vstal. Začel si deliti 
sadove velikonočne skrivnosti. To se dogaja v posebno obilni in odlični meri pri sveti 
evharistiji, ki je tvoje meso za življenje sveta. Kdor jé ta Kruh, bo živel vekomaj. Ti ga boš 
obudil poslednji dan.  

Mati Marija, ti si vedno trdno verovala in upala v vstajenje svojega Sina. Izprosi nam 
milost, da bo upanje na vstajenje in večno blaženost prešinjalo vse naše življenje.  

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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Sklep 

O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj, 
po svojem križu nam podeli sveti raj. 

Dobri Odrešenik, hvala ti, da si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil ter nam pripravil 
prostor v nebesih. Hvala tudi tvoji Materi, da te je spremljala na križevem potu in nas v bolečinah 
rodila za svoje duhovne otroke ter nas spremlja pri vsaki mašni daritvi. Hvala ti za sveto 
evharistijo, ki je spomin našega odrešenja in za ves svet zveličavna daritev. Naj se po njej 
združujemo s tvojo daritvijo na križu in s tvojim poveličanim vstajenjem. Tako nam boš skoz 
sedanji čas utiral pot v neizmerno veselje in srečo. Tam nas čakata polnost življenja in slava brez 
konca. Naj v moči Svetega Duha, po priprošnji Device Marije, tudi mi postanemo živa daritev v 
tebi. Amen.  
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Križev pot ljubezni do bližnjega 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 

Uvod 
O pridite stvari, kaj, glejte, se godi, 
edini Božji Sin strašno za nas trpi. 

Gospod Jezus, navzoč si v vsakem človeku, zlasti v tistem, ki potrebuje našo pomoč. Ob 
vesoljni sodbi boš dejal: »Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni 
storili.« Ko bomo v duhu hodili za teboj po križevem potu, te bomo gledali tudi v ljudeh, s 
katerimi se srečujemo in so obteženi z različnimi križi. V njih si še danes obsojen, nosiš križ, 
trpiš in umiraš. Naj nam hoja za teboj na tem križevem potu pomaga, da bomo v prihodnje bolj 
pozorni na stiske, ki jih trpiš v slehernem človeku in v vsem človeštvu. Kar bomo storili 
posameznim trpinom, bomo storili tebi. Česar ne bomo storili tistim, ki potrebujejo našo pomoč, 
ne bomo storili tebi. Odpusti nam grehe in nam pomnoži ljubezen do tebe in vsakega človeka.  
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1. postaja 

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van, 
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan. 

Pilat obsodi Jezusa na smrt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Božji Sin, kot obtoženec si stal pred rimskim upraviteljem Pilatom. Verski voditelji judovskega 

naroda so vztrajno zahtevali tvojo smrtno obsodbo. Popolnoma nedolžnega so te obsodili tisti, ki 
bi morali ščititi pravico. Pilat je popustil pritiskom in te obsodil na najbolj sramotno smrt na 
križu. Vse krivične sodbe in obsodbe od začetka do konca sveta so se zgrnile nate. Sprejel si jih 
iz neizmerne ljubezni do svojega Očeta in človeštva. Sam pa nikogar ne obsojaš, saj nisi prišel na 
svet, da bi ga obsodil, temveč da bi ga rešil. 

Gospod Jezus, naročaš nam: »Ne obsojajte in ne boste obsojeni!« (Lk 6,37). Ko bližnjega 
obsojamo, obsojamo tudi tebe. Koliko bolj zadovoljno in srečno bi bilo življenje na svetu, če 
ne bi drug drugega obsojali! Ne v mislih ne v besedah in ne v dejanjih! Vse se začne v 
našem srcu. Gospod, pomagaj nam, da bomo pozorni na svoje napake, ne na napake 
drugih. Naj bomo strogi do sebe, do drugih pa prizanesljivi in usmiljeni. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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2. postaja 

Glej, križ mu nalože na ranjene rame; 
objame ga voljno in nese vseh dolge. 

Jezus vzame križ na svoje rame 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, naložili so ti križ. Objel si ga iz ljubezni do Očeta in ubogega človeštva. Na ta 

križ se je zvalila vsa teža človeških grehov. Že prerok Izaija je napovedal, da bo Bog naložil nate 
krivdo vseh ljudi. Občutil si tudi težo tistih križev, ki jih ljudje nalagamo drug drugemu. Križi 
vseh ljudi vseh časov so se strnili v tvojem križu. Zato je bil tako težak. 

Ljudje brez usmiljenja drug drugemu nalagamo težke in neznosne križe. Nekaterim se ni 
mogoče izogniti, drugi so posledica naše sebičnosti in hudobije. Gospod, opozarjaj nas, naj 
ne nalagamo križev ljudem okoli sebe! Ne s svojimi besedami ne s svojim ravnanjem! Naj 
trpljenja ne povzročamo, temveč ga lajšamo. Pozorni naj bomo do šibkih, osamljenih, za-
puščenih in odrinjenih na rob družbenega dogajanja. Čakajo nas bolniki in trpeči v 
bolnišnicah, domovih za starejše in po naših domovih. Gospod, ko bomo bližnjim pomagali 
nositi križ, ga bomo pomagali nositi tudi tebi.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  



Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu         

 

www.sticna.com Stran 40 
 

Krizev-pot-5.indd 39 15.12.2012 10:15:06 ~ 40 ~  

3. postaja 

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh; 
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh. 

Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Trpeči Gospod, silno te je potrla neznačajnost ljudi, ki so se dali zapeljati voditeljem in so 

zahtevali tvojo smrt na križu. Prišteli so te med zločince. Na križevem potu so te vojaki in 
voditelji ljudstva neusmiljeno zasmehovali in mučili. Križ je postal tako zelo težak, da te je podrl 
na tla. Le s težavo si spet vstal in stopal dalje. Vse si sprejel iz neizmerne ljubezni do Očeta in 
ubogega človeštva. 

Gledamo te, Gospod Jezus, kako ves okrvavljen ležiš pod težo križa. Mislimo na toliko 
ljudi po svetu, v katerih brez moči ležiš na tleh in ne moreš vstati. Padajo od lakote. Na 
drugi strani pa je veliko bogatašev, ki se kopljejo v razkošju. Koliko ljudi nima naj-
nujnejših življenjskih potrebščin! V njih si ti lačen in žejen, brez zaslužka, brez primerne 
obleke in doma. Spet drugim se godijo takšne ali drugačne krivice in ne morejo doseči 
pravice. Gospod, naj jim pomagamo do pravice, da bodo vstali in zaživeli človeka in kristja-
na vredno življenje. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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4. postaja 

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin, 
bridkosti meč ji gre do srca bolečin. 

Jezus sreča svojo Mater 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Jezus Kristus, tvoja Mati se ti je približala. Za oba je bil to trenutek neizmerne sreče, a hkrati 

tudi ostre bolečine. Kakšna bolečina posebej za tvojo Mater, ko te je videla kot obsojenca, tako 
ponižanega, vsega v ranah! Njeno srce je presunil meč, ki ga je napovedal starček Simeon. Jezus, 
ko so obsodili tebe, so obsodili tudi tvojo Mater. Ko so naložili križ na tvoje rame, so ga naložili 
tudi na njene. 

Dobri Gospod, koliko bolečih srečanj je na svetu! Vidva z Materjo sta jih sprejela nase, 
ko sta se srečala. Človeška srečanja bi bila osrečujoča, če bi bil ti navzoč, saj si obljubil: 
»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi« (Mt 

18,20). V tvojem imenu smo zbrani, če je med nami ljubezen in edinost. Pomagaj nam, da 
bomo vedno tako živeli ter spoštovali človeško in krščansko dostojanstvo svojega bližnjega. 
Naj bomo občutljivi za potrebe, pričakovanja in zakonite pravice vsakega človeka. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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5. postaja 

Omagal Jezus je od teže križeve. 
O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, ko so tvoji mučitelji videli, kako se opotekaš, so se zbali, da ne bi mogel prinesti 

križa do cilja. Tako bi odpadlo zadnje dejanje, križanje. Zato so prisilili nekega kmeta, Simona iz 
Cirene, ki se je vračal s polja, da ti je nesel križ. Hvaležen si bil Simonu, čeprav ti je nerad 
pomagal in se je upiral, kolikor je mogel. Razumel si ga. Zanj si bil tujec in zločinec.  

Dobri Jezus, ti si v vsakem človeku, ki je potreben pomoči. Daj nam odprto srce in roke 
za človeka v stiski. Kadar lahko pomagamo, tega ne bomo storili neradi kakor Simon, 
temveč z veseljem, z zavestjo, da pomagamo tudi tebi. Kar je storjeno iz ljubezni, ima 
vrednost za večnost! Kdor ljubi, se ne razburja, se mu ne mudi, ne žali, ne dela krivice. 
Tisti, ki ljubi, se obvladuje, je blag, krotak in potrpežljiv. Naj bo naša ljubezen nesebična, 
razumevajoča, do vseh odprta, kakor si nas učil ti, Jezus.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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6. postaja 

S prtom Veronika obriše Jezusa, 
zato ji da spomin obličja svetega. 

Veronika poda Jezusu potni prt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Naš Odrešenik, Veronika je spoznala tvoj težki položaj. Ni samo sočustvovala s teboj. 

Pogumno se je prerinila med množico. Ni se ustrašila surovih vojakov in njihovega poveljnika, 
čeprav je niso prijazno gledali. Podala ti je prt, da si si obrisal potni in krvavi obraz. Iz 
hvaležnosti si vanj in v njeno srce vtisnil podobo svojega svetega obličja. 

Dobri Gospod, daj nam rahločutno in pozorno srce, da bomo opazili stisko bližnjega. 
Marsikdo je bolj lačen ljubezni kot kruha! Vsakemu naj privoščimo prijazno besedo in ga 
skušamo razumeti ter mu pomagati v njegovih težavah. Naj ne pričakujemo hvaležnosti! 
Ko trpečemu človeku pomagamo, pomagamo tebi, pomagamo pa tudi sebi, saj rastemo v 
svetosti. Ravnati se hočemo po tvoji zapovedi: »Ljubi svojega bližnjega kakor samega 
sebe!« (Mt 19,19). Ljubezen do bližnjega je najbolj prepričljiv dokaz pristnosti ljubezni do 
Boga. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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7. postaja 

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet, 
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 

Jezus pade drugič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, do kraja si bil izčrpan. Razen redkih izjem si okrog sebe doživljal sam prezir in 

neizmerno sovraštvo. Grehi vseh ljudi vseh časov so tako silno pritiskali nate. Pred seboj si gledal 
križanje na Golgoti in občutil skrajno zapuščenost. Zameglilo se ti je pred očmi in si ponovno 
padel. S padcem si nam zaslužil moč, da se dvignemo iz svojih grehov. Spet si zbral nekaj moči, 
vstal in šel dalje. 

Naš Bog, ti veš, koliko je ljudi, ki so globoko padli. Padli v moralnem pogledu in so 
zasužnjeni z različnimi omamami ter pregrešnimi razvadami. V nevarnosti so, da se bodo 
za večno pogubili. Naj bomo pozorni do teh ljudi, naj zanje molimo in delamo pokoro ter 
jim po svojih močeh priskočimo na pomoč, da bodo vstali. Hočemo jih ljubiti vsak dan z 
močnejšo in čistejšo ljubeznijo. Kjer je nesebična ljubezen, tam je Bog, tam je njegovo 
odrešenjsko delovanje, tam je tudi moč za nov začetek.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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8. postaja 

Usmiljene žene, ne jokajte za me, 
le zase in svoj rod točite zdaj solze. 

Jezus nagovori jeruzalemske žene 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Odrešenik človeštva, za teboj je šla velika množica, tudi žene, ki so se trkale po prsih in jokale 

zaradi tebe. Obrnil si se k njim in rekel: »Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč 
jokajte nad seboj in nad svojimi otroki! Kajti če z zelenim lesom takó delajo, kaj se bo zgodilo s 
suhim?« (Lk 23,28.31). 

Gospod Jezus, hvaležen si bil ženam, ki so te na križevem potu spremljale in žalovale 
zaradi tvojega trpljenja. Vživel si se v njihovo prihodnost in napovedal za judovsko ljudstvo 
kazen, ker te mnogi niso sprejeli, zlasti pa te niso sprejeli voditelji. Ostali so suh les. 
Gospod, naj se vedno zavedamo, da naša grešna dejanja zaslužijo kazen, zato se moramo 
spreobrniti in se zanje pokoriti. Pokoro naj delamo tudi za druge ljudi, zlasti za tiste, ki so 
daleč od Boga in njegovih zapovedi. Tako jim bomo pomagali, da se bodo spreobrnili in se 
zveličali. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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9. postaja 

Zveličar omedli, pod križem spet leži, 
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. 

Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Potrpežljivi Gospod, že tretjič si padel, da bi zaslužil milost tistim, ki ponavljajo svoje grehe. 

Nekateri so vklenjeni v grešne navade in razvade. Drugi so tako rekoč zakopani v zlu. Morda 
živijo v neprestanem sovraštvu. Naš Odrešenik, veliki grehi človeštva so te silno težili, saj 
zaslužijo večno obsodbo. Tvoje razbičano in krvaveče telo je jasno razodevalo, kaj je greh.  

Usmiljeni Gospod, pomagaj nam, da bomo za svoje grehe in grehe drugih delali pokoro 
ter rastli v prijateljstvu s teboj. Če bomo kdaj tako nesrečni, da bomo padli v smrtni greh, 
nam daj milost popolnega kesanja in spreobrnjenja. Največje dobro delo je pomoč 
bližnjemu, da bi po smrti prišel k tebi v nebesa. Zato hočemo moliti za svoje sorodnike, 
prijatelje in znance, ki so se oddaljili od tebe.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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10. postaja 

Ko pride na goro, obleko mu vzemo 
in za dolge sveta še žolča mu dado. 

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Trpeči Odrešenik, dospel si na Golgoto. Tvoje trpljenje je tu doseglo vrhunec, prav tako 

ljubezen do Očeta in ljudi. Vse so ti vzeli. Zdaj so strgali s tebe še oblačila, ki jih je sešila tvoja 
Mati ter so te spominjala na dom in srečno življenje v Nazaretu. Z oblačili so vzeli tudi čast 
tvojemu telesu. Prerok Izaija je napovedal, da boš kakor jagnje, ki ga peljejo v zakol, in kakor 
ovca, ki umolkne pred tistimi, ki jo strižejo. 

Sveti Bog, kako so te ponižali! Trpljenje si sprejel nase, da bi nam zaslužil milost za čisto 
in krepostno življenje. Kako mi ljudje ponižujemo sebe in drug drugega ter drug drugemu 
jemljemo čast! S tem ponižujemo tebe samega! Kristjanovo telo je po Božjem načrtu 
svetišče Svetega Duha, posvečeno s sveto evharistijo in z drugimi zakramenti, določeno za 
večno poveličanje. Jezus, ljubitelj čistosti, pomagaj nam, da bodo naše misli, besede in 
dejanja razodevale kreposti čistosti in zmernosti ter ljubezni do tebe in bližnjega. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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11. postaja 

Na križ ga polože, razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji spet rane narede. 

Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Odrešenik sveta, doslej si se še lahko gibal. V času javnega delovanja si hodil iz kraja v kraj, 

učil ljudi, ozdravljal bolnike in izganjal hude duhove ter obujal mrtve. Zdaj so te pribili na križ in 
te oropali svobode. Visel in trpel si na njem med dvema zločincema kot največji zločinec. Tvoji 
nasprotniki so te kar naprej sramotili, prijatelji pa so te zapustili. Pod križem je vztrajalo le nekaj 
žená z Materjo Marijo in apostolom Janezom.  

Gospod Jezus, v koliko ljudeh si danes pribit na križu! To so tisti, ki morajo živeti v 
nevzdržnih razmerah, morda v zakonu in družini. To so tudi težki bolniki in umirajoči 
domá, po domovih za starejše in po bolnišnicah. Gospod, naj se izročijo v tvoje roke in naj 
pogumno vztrajajo do konca. Hočemo jim po svojih močeh pomagati, saj bomo o svojem 
odnosu do njih nekoč dajali račun večnemu Sodniku.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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12. postaja 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, 
za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 

Jezus umre na križu 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Odrešenik človeštva, tri dolge ure si visel na križu in umiral za odrešenje ljudi. Mučiteljem si 

odpustil, desnemu razbojniku si obljubil raj, svojo Mater si izročil Janezu. Občutil si popolno 
zapuščenost, celo od svojega Očeta, kar ti je bilo najtežje. Vse si z ljubeznijo sprejel ter svojo 
dušo izročil v Očetove roke. Vojak je s sulico prebodel tvoje srce, ki je izgorelo v plamenih 
ljubezni za vse ljudi.  

Usmiljeni Jezus, umrl si v najboljših letih. Tudi danes umiraš mlad: sredi vojnih viher, ob 
napadih teroristov, od lakote, v prometnih nesrečah, zaradi neozdravljivih bolezni, ker si 
obsojen na smrt. Umiraš v otrocih, ki ne bodo nikoli rojeni. Umiraš v tistih, ki so jim 
skrajšali življenje. Sprejmi vse te ljudi k sebi v nebesa. Pomagaj nam, da si bomo z 
ljubeznijo prizadevali za pravičnejši in popolnejši svet. Naj se vživimo v ljudi v največji 
stiski in jim po svojih močeh pomagamo. Edino, kar preživi smrt, je ljubezen in vse, kar je 
storjeno iz ljubezni! 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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13. postaja 

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, 
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Božji Sin, zopet si bil v Marijinem naročju kakor takrat, ko te je kot nebogljeno dete pestovala 

in ljubkovala. Neizmerna je bila njena bolečina. Predstavljala je vse matere, ki so ali bodo kdaj 
izgubile svoje sinove in hčere. Ko te je kot nedolžno Božje Jagnje darovala nebeškemu Očetu, je 
svojo bolečino darovala tudi za té matere. Ni izgubila upanja, da boš vstal in tako premagal smrt. 

Dobri Gospod, koliko je mater, ki objokujejo svoje sinove in hčere! Prezgodaj so se ločili 
s tega sveta zaradi najrazličnejših vzrokov. In koliko je tistih mater in očetov, ki trpijo, ker 
so njihovi otroci zašli na slaba pota! Gospod, pokojne otroke vzemi k sebi v nebesa, tiste, ki 
so zašli, pripelji na pravo pot. Nam pa podeli sočutno srce in primerno spodbudno besedo, 
ki bo potolažila trpeča in obupana srca ter jih odprla tvojemu presvetemu Srcu in 
brezmadežnemu Srcu tvoje Matere.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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14. postaja 

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan, 
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 

Jezusa položijo v grob 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Odrešenik človeštva, Jožef iz Arimateje in Nikodem, dva tvoja prijatelja, sta poskrbela za tvoj 

pogreb. Ob tebi je bila Mati s pobožnimi ženami in apostolom Janezom. Zrno je moralo pasti v 
zemljo, da je obrodilo obilen sad odrešenja človeškega rodu. Zgodilo se je, kakor je napovedal 
prerok Izaija, da bodo ljudje po tvojih ranah ozdraveli. Že se je bližala zarja vstajenja. 

Gospod Jezus, le majhna skupina ljudi te je z ljubeznijo spremljala do groba. Kakšna 
razlika od časa javnega delovanja, ko so te slavili tisoči in tisoči! Kako je moralo to boleti 
tvojo sveto Mater! Sprejela je nase bolečine številnih mater in očetov, žená in deklet ter 
otrok, katerih sinovi, možje in fantje ter očetje ob smrti niso doživeli človeka vrednega 
pogreba. Gospod, prizadetim daj moči, da bodo vsem odpustili, svojo bolečino pa 
spremenili v darovanje in ljubezen.  

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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Sklep 

O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj, 
po svojem križu nam podeli sveti raj. 

Naš Odrešenik, hvala ti, da smo te smeli spremljati na križevem potu. Spoznali smo tvojo 
neizmerno ljubezen do nas in do vsakega človeka. Hvala ti zanjo! Apostol Janez je o tebi zapisal: 
»V tem smo spoznali ljubezen, da je On dal svoje življenje za nas. Če nas je Bog tako vzljubil, 
smo se tudi mi dolžni ljubiti med seboj« (1 Jn 3,16; 4,11). Naj nam ta križev pot pomaga, da bo 
naša ljubezen do vsakega človeka vedno bolj pozorna in nesebična. Naj v vsakem človeku 
gledamo tebe in ti v njem služimo z vso ponižnostjo, potrpežljivostjo in dobrohotnostjo. Amen.  
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Križev pot na čast Jezusovemu Srcu 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 

Uvod 
O pridite stvari, kaj, glejte, se godi, 
edini Božji Sin strašno za nas trpi. 

Srce Jezusovo, bogato za vse, ki te kličejo! 
Odrešenik človeštva, ti si bogat za vse, ki te kličejo. Prišel si na svet, da bi vsem ljudem izkazal 

ljubezen do konca in jim razodel skrivnostne globine svojega Srca, jih odrešil ter jim omogočil 
večno življenje v Srcu Svete Trojice. Tvoja neizmerna ljubezen se je najbolj uresničila na 
križevem potu. Na njem se je razodela tudi silna ljubezen tvoje in naše Matere Marije. Skupaj z 
njo želimo iti za teboj po tvojem križevem potu in z njeno pomočjo občudovati ter posnemati 
ljubezen tvojega Srca, ki je kralj in središče vseh src in čudovito razodetje ljubezni Očetovega 
Srca.  
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1. postaja 

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van, 
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan. 

Pilat obsodi Jezusa na smrt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni!  
Naš Odrešenik, Pilat te je obsodil na smrt, ker so te prej obsodili judovski verski voditelji in 

nahujskano ljudstvo. Obsodili pa smo te s svojimi grehi tudi mi. Iz ljubezni do nas in vsega 
človeštva si sprejel to najbolj sramotno in krivično obsodbo.  

Gospod Jezus, naj ob premišljevanju tvojega trpljenja rastemo v ljubezni do tebe in 
bližnjega ter se popolnoma podredimo tvoji sveti volji. Zmeraj se hočemo držati tvojega 
naročila: »Ne sodite in ne boste sojeni. Ne obsojajte in ne boste obsojeni« (Lk 6,37).  

Mati Marija, ti si zaradi krivične obsodbe svojega Sina silno trpela, pomagaj nam, da mu 
bomo zmeraj zvesti. 

Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni. 
Usmili se nas.  
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2. postaja 

Glej, križ mu nalože na ranjene rame; 
objame ga voljno in nese vseh dolge. 

Jezus vzame križ na svoje rame 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno!  
Božji Sin, potrpežljivo in z gorečo ljubeznijo do nebeškega Očeta in grešnega človeštva si 

sprejel grozno zasmehovanje in strahotno mučenje nasprotnikov ter težki križ. Objel si ga, da nas 
na njem na najbolj velikodušen in najodličnejši način odrešiš.  

Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo križe vsakdanjega življenja po tvojem zgledu in 
zgledu Matere Marije prenašali karseda potrpežljivo in z ljubeznijo. Upoštevati hočemo 
tvoje vabilo: »Vzemite nase moj jarem, kajti moj jarem je prijeten in moje breme je lahko« 
(Mt 11,29.30).  

Mati Marija, naj nas tvoje velikodušno sprejemanje trpljenja spodbuja k zvesti hoji za 
Kristusom tudi takrat, ko bo treba nositi križ. 

Srce Jezusovo, z zasramovanjem nasičeno. 
Usmili se nas.  
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3. postaja 

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh; 
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh. 

Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto! 
Usmiljeni Odrešenik, na križevem potu je tvoja ljubezen do nas grešnikov dosegla vrhunec. 

Ker si bil obložen z našimi grehi, si se zgrudil pod križem. Dvignil si se in šel dalje, da bi mi 
zmeraj znova vstali in šli pogumno za teboj.  

Gospod Jezus, slabotni smo in znova padamo pod težo grehov. Preveč zaupamo vase in v 
svoje moči, namesto da bi bili ponižni in bi popolnoma zaupali vate. Pomagaj nam, da bomo 
dosledno upoštevali tvoj nauk: »Brez mene ne morete ničesar storiti« (Jn 15,5).  

Sveta Marija, prosi za nas grešnike, da ne bomo padali pod težo grehov. 
Srce Jezusovo, zavoljo naših hudobij potrto. 
Usmili se nas.  
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4. postaja 

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin, 
bridkosti meč ji gre do srca bolečin. 

Jezus sreča svojo Mater 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno!  
Jezus, Marijin Sin, kako tesno je bilo tvoje Srce povezano z Marijinim Srcem, saj je bilo po 

delovanju Svetega Duha upodobljeno v Devici Mariji. Zato je tvoja Mati od vseh ustvarjenih bitij 
najtesneje združena s teboj, po krvi in po ljubezni.  

Gospod Jezus, Mati Marija je bila zmeraj tvoja zvesta spremljevalka in sodelavka, 
globoko zedinjena s teboj. Ko si jo na križevem potu srečal, je bilo to srečanje dveh 
najsvetejših Src, dveh ljubezni in dveh bolečin. Bila sta kakor eno samo Srce, ena ljubezen 
in ena bolečina. Naj nam vajina ljubezen in z ljubeznijo sprejeta in darovana bolečina 
pomagata, da bomo vsako bolečino spremenili v ljubezen do Boga in do bližnjega.  

Marija, Mati Odrešenikova, naj vajino trpljenje v srcih vseh ljudi obrodi bogate sadove. 
Srce Jezusovo, v Materi Devici od Svetega Duha upodobljeno. 
Usmili se nas.  
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5. postaja 

Omagal Jezus je od teže križeve. 
O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno!  
Dobri Gospod, Simon ti je nerad pomagal. Zanj si bil tujec in zločinec, on pa je bil utrujen, saj 

je prihajal z dela na polju. Za njegovo pomoč si mu bil zelo hvaležen. S svojo potrpežljivo 
dobroto in ljubeznijo si tako vplival nanj, da se je pozneje pridružil tvojim učencem.  

Gospod Jezus, pomagaj nam, da bomo hvaležni za vsako izkazano uslugo, čeprav v njej 
ne bomo čutili ljubezni. Po tvojem zgledu in tvoji pomoči naj bomo tudi mi polni dobrote in 
ljubezni do vsakega človeka, še posebej do trpečih.  

Marija, pomoč kristjanov, pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in sestrah z veseljem 
služili tvojemu Sinu. 

Srce Jezusovo, dobrote in ljubezni polno. 
Usmili se nas.  
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6. postaja 

S prtom Veronika obriše Jezusa, 
zato ji da spomin obličja svetega. 

Veronika poda Jezusu potni prt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, v katerem so vsi zakladi modrosti in vednosti! 
Pozorni Gospod, Veroniki, ki je s prtom obrisala tvoj izmučeni obraz, si iz hvaležnosti v prt in 

v srce vtisnil svoje sveto obličje. Nas pa vabiš, naj pridemo k tebi in naj pijemo iz neizčrpnega 
bogastva tvojega Srca.  

Gospod Jezus, samo v srca, ki so ponižna, čista in sprejemljiva, s pomočjo Svetega Duha 
vtiskuješ svoje obličje in jih oblikuješ po svojem plemenitem Srcu. Po Marijini priprošnji 
tudi naša srca upodobi po svojem presvetem Srcu in vanje za zmeraj vtisni svoje čudovito 
obličje.  

Marija, Mati čudovita, vodi nas v globine Božjega Srca. 
Srce Jezusovo, v katerem so vsi zakladi modrosti in vednosti. 
Usmili se nas.  
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7. postaja 

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet, 
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 

Jezus pade drugič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno!  
Potrpežljivi Odrešenik, tvoja potrpežljivost se je čudovito pokazala na križevem potu. Ko si s 

križem ponovno padel na kamnita tla, so neusmiljeno sekali udarci po tebi, a ti si vse molče 
prenašal.  

Gospod Jezus, zmeraj znova padamo v iste grehe. Naši sklepi, da ne bomo več grešili, niso 
trdni. Z nami grešniki si izredno potrpežljiv in usmiljen. Pričakuješ pa, da se s tvojo 
pomočjo resno potrudimo in se poboljšamo. Usmiljeni Gospod, pomagaj nam, da bo naših 
padcev zmeraj manj ter bomo takoj vstali in šli brez omahovanja za teboj.  

Marija, pribežališče grešnikov, izprosi nam pri svojem Sinu, da ne bomo ponovno padali 
v iste grehe. 

Srce Jezusovo, potrpežljivo in neskončno usmiljeno. 
Usmili se nas.  
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8. postaja 

Usmiljene žene, ne jokajte za me, 
le zase in svoj rod točite zdaj solze. 

Jezus nagovori jeruzalemske žene 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, sveti tempelj Božji! 
Usmiljeni Gospod, ko so te jeruzalemske žene objokovale, so iz tvojih besed spoznale žalostno 

prihodnost svojega naroda. Njegovi verski voditelji so te zavrgli in zato je prišla Božja kazen nad 
jeruzalemski tempelj in mesto Jeruzalem ter njegove prebivalce.  

Gospod Jezus, ti si pravi Božji tempelj. V tvojem Srcu na izreden način, v vsej polnosti, 
prebiva Sveta Trojica, zato si poln milosti in resnice. Iz tvoje polnosti vsi prejemamo milost 
za milostjo. Tudi naša srca so templji Svete Trojice. Gospod, naj teh svetišč nikoli ne 
porušimo z velikimi grehi. Iz tvojega Srca naj, dobro pripravljeni, prejemamo milost za 
milostjo, da ti bomo ostali zmeraj zvesti.  

Marija, Mati milosti Božje, posreduj pri svojem Sinu, da nam podeli milost stanovitnosti 
v dobrem. 

Srce Jezusovo, sveti tempelj Božji. 
Usmili se nas.  
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9. postaja 

Zveličar omedli, pod križem spet leži, 
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. 

Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava! 
Usmiljeni Odrešenik, pod težo križa si tretjič padel, da bi zaslužil milost sprave in stanovitnosti 

tistim, ki zmeraj znova padajo v iste velike grehe. S presunljivim pogledom se ozri nanje kakor si 
se ozrl na apostola Petra, ko te je trikrat zatajil. Tako se bodo spravili s teboj in tvojo Cerkvijo ter 
dosegli tvoj mir in stanovitnost v dobrem.  

Gospod Jezus, prosimo te, poglej s svojim usmiljenim pogledom tudi na nas, če bomo 
kdaj tako nesrečni, da te bomo hudo žalili. Naj se ne podajamo v grešno priložnost kakor 
apostol Peter, temveč naj se zmeraj zavedamo svoje krhkosti.  

Marija, Mati brezmadežna, izprosi nam milost, da bomo premagali vse skušnjave in 
tvojemu Sinu ostali zvesti do smrti. 

Srce Jezusovo, naš mir in naša sprava. 
Usmili se nas.  



Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu         

 

www.sticna.com Stran 63 
 

Krizev-pot-5.indd 62 15.12.2012 10:15:07 ~ 63 ~  

10. postaja 

Ko pride na goro, obleko mu vzemo 
in za dolge sveta še žolča mu dado. 

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti!  
Izredno ponižni Gospod, na križevem potu so se najbolj razodele tvoje izredne kreposti. 

Dopustil si, da so ti vzeli vse, tudi obleko. Predali so te zasramovanju sovražne množice. 
Neizmerno si bil bogat, pa si zaradi nas postal popolnoma ubog, da bi po tvojem uboštvu mi 
obogateli. 

Gospod Jezus, tako si se ponižal, da si postal pokoren vse do smrti na križu. Ljubezen 
tvojega Srca je na Golgoti dosegla vrhunec. Stoj nam ob strani, ko nas bodo zadele različne 
preizkušnje in nadlegovale skušnjave. Pomagaj nam, da bomo zmeraj z ljubeznijo 
izpolnjevali tvojo sveto voljo. 

Marija, Mati milosti Božje, izprosi nam milost, da bomo napredovali v krepostih. 
Srce Jezusovo, globočina vseh čednosti. 
Usmili se nas.  
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11. postaja 

Na križ ga polože, razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji spet rane narede. 

Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, do smrti pokorno!  
Trpeči Gospod, tvoja junaška pokorščina Očetu je izraz tvoje neizmerne ljubezni do njega in 

nas ljudi. Iz te ljubezni si dopustil, da so te sovražniki pribili na križ. S tem so ti vzeli še svobodo 
gibanja. Odpustil si jim, zanje si molil in se daroval za odrešenje vseh ljudi vseh časov. 

Gospod Jezus, hvala ti, da si nam na križu izročil svojo Mater za našo Mater. Pod križem 
se je v nepopisnih bolečinah pridružila tvoji daritvi in nas sprejela za svoje duhovne otroke. 
Ona nas neizmerno ljubi in se za nas žrtvuje z materinskim Srcem.  

Marija, Mati brezmadežna, pomagaj nam, da se bodo naša grešna srca upodobila po 
tvojem brezmadežnem Srcu in bodo zmeraj poslušna Očetovi volji.  

Srce Jezusovo, do smrti pokorno.  
Usmili se nas.  
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12. postaja 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, 
za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 

Jezus umre na križu 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno!  
Božji Sin, z Materjo Marijo, ki je v globokem sočutju stala pod križem, gledamo tvoje 

prebodeno Božje Srce. Iz njega izvirajo neizčrpni studenci odrešenja, ki povsod prinašajo Božje 
življenje in duhovno rodovitnost. V njem hočemo z veseljem zajemati živo vodo Svetega Duha, 
da ne bomo nikoli žejni.  

Gospod Jezus, tvoja srčna rana je postala najzgovornejše znamenje tvoje neizmerne 
ljubezni in našega odrešenja. Naši grehi so prebodli to žareče ognjišče ljubezni. Odpusti 
nam in na Marijino priprošnjo upodobi naša grešna srca po svojem najsvetejšem Srcu, ki je 
vir življenja in svetosti.  

Marija, pribežališče grešnikov, prosi za nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri.  
Srce Jezusovo, s sulico prebodeno. 
Usmili se nas.  
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13. postaja 

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, 
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, daritev za grešnike!  
Naš Odrešenik, ko so te sneli s križa, so te položili v Marijino naročje. Kako blizu sta si bili 

tedaj vajini Srci: tvoje s sulico prebodeno in njeno z mečem bolečin ranjeno Srce!  
Gospod Jezus, Marija te je nekoč v betlehemskem hlevu pestovala kot Božje Dete. Zdaj te 

ima v naročju kot žrtvovano Božje Jagnje, ki odjemlje grehe sveta. Takrat je radost 
napolnjevala njeno Srce, zdaj pa neizmerna bolečina. V ljubečem darovanju svojega Sina je 
postala vredna Mati Cerkve.  

Marija, Mati Cerkve, naj tvoja daritev, v povezanosti z Jezusovo daritvijo, za vso Cerkev 
obrodi obilne sadove svetosti.  

Srce Jezusovo, daritev za grešnike. 
Usmili se nas.  
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14. postaja 

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan, 
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 

Jezusa položijo v grob 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje!  
Usmiljeni Jezus, položili so te v grob. Kot pšenično zrno si moral pasti v zemljo in umreti, da 

si obrodil obilen sad našega odrešenja. Na svet si prišel in za nas umrl in vstal, da bi v obilju 
imeli življenje. Kot dobri Pastir si žrtvoval svoje življenje za svoje ovce.  

Jezus, poučil in potolažil si nas z besedami: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor vame 
veruje, bo živel, tudi če umre« (Jn 11,25). Ti si naša pot, resnica in življenje. Ti si naše 
vstajenje, ker si s svojo smrtjo premagal našo smrt in nam s svojim vstajenjem odprl vrata 
v večno življenje.  

Marija, vrata nebeška, s svojim Sinom si tesno sodelovala pri našem odrešenju, prosi za 
nas grešnike zdaj in ob naši smrtni uri. 

Srce Jezusovo, naše življenje in vstajenje. 
Usmili se nas.  
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Sklep 

O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj, 
po svojem križu nam podeli sveti raj. 

Srce Jezusovo, upanje v tebi umirajočih!  
Dobri Odrešenik, hvala ti, da smo smeli sodelovati na tvojem križevem potu. S svojo smrtjo in 

vstajenjem si nam omogočil blaženo življenje v nebesih, v Srcu Svete Trojice, skupaj z vsemi 
angeli in svetniki. Naj se dobro pripravimo na svojo zadnjo uro ter na srečanje s teboj, 
usmiljenim Sodnikom. Ti si umrl za vsakega izmed nas. Naj umremo zate in v tebi! Tako bomo, 
dobro pripravljeni, odšli v Očetovo hišo, kamor sta pred nami odšla ti in tvoja Mati Marija. 
Bodita naše upanje v življenju in ob smrti. Amen.  



Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu         

 

www.sticna.com Stran 69 
 

Krizev-pot-5.indd 68 15.12.2012 10:15:07 ~ 69 ~  

Križev pot za duhovne poklice 

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 
Amen. 

Uvod 
O pridite stvari, kaj, glejte, se godi, 
edini Božji Sin strašno za nas trpi. 

Gospod Jezus, na križevem potu želimo ob tvojem trpljenju premišljevati o duhovnih poklicih 
in zanje moliti. Oznanjaš in sami ugotavljamo, da je žetev velika, delavcev pa malo. Zato 
hočemo, združeni z Devico Marijo, v Svetem Duhu prositi tebe in po tebi nebeškega Očeta za 
nove duhovne poklice in njihovo stanovitnost ter za svetost in stanovitnost vseh poklicanih. Daj 
nam milost, da bo naša molitev ponižna in skesana, zaupna in vztrajna ter vdana v Božjo voljo. 
Opiramo se na tvojo spodbudo: »Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev« 
(Mt 9,38).  
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1.postaja 

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van, 
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan. 

Pilat obsodi Jezusa na smrt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, Pilat te je obsodil, ker smo te mi mnogokrat obsodili v svojih bratih in sestrah, 

tudi v tistih z duhovnim poklicem. Kadar jih obsojamo, obsojamo v njih tebe. Kadar z njimi 
dejavno sodelujemo, sodelujemo s teboj. Če bomo z njimi in med seboj povezani v ljubezni in 
edinosti, boš ti med nami in boš po našem življenju mlade pritegoval v duhovne poklice. 

Jezus Kristus, pomagaj nam, da kristjane v duhovnih poklicih – papeža in škofe, 
duhovnike in diakone, redovnike in redovnice, misijonarje in misijonarke – ne bomo 
kritizirali in obsojali, temveč jim pomagali z molitvijo in žrtvijo ter s potrebnim 
sodelovanjem. Tako bomo skupaj z njimi rastli v svetosti in bomo po vzoru in v moči Svete 
Trojice z njimi in med seboj v vedno globlji edinosti.  

Mati Marija, izprosi nam mnogo gorečih duhovnih poklicev pa tudi dobrih krščanskih 
družin, saj iz njih prihajajo vsi poklici. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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2. postaja 

Glej, križ mu nalože na ranjene rame; 
objame ga voljno in nese vseh dolge. 

Jezus vzame križ na svoje rame 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, ti nas vabiš: »Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan 

svoj križ ter hodi za menoj« (Lk 9,23). Sam si šel pred nami s križem, ki so ti ga naložili tvoji 
sovražniki. Objel si ga in pogumno nesel, da bi nas z njim odrešil. Tako si vsem bratom in 
sestram v duhovnih poklicih dal zgled in jim pridobil vse potrebne milosti. 

Jezus Kristus, pomagaj kristjanom v duhovnih poklicih, da bodo vsak dan objeli svoj 
križ, tudi tistega, ki jim ga nalagajo njihovi nasprotniki. Naj zmeraj upoštevajo Jezusovo 
napoved: »Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas; če so se držali moje besede, se 
bodo držali tudi vaše« (Jn 15,20).  

Mati Marija, pomagaj vsem bratom in sestram v duhovnih poklicih, da bodo rastli v 
ponižnosti in potrpežljivosti, vztrajnosti in ljubezni. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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3. postaja 

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh; 
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh. 

Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, vsi smo slabotni in padamo; prav tako tisti, ki jih kličeš v svojo posebno službo. 

Tudi tebi je zmanjkalo moči in si padel pod križem, saj si nam po človeški naravi enak v vsem, 
razen v grehu. Zato nas v naših slabostih dobro razumeš. Na svet si prišel klicat grešnike. Ne 
obsojaš nas, kadar pademo, naročaš pa nam, naj v prihodnje več ne grešimo. 

Jezus Kristus, vsem bratom in sestram v duhovnih poklicih podeli tiste milosti, ki jih 
potrebujejo, da bodo vztrajali v dobrem. Naj kljub notranjim slabostim in zunanjim 
oviram ne omagajo, ampak odločno hodijo za teboj, da bodo uspešno izvršili življenjsko 
nalogo, ki si jim jo določil. 

Marija, Mati vseh poklicanih, varuj in brani jih v vseh nevarnostih kakor svojo last in 
posest. 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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4. postaja 

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin, 
bridkosti meč ji gre do srca bolečin. 

Jezus sreča svojo Mater 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Vsi potrebujemo Mater Marijo, še posebej kristjani v duhovnih poklicih. Tudi ti, Gospod, si jo 

potreboval. Na tvojem križevem potu ti je bila največja tolažba in opora. Ona je zvezda vodnica 
vsakemu bratu in sestri v duhovnem poklicu. Pri Bogu prosi za vse milosti, ki jih potrebujeta. 

Jezus Kristus, vsi poklicani se obvežejo, da bodo hodili za teboj po ozki poti v 
neporočenosti in pokorščini predstojnikom, redovniki in redovnice pa tudi v uboštvu. Poleg 
tvojega zgleda jim je v oporo tudi zgled tvoje deviške Matere. Ona, ki je bila v novi zavezi 
prva poklicana – in sicer v najodličnejši duhovni poklic, za Božjo Mater – je tudi skrbna 
Mati vsem poklicanim. 

Devica Marija, varuj in brani vse kristjane v duhovnih poklicih, kadar bodo v nevarnosti. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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5. postaja 

Omagal Jezus je od teže križeve. 
O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, ti si sprejel svojo človeško nemoč in neprostovoljno pomoč tujca Simona, ki ti 

je prisiljen nesel križ. Sveti Pavel nas spodbuja: »Nosite bremena drug drugemu in tako boste 
izpolnili Kristusovo postavo« (Gal 6,2). Če verniki z duhovnikom neradi sodelujejo, je to zanj 
težak križ, ki ga mora nositi. 

Jezus Kristus, pri tebi ima vrednost le tisto, kar je narejeno iz ljubezni do Boga in ljudi. 
Spodbujaj nas, da bomo radi sodelovali z duhovniki in zanje molili ter se žrtvovali, kjer bo 
potrebno. 

Marija, Mati Cerkve, varuj in vodi vse duhovnike pri apostolskem delovanju. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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6. postaja 

S prtom Veronika obriše Jezusa, 
zato ji da spomin obličja svetega. 

Veronika poda Jezusu potni prt 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, Simon iz Cirene ti je nerad pomagal, Veronika pa je občutila tvojo stisko in ti 

sočutno obrisala potni in krvavi obraz. Kogar kličeš v duhovni poklic, potrebuje že v domači 
družini in vseskozi izdatno pomoč, da vztraja v današnjem nenaklonjenem in razkristjanjenem 
okolju. V oporo mu bo naše zgledno krščansko življenje, molitev in žrtev ter spodbudna beseda. 

Jezus Kristus, zavedamo se, da so dobri duhovni poklici odvisni predvsem od številnejših 
dobrih in velikodušnih krščanskih družin. Zato hočemo s pomočjo Svetega Duha moliti in si 
prizadevati za takšne družine. V veliki meri velja: Kakršne bodo naše družine, takšni bodo 
duhovni poklici; kakršni bodo duhovni poklici, takšna bo vernost našega naroda! 

Marija, Kraljica družine, prosi za naše družine. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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7. postaja 

Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet, 
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 

Jezus pade drugič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
V življenju vsi doživljamo neuspehe, različne bolezni, onemoglost, nemoč, razočaranja in 

padce v greh. Tudi kristjani v duhovnih poklicih so otroci našega časa, deležni slabih vplivov 
duhovnosti nenaklonjenega okolja in zalezovanja očeta laži pa tudi v sebi še čutijo želo greha. 
Zgodi se, da kdo celo popolnoma zaide na pot nezvestobe. 

Gospod Jezus, ti si drugič padel pod križem, da bi vsem padlim v duhovnih poklicih 
zaslužil milost spreobrnjenja in vrnitve na pravo pot. Pomagaj tistim, ki so zašli, da se 
spravijo s teboj in tvojo Cerkvijo ter zaživijo novo življenje. Naj jih ne obsojamo, ampak 
jim pomagamo z molitvijo in žrtvijo ter dobrim zgledom in spodbudno besedo. 

Marija, Mati vseh poklicanih, privedi tiste, ki so zašli, nazaj h Kristusu in Cerkvi. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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8. postaja 

Usmiljene žene, ne jokajte za me, 
le zase in svoj rod točite zdaj solze. 

Jezus nagovori jeruzalemske žene 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, duhovniki in diakoni, katehistinje in katehisti pa tudi krščanski starši in 

vzgojitelji morajo oznanjati tvoj evangelij in krščanski nauk v celoti in nepokvarjen, čeprav ga 
zaradi zahtevnosti in človeške slabosti mnogi ne sprejemajo. Tudi ti si oznanjal vso resnico, toda 
mnogi so zavrnili tvoj nauk in te zavrgli. Zato si ženam, ki so te na križevem potu objokovale, 
napovedal porušenje Jeruzalema in templja.  

Jezus Kristus, spodbujaj oznanjevalce, da bodo posredovali ves evangelij in krščanski 
nauk, tudi bolj zahtevne resnice in zapovedi, zahtevnost pa naj po tvojem zgledu združujejo 
z Božjim usmiljenjem. Naj sami trdno verujejo, kar oznanjajo, in dosledno živijo, kar druge 
učijo. Predani naj bodo goreči molitvi in zavzetemu apostolatu. 

Marija, Kraljica apostolov, izprosi oznanjevalcem in vzgojiteljem vse potrebne milosti. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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9. postaja 

Zveličar omedli, pod križem spet leži, 
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosti. 

Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, že tretjič si se zgrudil pod težo naših grehov, tudi grehov kristjanov v duhovnih 

poklicih. Čeprav jih kličeš k svetemu življenju, poklicani ostajajo slabotni in grešni ljudje. Ti si 
se ponovno zgrudil pod križem zaradi popolne oslabelosti, nikoli pa nisi padel v greh. Kristjani v 
duhovnih poklicih pa se morajo z Božjo pomočjo boriti proti grehu in pri tem tudi padajo. 

Jezus Kristus, premalo se zavedamo, kako kristjani v duhovnih poklicih potrebujejo 
molitve in žrtve ter dobrega zgleda vernikov. Cerkev je skrivnostno telo, v katerem kot udje 
skrbimo drug za drugega. Od vsakega je odvisno, kako bodo kristjani v duhovnih poklicih 
vztrajali v prizadevanju za sveto življenje.  

Marija, Mati vseh poklicanih, varuj jih in vodi v vseh nevarnostih. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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10. postaja 

Ko pride na goro, obleko mu vzemo 
in za dolge sveta še žolča mu dado. 

Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, zdaj so ti vzeli še obleko in si jo z žrebanjem razdelili. S tem so te oropali 

človeškega dostojanstva in te do kraja ponižali. Tudi kristjanom v duhovnih poklicih nasprotniki 
večkrat jemljejo čast z neupravičenim kritiziranjem in ostrim nasprotovanjem ter obsojanjem.  

Jezus Kristus, preganjanje Cerkve si vnaprej napovedal, vendar je ob še tako hudem 
nasprotovanju po tvojem zagotovilu peklenska vrata ne bodo premagala. Če kristjane v 
duhovnih poklicih sramotijo zaradi vere, zaslužijo tvoje blagrovanje. Če pa jih preganjajo 
zaradi njihovih resničnih grehov, naj jih to vodi k spreobrnjenju in duhovni poglobitvi. 

Marija, sveta Božja Mati, vodi brate in sestre v duhovnih poklicih po poti svetosti k 
svojemu Sinu. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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11. postaja 

Na križ ga polože, razpno roke, noge 
in ostri mu žeblji spet rane narede. 

Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, iz ljubezni do nebeškega Očeta in nas ljudi si dopustil, da so te sovražniki pribili 

na križ. Na njem si nas spravil z Očetom in med seboj. Tudi redovniki in redovnice so z 
zaobljubami čistosti, uboštva in pokorščine kakor s tremi milostnimi žeblji pribiti na odrešilni 
križ redovnega življenja. Če iz ljubezni do tebe in ljudi vztrajajo, slavijo Boga in vsem ljudem 
prinašajo njegov zveličavni blagoslov ter se tudi sami posvečujejo. 

Jezus Kristus, pomagaj redovnikom in redovnicam, da bodo, iz ljubezni do tebe in ljudi, 
v popolni zvestobi vztrajali do konca, kakor si vztrajal ti. Živijo naj globoko duhovno 
življenje, v predanosti Bogu in v zvestem služenju Cerkvi in človeštvu. 

Mati Marija, varuj in vodi redovnike in redovnice, da bodo v duhu uboštva in iskrene 
ponižnosti zvesto služili Kristusu ter svojim bratom in sestram. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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12. postaja 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, 
za nas umira Bog, žalujte vse stvari. 

Jezus umre na križu 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, v groznih mukah in zapuščenosti si umrl na križu ter tako dokončal življenjsko 

daritev za odrešenje sveta. S pomočjo duhovnikov tvoja najsvetejša daritev na zakramentalni 
način traja vse čase, zato so še bolj kakor drugi kristjani poklicani k svetemu življenju. 

Jezus Kristus, brez duhovnikov ni nobene mašne daritve ne zakramentalne odveze naših 
grehov. Pošlji nam dovolj svetih pastirjev, ki se bodo iz ljubezni do tebe in nas ljudi 
žrtvovali za naše zveličanje. Vključevali nas bodo v mašno daritev, nam delili zakramente, 
oznanjali Božjo besedo in nas vodili v nebesa. 

Mati Marija, ti si pod križem čutila ostrino meča bolečin, pomagaj duhovnikom, da bodo 
zmagovali v vseh težavah in napredovali v svetosti.  

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas.  
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13. postaja 

O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, 
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega. 

Jezusa snamejo s križa in ga položijo Mariji v naročje 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, položili so te v Marijino naročje, kjer si bil že kot Dete v Betlehemu. Ona te je v 

moči Svetega Duha spočela in rodila, vzgojila ter s teboj trpela. Pri skrbi zate ji je pomagal zvesti 
in pravični sveti Jožef. Dobri duhovni poklici prihajajo predvsem iz dobrih krščanskih družin, ki 
so posvečene z zakramentom svetega zakona in posnemajo kreposti Svete družine.  

Jezus Kristus, prosimo te za plemenite krščanske družine, ki bodo duhovno živele iz 
mašne daritve in zakramentov, Božje besede in molitve. Iz takšnih družin bodo prihajali 
dobri duhovni poklici. Naj bodo starši pripravljeni sprejeti več otrok in jih dobro vzgojiti. 
V družini naj vlada prava krščanska ljubezen, da bo Jezus v njej stalno navzoč. 

Marija, Kraljica družine, varuj in vodi naše družine. 
Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  
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14. postaja 

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan, 
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran. 

Jezusa položijo v grob 
Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
Gospod Jezus, Jožef iz Arimateje in Nikodem sta poskrbela za tvoj pogreb. Učenci so mislili, 

da je zdaj vse končano in izgubljeno. Vendar si na velikonočno nedeljo vstal od mrtvih. Tudi 
dušni pastirji pogosto doživljajo neuspehe in so v nevarnosti, da izgubijo pogum in zaupanje vate. 
Vendar ti v svoji Cerkvi – kot njena Glava – nenehno živiš in zanjo z ljubeznijo skrbiš. 

Jezus Kristus, upadanje števila vernikov in duhovnikov nam ne sme jemati poguma, saj 
nas opogumljaš: »Ne boj se, mala čreda, kajti vašemu Očetu je bilo v veselje, da vam da 
kraljestvo« (Lk 12,32).Ti boš namreč »z nami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20). Bog Sveti 
Duh naj nam poveča gorečnost, da bo tvoja Cerkev rastla po številu in se krepila v moči 
Svetega Duha.  

Marija, Devica verna, izprosi nam trdno vero v Jezusovo in naše vstajenje ter zaupanje v 
Gospodovo ljubečo navzočnost v Cerkvi. 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas.  



Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu         

 

www.sticna.com Stran 84 
 

Krizev-pot-5.indd 83 15.12.2012 10:15:07 ~ 84 ~  

Sklep 

O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj, 
po svojem križu nam podeli sveti raj. 

Gospod Jezus, zahvaljujemo se ti, da smo te skupaj z Materjo Marijo smeli spremljati na 
tvojem križevem potu in prositi za duhovne poklice in njihovo svetost ter stanovitnost. Ozri se na 
naše skromne molitve in pomnoži število, osebno svetost ter apostolsko gorečnost kristjanov v 
duhovnih poklicih. Še posebej se ozri na tiste, ki so v težavah ali so se celo popolnoma oddaljili 
od tebe in Cerkve. Naj jih tvoja ljubezen pritegne nazaj v Božji objem in v naročje matere 
Cerkve. Amen.  
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