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Gospod, na ta križev pot se hočemo odpraviti s teboj, pa tudi z vsemi ljudmi, 

ki so doživljali tvoje trpljenje in ki ga še vedno doživljajo v svojih življenjskih 

stiskah in v smrti.  

Od tistega dne, ko si ti nosil ta križ po strmih ulicah Jeruzalema, od tistega 

trenutka, ko si ga nosil ti, ki si bil križan za nas, ki smo te križali mi, je 

znamenje križa postalo znamenje naše vere.  

Vemo, da se povežemo s tvojim trpljenjem, ko se zbrano pokrižamo:  

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.  
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Prva postaja: Obsojen na smrt 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

     

Vsa ta množica, Gospod, ki se gnete okoli tebe, ki te obtožuje in te bije ter 

zahteva, naj bo izpuščen Baraba, je podoba človeštva, je podoba nas, ki smo tukaj. 

Odpusti, Gospod, ker vedno znova dopuščamo, da obsojajo nedolžne, samo da nas 

pustijo pri miru.  

Odpusti nam, da se zapiramo v molk pred očitno krivico, namesto, da bi se borili za 

to, da bi povsod spoštovali človekove pravice.  

 

Gospod, odpusti nam vse naše strahopetnosti, velike in nešteto majhnih.  

Odpusti nam vse površne in krivične sodbe, odpusti nam zaradi vseh naših strahov: 

strahu pred tem, kaj bodo rekli ljudje, strahu, da bi bili vpleteni, strahu, da bi 

trpeli.   

Vsakikrat, ko se kateri od nas obrne proč od bratov in sester, ki so poniževani, 

zasmehovani, zapostavljeni – vsakikrat se tvoje trpljenje znova začenja.   

       

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Druga postaja: Jezusu naložijo križ 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Vsakdo od nas, Gospod, mora nositi svoje breme. Ko nas zadene bolezen, rak ali kaj 

drugega, sprašujemo: zakaj to dopuščaš, Gospod? 

Ko vidimo prizadetega otroka ali človeka, ki je duševno zaostal, spet sprašujemo: 

zakaj to dopuščaš, Gospod? 

In vse te krivice, ki se dogajajo in nas spravljajo v bes: brezposlenost in revščina, 

vojna in nasilje, tiranija in begunstvo, pomanjkanje in lakota, vse to nas s svojo težo 

potre in sprašujemo: zakaj to dopuščaš, Gospod? 

 

Gospod, pomagaj nam nositi naš križ, kakor si ti pogumno nosil svojega. In naši križi 

bodo postali dejanje ljubezni, mi pa tvoji sodelavci pri odrešenju. Tedaj se bo vse 

razjasnilo, Gospod, sredi mraka in sredi teme, vse bo dobilo svoj polni pomen sredi 

nesmisla in praznine.  

Gospod, naj tvoj križ postane luč na naši poti in naša molitev.  

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Tretja postaja: Jezus pade prvič 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Tudi nam, Gospod, se dogaja, da pademo.  

Ti dobro poznaš vse naše slabosti in padce na težki, zahtevni poti čistosti in 

velikodušnosti, svetosti in ljubezni.  

 

Gospod, reši nas umazanije srca, zavisti, častihlepja in dvoličnosti, reši nas 

maščevalnosti in zamerljivosti, duha preračunljivosti in nepoštenosti.  

Reši nas, Gospod, ponosa in ošabnosti, površnih nazorov in brezbrižnosti.  

Reši nas ozkosrčnosti in zlobnosti, vse naše poželjivosti in samoljubnosti.  

Gospod, prav dobro poznaš našo slabotnost, prosimo te, ne vpelji nas v skušnjavo, 

temveč reši nas hudega.  

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Četrta postaja: Srečanje z Materjo 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

»Tista tam, kdo je?« so spraševala zijala. 

Nekdo je odgovoril: »To je mati obsojenca.« 

Ogledovali so jo radovedno, pa tudi z obžalovanjem: če so sina obsodili na smrt,  

je pač že moral biti neki razlog za to!  

Pa ona, kaj sploh dela tu? 

Nič drugega kot to, da kot mati bedi nad svojim sinom, brez hrupa in brez besed, 

včasih celo proti volji, kajti On mora dobro izpolniti svojo nalogo. Spominja se 

tistega dne, ko je prvikrat izrekla svoj »da« angelu.  

Od tedaj ni delala nič drugega več, kot to, da je ponavljala tisti »da«, ki je postajal 

vse težji in težji pa tudi vedno potrebnejši.  

 

Naša ljuba Gospa tišine in iskrenosti, Kristusov križev pot je tudi tvoj. In moj.  

Naša ljuba Gospa, ki sprejemaš in ki si zvesta, naša Gospa, ki si izrekla svoj  

»zgodi se« in si zapela »moja duša poveličuje Gospoda«, nauči nas reči da.  

Moj Bog, tvoja volja naj se zgodi.  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Peta postaja: S Simonovo pomočjo 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Gospod, pomagal ti je Simon iz Cirene, nakloni mi svojo najvišjo ljubezen – ljubezen 

do tvojega križa! 

Ne ljubezen do kakšnega junaškega križa, ki bi podžigala moje samoljubje. Ne!  

Podeli mi ljubezen do navadnega križa, ki ga nosim, na žalost, z odporom,  

križa, ki pade na ramena vsak dan, križa, ki si ga ne izbiramo sami: ko nas doletijo 

težave, ko nas prizadene nerazumevanje, ko sta nam duša in srce prazna in suha. 

 

Nauči me Gospod, da bom nosil bremena svojih bratov in sester, vedno pripravljen 

odzvati se na njihov klic, vedno pripravljen izpolniti njihove prošnje, še preden jih 

na glas izrečejo. 

O, da bi znali ostati majhni, pozorni, ustrežljivi in dobri v tvoji službi, Gospod.  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Šesta postaja: Srečanje z Veroniko 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Veronika, nič ne vemo o tebi, toda vemo tisto, kar je najvažnejše: ti si tista žena,  

ki noče križem rok gledati Kristusa, ki gre s križem mimo.  

Ti si tista žena, ki vzame prt in ga položi na njegov obraz, kot ji narekuje 

rahločutno in ljubeče srce.  

 

Gospod, vedno znova srečujemo obraze, prepojene z znojem in krvjo. Še vedno so 

ljudje, ki jih mučijo. Še vedno so taki, ki jih tare revščina kot posledica krivic in 

zapostavljanja. Še vedno srečujemo obraze, popačene zaradi trpljenja po sobah 

naših bolnišnic ali po zavetiščih za umirajoče v Kalkuti. Še vedno so ljudje, ki se 

čutijo osamljene in zapuščene, kakor ti, Gospod, v tvojem trpljenju.  

Pomagaj nam torej, da bomo znali blažiti njihovo bolečino, kakor je Veronika tvojo.  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Sedma postaja: Drugi padec 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

O Bog, ti si odrešenik ljudi, pa vidim, da si se že drugič zrušil pod težo križa.  

Če bi bili med množico ob poti, bi nas obšla želja, da bi ti zaklicali: »Dajmo, Gospod, 

ti nas moraš odrešiti!«  

Toda mi nismo gledalci sredi množice. Mi smo s teboj pod križem.  

Tvoj padec je posledica naših padcev. In ti veš, kako pogosto padamo na poti 

življenja. Pri svojih padcih potegnemo za seboj tudi naše brate in sestre.  

 

Gospod, odpusti nam naše slabosti, ki nas težijo vsak dan; nauči nas, da bomo 

vztrajali v veri, upanju in ljubezni, v molitvi in v ponižnosti, da bomo vzdržali do 

konca poti.  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Osma postaja: Z jeruzalemskimi ženami 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Ti sam si nam rekel, Gospod, da naj ne jokamo nad tvojim trpljenjem, temveč  

nad svojimi grehi, nad našo nespametjo in nad našo površnostjo.  

Ti, Gospod, nas namreč dan za dnem obiskuješ, mi pa gremo mimo in te ne 

prepoznamo, ne potrudimo se delati tako, kot si nas učil.  

Zares, kakšni reveži smo!  

 

Pomagaj nam, Gospod, da te prepoznamo ob vsakem tvojem obiskanju: v tem 

priseljencu, ki ga družba zavrača, v tem brezposelnem, ki ne najde dela, v tej stari 

ženi, ki je od osamljenosti vsa potrta, v tej družini, ki je na tem, da se razbije, v 

tem možu, ki je obležal na cesti ….. 

Gospod, pomagaj nam, da te najdemo na straneh tvojega evangelija in v osebnem 

srečanju s teboj pri obhajilu.  

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zupnija.celje.sv.cecilija@rkc.si
mailto:info@cecilija.net


 

Pastoralno leto 2020/2021 

Jean Sauvenay: VSI SMO NA KRIŽEVEM POTU   

Župnija Celje - sv. Cecilija, Breg 18; 3000  Celje  
naslov elektronske pošte: zupnija.celje.sv.cecilija@rkc.si, info@cecilija.net; 

 

 

 

 

Deveta postaja: Še tretji padec 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Ko si stopal, Gospod, od padca do padca, si šel iz ponižanja v ponižanje, dokler se 

nisi popolnoma prepustil v roke svojega Očeta.  

Podeli nam, Gospod, milost te predanosti.  

 

Gospod, prosimo te, za ljudi, ki so potrti, prezirani, ponižani,  

za tiste, ki izgubljajo veselje do življenja, za tiste, ki stegujejo roke proti tebi,  

za tiste, ki ne slišijo odgovora na svoje klice.  

Če se upirajo, Gospod, spremeni njihove krike v speve upanja, če pa utrujeni 

utihnejo, naj njihov molk postane molitev.  

 

Ozri se, Gospod, na tiste, ki padajo, na tiste, ki nimajo moči, da bi vstali,  

na tiste, ki obležijo na tleh in jih mimoidoči  še bolj potlačijo.  

Gospod, ovij nas vse s svojo dobroto! 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Deseta postaja: Odvzamejo mu obleko 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Gospod, kaj vidim: vzeli so ti obleko, vzeli so ti prijatelje, vzeli so ti dom,  

vzeli so ti tvojo čast, vzeli so ti tvoje dostojanstvo.  

Izpostavljen si pogledom vseh, premagale so te sile zla – toda ti si pričevalec 

neskončne ljubezni in najvišje slave Boa.  

  

 

Odvzemi nam, Gospod, ves naš umetni sijaj, vse naše trme in vso našo vzvišenost,  

ves naš ponarejeni videz in vse naše svetovljanstvo – vse, kar nas ločuje od drugih, 

vse kar nas ločuje od tebe.  

Gospod, pomagaj nam, da slečemo starega človeka, da se prenovimo v Kristusu in si 

oblečemo novega človeka.  

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Enajsta postaja: Pribit na križ 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

Gospod, prosimo te za vse tiste, ki jih mučijo in ki jim povzročajo trpljenje z 

grožnjami ali izsiljevanjem, s krutostjo ali surovostjo. 

Naj čutijo milino tvoje navzočnosti.  

 

 

Gospod, prosimo te za majhne otroke, ki jih mučijo pred očmi njihovih mater,  

za žene, ki jih surovo posiljujejo, za može, ki jih nečloveško pretepajo dan za dnem, 

in ne pustijo, da bi zatisnili oči in bi prišli malo k sebi, da jih naredijo mehke kot 

kakšne cunje. Naj čutijo milino tvoje navzočnosti.  

 

Gospod, prosimo te za vse mučitelje, bodisi da svoje delo opravljajo hote ali iz 

zlobe. Naj začutijo žgoči ogenj tvoje ljubezni.  

 

Gospod, varuj, rešuj in ozdravljaj!  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Dvanajsta postaja: Jezus umrje na križu 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

 

To je zadnja ura, to so zadnje besede. Gospod, poslušam te in te molim.  

Skesanemu razbojniku obljubljaš, da bo še danes s teboj v raju:  

»Gospod, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« 

 

 

Za svoje morilce prosiš odpuščanja pri Očetu.  Gospod, nauči me odpuščati.  

In zdaj zaženeš v noč silni krik: »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« 

Ti, ki si okusil strašno tesnobo osamljenosti, Gospod, usmili se nas, ko nas popade 

skušnjava, da bi obupali.  

Žejni smo resnice in pravice, tudi mi bi radi šli do konca, da se izpolni Očetova volja, 

se v odpovedi vsemu in v predanosti popolnoma izročamo v njegove roke kot ti.  

 

Gospod, Gospod, ti si daroval življenje za nas in v smrt te je gnala ljubezen. Vse je 

končano, ljubezen je zmagala.  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Trinajsta postaja: Jezusa vrnejo njegovi materi 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

 

Mati Cerkve, v Kristusovem trpljenju zakoreninjena naj si Cerkev vedno prizadeva 

izpolnjevati svoje poslanstvo odrešenja, miru in edinosti.  

 

 

Prosimo te, da bi se vera poglobila in se okrepila  pri vsem krščanskem ljudstvu,  

da bi povezanost v občestvo premagovala vse kali ločitev in da bi se znova okrepili  

v zaupanju vsi tisti, ki se jih loteva malodušje.  

Ko si sprejela Kristusa v svoje naročje, se je zdelo vse končano in vse upanje 

izgubljeno. Vendar pa se je morala smrt preliti v življenje in temna noč preiti v 

svetlobo.  

Nakloni grešnikom milost sprave, ozdravi ljudi, ki jih muči trpljenje, dvigni tiste, ki 

se pogrezajo v obup.  

 

Z vsemi svojimi močmi te prosimo, po Kristusu, našem Gospodu, poživi v nas upanje 

in vero.  

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Štirinajsta postaja: V grob položen 

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

 

Kristus je v grobu. Življenje se ustavi pred kamnom, ki zapira grob.  

Molk ljudi in molk Boga. Noč duha in noč vere.  

Gospod, prosimo te za tiste, ki živijo brez upanja in trkajo na vrata groba, čakajoč 

na odgovor, ki ga ne slišijo.  

Pomiri tudi našo zbeganost in negotovost, odgovori na naše klice in izpolni naša 

pričakovanja.  O, Gospod, poslušaj in se usmili!  

 

 

Ko se mir krha na vseh koncih, ko okoli nas zmaguje sovraštvo, ko lakota muči še na 

milijone ljudi, ko nasilje poraja novo nasilje in ko smrt prevladuje nad življenje, 

preženi našo noč in molk napolni s svojo besedo.  

O Gospod, poslušaj in usmili se!  

 

 

 

Usmili se nas, o Gospod!  

Usmili se nas! 
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Sklep: Vstal je od mrtvih v slavi  

 

»Molimo te, Kristus, in te hvalimo –  

ker si s svojim križem svet odrešil.« 

 

 

Častimo te, Najvišji.  

Stopil si dol in nas dvignil, ponižal si se in si nas povišal.  

postal si ubog in si nas obogatil.  

Bil si uklenjen kot suženj in si nas osvobodil.  

Odvzeli so ti oblačila in si nas oblekel.  

Bil si kronan s trnjem in si nas napravil za kralje,  

položili so te v grob in si nas obudil v življenje.  

Vstal si od mrtvih v slavi in nam podelil veselje.  

Bil si povzdignjen v nebo in nas popeljal gor,  

poslal si nam Svetega Duha in si nas posvetil.  

 

 

Blagoslovljen, ki prihajaš, ves žareč v dobroti! Amen. Aleluja!  
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