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KRIŽEV POT »V krstu prerojeni« 

 

1. Pilat obsodi Jezusa na smrt 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Krst je novo rojstvo, novo življenje. Brez krsta bi zapadli zakonu izvirnega greha. Ko se 

spominjamo dejanja Pilatove obsodbe, vemo, da je to naredil zaradi strahu. V njem je 

zmagal zemeljski človek. Molimo, da bi znali vedno živeti iz krsta in da bi v moči njegove 

milosti vedno premagovali svoje strahove. 

 

Jezus, prosimo te, okrepi in utrdi nas v veri, ki jo v nas polaga sveti krst. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

2. Jezus sprejme križ 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Biti človek ni lahko. Mnogo lažje je delati narobe in veliko težje je hoditi po pravi poti. Pri 

krstu so naši starši in botri obljubili, da nas bodo podpirali v dvomih in težavah, vemo pa, 

da so velikokrat tudi oni tisti, ki se s težavami težko spopadajo. Molimo, da bi svoje 

napake, težave nosili v zaupanju, da si ti, Kristus, vse to že nosil za nas. 

 

Jezus, prosimo te, pomagaj nam, da ne bomo izbirali lažje, temveč pravo pot v življenje. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

3. Jezus pade prvič pod križem 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

  

Pri krstu so nam izbrisani izvirni in vsi do takrat narejeni grehi. Krst nas poveže v večno 

vez z Bogom. Naši padci in naši grehi, ki jih naredimo po krstu, nas ponižujejo in 

napolnijo s prahom šibkosti. Molimo, da bomo zmogli po vsakem grehu najti pot v 

spreobrnjenje, da bomo postajali korak za korakom bližje Bogu in človeku. 

 

Jezus, prosimo te, pomagaj nam, da bomo znali pristopiti k zakramentu svete spovedi. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 
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4. Jezus sreča svojo Mater 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Gospod, tvojo mamo je presunilo tvoje trpljenje. Verjetno ga ni takoj razumela in ni 

razumela, da je tvoje trpljenje odkupnina za naše prerojenje v krstu. Naše mame, ki so 

sodelovale s teboj, ko so nas rodile, so sodelovale s teboj tudi takrat, ko so nam pri krstu 

omogočile rojstvo iz vode in Duha. V hvaležnosti za naše mame molimo zanje in prosimo, 

da bi vedno imele moč sprejemanja Božjih posegov v življenje. 

 

Jezus, prosimo te, blagoslovi naše mame in očete in pomagaj jim, da bodo sodelovali s 

krstno milostjo. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Pri krstu smo dobili botre. S svojim »hočem« so sprejeli nalogo, podobno tisti, ki jo je imel 

Simon iz Cirene. Sprejeli so odgovornost, da nam bodo pomagali v težavah, negotovostih 

in skrbeh vsakdanjega življenja. Molimo za naše botre, da bodo črpali iz svojega 

poslanstva in bili pogumni pomočniki staršem. 

 

Jezus, prosimo te, okrepi naše botre in jim daj moči za njihovo poslanstvo. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

6. Veronika poda Jezusu potni prt 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Vero prenašamo iz roda v rod in z dobrimi deli izkazujemo svojo izbiro dobrega. Ko smo 

se ob krstu odrekli hudemu duhu in vsem njegovim delom, smo se zavezali, da bomo 

vedno iskali ter delali dobro in boljše. Molimo, da bi se tej svoji obljubi nikoli ne 

izneverili. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bomo po Veronikinem zgledu videli stisko trpečih, jim pomagali 

ter tako izpolnjevali svojo krstno obljubo. 
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Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

7. Jezus pade drugič pod križem 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

»Pot v pekel je tlakovana z dobrimi sklepi,« pravi pregovor. Ob tvojem drugem padcu pod 

križem, Gospod, obujamo spomine na svoje padce in nedoslednosti. Obžalujemo jih in 

molimo, da bi zmogli začenjati znova. V moči zakramentalnih milosti naj hodimo za teboj 

po poti odrešenja. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bomo znali začenjati vedno znova. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

8. Jezus nagovori jeruzalemske žene 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Ob krstu smo sprejeti v občestvo Cerkve. Občestvo, ki je na zemlji še grešno in ranljivo, 

hkrati pa stremi za popolnostjo onih, ki so že pri tebi, Gospod. Ko se srečujemo s stiskami 

in težavami svojih bratov in sester, velikokrat pozabimo, da nas po njihovih očeh gledaš ti. 

Molimo, da bi te videli in slišali v njihovih potrebah. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bomo svojo krstno preroško službo živeli v zvestobi in pričevanju 

zate. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

9. Jezus pade tretjič pod križem 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Duhovniška služba, ki nam je bila pri krstu podarjena, je velikokrat omadeževana s 

pomanjkljivostmi in slabim krščanskim zgledom, ki ga kristjani dajemo družbi. Molimo, 

da bi z neomahljivim začenjanjem pričevali za velikodušno Očetovo ljubezen. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bomo svojo krstno duhovniško službo živeli z zvestobo vsakdanji 

molitvi. 
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Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

10. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina, z žolčem mešanega 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

»V Kristusa ste krščeni, Kristusa ste oblekli,« so nam dejali pri krstu, ko smo prejeli belo 

oblačilo. Gospod, ti si razgaljen visel na križu, mi pa, ki smo oblekli tvoje oblačilo, se tako 

bojimo zasmehovanja, da to oblačilo velikokrat skrijemo pod vsakdanjo obleko splošnosti. 

Molimo za stanovitnost. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bomo ohranili pogum, ki si nam ga dal pri krstu, in da te bomo 

vedno priznavali za svojega Gospoda. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

11. Jezusa pribijejo na križ 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Viseč na križu si odpustil razbojniku, ki te je zasmehoval, Gospod. Velikokrat smo 

kristjani zasmehovani in mnogokrat na zasmehovanje odgovarjamo z enakim. Takrat tebe 

nismo vredni. Molimo, da bi se v trenutkih zasmehovanja zavedli, da si nam pokazal 

mnogo odličnejšo pot odpuščanja. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bomo znali odpuščati tako, kot si na križu odpustil ti. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

12. Jezus umrje na križu 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Tvoja smrt na križu je mnogim v pohujšanje in spotiko. Na mnogih krajih sveta so 

preganjani in umirajo oni, ki so po krstu tvoji. Kri mučencev je še danes seme novih 

kristjanov. Molimo za vse, ki so preganjani in mučeni, da ti bodo zvesti do smrti. 
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Jezus, pomagaj nam, da bomo pogumno živeli iz vere vate in črpali pogum za junaško 

pričevanje za tvojo ljubezen. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

13. Jezusa snamejo s križa 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Ko so Jezusa sneli s križa, ni bilo nikogar, ki bi ga mazilil. Položili so ga v Materino 

naročje. Ko smo pri krstu maziljeni z oljem, smo izvzeti iz oblasti hudega. Maziljenje s 

krizmo nas oboroži za boj z njim in nas polaga v Božje naročje. Molimo za zvestobo, da ne 

bi nikoli samovoljno šli iz Božjega zavetja. 

 

Jezus, pomagaj nam, da se bomo v stiskah in skušnjavah spomnili svojih krstnih obljub. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 

14. Jezusa položijo v grob 

Molimo te, Kristus, in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Velikonočna sveča je luč, ki ob Gospodovem grobu zažari z novo močjo in novim 

sporočilom. Krstna sveča nam je bila izročena zato, da bi ohranili luč in z njo pričevali za 

svojo vero. Molimo, da bi sledili luči Božje modrosti pri vsaki odločitvi. 

 

Jezus, pomagaj nam, da bo vera v večno življenje krepila naše zemeljsko potovanje. 

 

Usmili se nas, Gospod. 

Usmili se nas. 

 

 


