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Zmolimo družinski križev pot, tako da pripravimo »žive slike«. Dogovorimo se, kdo bo imel 

določeno vlogo: Jezus, Pilat, Marija, Simon iz Cirene, Veronika, jokajoče žene, razbojnika na 

križu, stotnik, Janez, Marija Magdalena, množica, vojaki. Najdemo potrebne pripomočke: križ, 

prt, vrč …  

 

V času menjavanja oziroma postavljanja slik pojemo odpev pesmi Na križ si šel, Gospod. Ko je 

slika postavljena, zmolimo molitev:  

Molimo te, Kristus in te hvalimo.  

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

Ob koncu križevega pota obhajamo še obred duhovnega obhajila. 

 

http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/04/krizev-pot_otroci-Kri%C5%BEev-pot-za-otroke.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nGhv0zqduI4
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Voditelj Povabljeni smo k prejemu duhovnega obhajila. Skupaj molimo.  

Vsi Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za 

Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti 

bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne 

morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, 

da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. 

Kratka tišina, da se povežemo z Jezusom.  

Voditelj Hvala ti, Jezus, ker si spet prišel med nas. Hvala ti, si nas s svojim trpljenjem, 

smrtjo  in vstajenjem odrešil in nam odprl pot v nebesa.  

Molimo te, Kristus in te hvalimo. 

Vsi Ker si s svojim križem svet odrešil. 
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 V molitveni kotiček ali na družinsko mizo položimo: križ in svečo, Sveto pismo in besedila 

prošenj za vse potrebe.  

 Dogovorimo se, kdo bo voditelj bogoslužja in kdo glavni bralec.  

 Izberemo pesmi in se dogovorimo, kdaj jih bomo peli. 

 Odločimo se, ali bomo prebrali celotno poročilo o Jezusovem trpljenju (Jn 18,1-19,42) – v 

tem primeru si razdelimo posamezne vloge. 

 

 

Voditelj Veliki petek je dan, ko se spominjamo Jezusove smrti na križu. Danes smo se 

postili in tudi nismo jedli mesa. Nekaterim je celo uspelo, da so ohranjali tišino 

in mir. Ni nam bilo udobno. Vse skupaj je zahtevalo kar nekaj trdne volje, 

vztrajnosti in  medsebojnega spodbujanja. S tem smo pokazali, da nam ni 

vseeno, da je Jezus moral za nas in naše grehe trpeti in nam na ta način podariti 

odrešenje – možnost, da pridemo v nebesa. Začnimo naše družinsko bogoslužje 

v hvaležnosti za Jezusovo daritev in v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. 

Vsi Amen. 

Sledi kratka tišina. 

Voditelj Ko opazujemo znamenje križa in se spominjamo Jezusove smrti molimo: Molimo 

te, Kristus in te hvalimo. 

Vsi Ker si s svojim križem svet odrešil. 

Bralec: Vzeli so torej Jezusa. Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj 

lobanje, po hebrejsko Golgota. Tam so ga križali in z njim vred dva druga, na 

vsaki strani enega, v sredi pa Jezusa. Pilat je napravil tudi napis in ga postavil na 

križ. Napisano pa je bilo: »Jezus Nazarečan, judovski kralj.« Ta napis je bralo 

veliko Judov, ker je bil kraj, kjer so križali Jezusa, blizu mesta, in je bilo napisano 

po hebrejsko, po latinsko in po grško. Ko so vojaki križali Jezusa, so mu vzeli 

oblačila – razdelili so jih na štiri dele, za vsakega vojaka po en del – in suknjo. 

Suknja pa je bila brez šiva, od vrha scela stkana. Med seboj so se dogovorili: 

»Nikar je ne parajmo, ampak žrebajmo zanjo, čigava bo,« da se je tako izpolnilo 

Pismo, ki pravi: Razdelili so si moja oblačila in za mojo suknjo so žrebali. In vojaki 

so to storili. Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove 

matere, Marija Klopájeva in Marija Magdalena. Ko je Jezus videl svojo mater in 

zraven stoječega učenca, katerega je ljubil, je rekel materi: »Žena, glej, tvoj sin!« 

Potem je rekel učencu: »Glej, tvoja mati!« In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi. 

Nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse izpolnjeno, in da bi se izpolnilo Pismo, 

rekel: »Žejen sem.« Tam je stala posoda, polna kisa. V kis namočeno gobo so 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm6_p_w3PILkEjDHoFhJjsJiYZ8x97jAX
https://hozana.si/index.php?datum=10.4.2020
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nataknili na hizop in mu jo podali k ustnicam. Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: 

»Izpolnjeno je.« In nagnil je glavo in izročil duha (Jn 19,16-20.23-30). 

Sledi kratka tišina. 

Voditelj Molimo te, Kristus in te hvalimo. 

Vsi Ker si s svojim križem svet odrešil. 

Voditelj Pridružimo se prošnjam za vse potrebe: 

Bralec Molimo za papeža Frančiška, naše slovenske škofe in duhovnike – naj jih Bog 

ohrani  zdrave in pogumne v teh težkih časih pandemije, da bodo še naprej 

pogumni Jezusovi oznanjevalci. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

Bralec Molimo za vse tiste, ki verujemo, da je Jezus Božji Sin in se imenujemo kristjani 

– da bi znali med seboj lepo sodelovati in tako pokazati, da smo Jezusovi. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

Bralec Molimo za tiste, ki ne verujejo ne v Boga – da bi imeli odprto srce za dobro in da 

bi videli znamenja Božje ljubezni v svetu in naravi. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

Bralec Molimo za državne voditelje – da bi jim skrb za skupno dobro ostajala glavna 

naloga  v njihovi službi. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

Bralec Molimo za vse, ki so v kakršni koli stiski in bolezni, posebej za tiste, ki trpijo 

zaradi koronavirusa, pa tudi za vse, ki jim pomagajo – da bi ne obupali, ampak 

ohranili v sebi  upanje na Božjo pomoč in vsemogočnost. 

Vsi Prosimo te, usliši nas. 

Bralec Vsak lahko doda še svojo prošnjo. Skupaj odgovarjamo: »Prosimo te, usliši nas.« 

Voditelj Povabljeni smo k prejemu duhovnega obhajila. Skupaj molimo.  

Vsi Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za 

Tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti 

bolj kakor vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne 

morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, 

da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. 

Kratka tišina, da se povežemo z Jezusom.  

Voditelj Hvala ti, Jezus, ker si spet prišel med nas. Hvala ti, si nas s svojim trpljenjem, 

smrtjo  in vstajenjem odrešil in nam odprl pot v nebesa.  

Molimo te, Kristus in te hvalimo. 

Vsi Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Pokrižamo se in zapojemo še kakšno od postnih pesmi. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm6_p_w3PILkEjDHoFhJjsJiYZ8x97jAX

