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KRIŽEV POT 

Objavil: Referat za katehezo Maribor 

 

je pot po kateri je Jezus nesel križ. To je pot ljubezni. Jezus jo je prehodil iz ljubezni 

do vsakega človeka. Prav do vsakega. Tudi do mene in tebe. Zato želimo sedaj skupaj 

še enkrat prehoditi to pot.  

 

Jezus, naj grem skupaj s teboj po tej poti. Naj ne bom kot tisti, ki gre po poti mimo. 

Naj grem s teboj in naj vidim, kako me ljubiš. 

 

 

 

1. POSTAJA: PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Ko sem stal pred Pilatom in jeznimi ljudmi, so kričali, da sem slab človek. 

Ena sama beseda lahko ubije človeka. Ena sama beseda ga lahko ozdravi. Tista beseda, 

s katero nekega človeka pri sebi narediš dobrega ali slabega.« 

 

Jezus, vse to si pretrpel tudi zame. Hočeš mi povedati, da ti nikogar ne obsojaš, 

ampak ljubiš. Govoriš mi, da sem dober človek. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

 

2. POSTAJA: JEZUS SPREJME KRIŽ 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezusu pravi: »Marija in nebeški Oče sta me naučila, da imeti rad pomeni narediti tudi 

kaj težkega. Nekaj tako težkega, kot nesti ta leseni križ. To bom jaz naredil zate.« 

 

Dragi Jezus, tudi zame si sprejel križ. Pomagaj mi, da bom tudi jaz nosil svoj križ in 

tudi v tem postal tvoj učenec. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 
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- USMILI SE NAS. 

3. POSTAJA: JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezusa pravi: »Padel sem na tla. Vsakdo lahko pade. Vsakdo lahko naredi kaj narobe. 

Toda vsakdo lahko tudi vstane. Vsakdo lahko reče. »Oprosti!« In takrat se začne 

ljubezen.« 

 

Zaradi mene si padel, Jezus. Ker veš, da tudi jaz padem. V greh, v svoje napake in 

nemoč. Ko vstaneš in greš dalje, mi daješ pogum, da tako delam tudi jaz. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

4. POSTAJA: JEZUS SREČA SVOJO MAMO 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi. »Ko sem srečal mamo na svoji težki poti, mi je bilo toplo pri srcu. Lepo je 

vedeti, da nisem sam. Da me nekdo spremlja, tudi če mi ne more pomagati. Včasih je 

največ to, da smo blizu drug drugemu. Od bližine nam je toplo.« 

 

Draga Jezus in Marija!  Pomagajta mi, da bo imel rad svoje starše, jih spoštoval in jim 

pomagal. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 
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5. POSTAJA: SIMON POMAGA JEZUSU NOSITI  KRIŽ 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Simon iz Cirene je dober človek. On pomaga meni, ker težko nosim. Jaz 

pomagam njemu, ker tudi on težko nosi. Ko nosimo težke stvari skupaj, so lažje. Ne, 

ker jih je manj, ampak ker vemo, da smo skupaj s težkimi stvarmi dobili prijatelja.«  

 

Jezus, rad bi bil podoben Simonu, ki ti je pomagal. Pomagaj mi, da bom znal drugim 

velikodušno pomagati. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

6. POSTAJA: VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Tako umazan sem bil od potu, krvi in prahu. Človek je velikokrat 

umazan od poti, po kateri hodi, od dogodkov, od udarcev, ki mu jih dajo drugi. 

Veronika pa me je obrisala. Očistila me je umazanije. Čeprav sem bil obsojenec, je 

poiskala v meni nekaj dobrega in lepega. In to tudi našla. Ker je v vsakem od nas. Prav 

v vsakem človeku.« 

 

Jezus, prosim, da bi znal biti pozoren in dober do ljudi, posebno do teh, ki so v 

stiskah in trpijo. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 
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7. POSTAJA: JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi. »Jaz sem spet padel. Drugi padec še bolj boli, ker pove, da prvič ni bilo 

slučajno. Ponavljanje napak je težko, ker nam jemlje pogum, da smo lahko boljši. 

Hoče nas prepričati, da smo zgube. Jaz pa verjamem vate.« 

 

Jezus, prosim te, ko bo meni kdaj težko, naj v tebi najdem novo moč.  

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

 

8. POSTAJA: JEZUS  NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Veliko ljudi je bilo okoli mene. Veliko ljudi, ki so trpeli tako kot sme 

trpel jaz. In vsem sem namenil vsaj pogled  ali prijazno besedo. Spremenili so se. Kajti 

tudi najslabši ljudje se spremenijo, ko jim s pozdravim in pogledom povemo, da so 

nekaj najbolj dragocenega na vsem svetu.« 

 

Jezus, pomagaj mi, da bo moje srce čisto in polno ljubezni do tebe. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 
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9. POSTAJA: JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Še enkrat sem na tleh, že tretjič, še bolj ranjen in utrujen. To pomeni, da 

bom še velikokrat padel. Ko boš obupan in žalosten, ko ti bo zares težko, reci pri sebi: 

'Hočem živeti! Jezus je z mano!' da boš začutil in se spomnil; vsakokrat, ko padeš, 

bom padel s teboj!« 

 

Jezus, velikokrat mislim, da moram biti močan, vedno prvi in uspešen. Ti pa si mi 

pokazal drugačno moč. Ta ni v tem, kar se vidi. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

 10.  POSTAJA: JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO GRENKO PIJAČO 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Če se ti zdi nekaj bolj pomembno od ljudi, od staršev, prijateljev in vseh, 

s katerimi živiš, potem pomeni, da si suženj tega. Da nisi svoboden, ker ne moreš imeti 

vsega. Meni so vzeli vse. Da bi mi ostal samo ti. Ti si zame najpomembnejši!« 

Jezus, tudi jaz bi želel imeti  zaklad, ki ga nihče na svetu ne more vzeti. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 
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 11. POSTAJA: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Jaz sem ti obljubil, da bom zate naredil nekaj težkega. Da te bom imel 

rad, kakršenkoli že si. Zato so me pribili na križ. Ker si ne bom premislil. In da boš 

vedel, ko me boš videl na križu: obljubim, da bom zate naredil vse.« 

 

Jezus, kri teče iz tvojih ran. Ali ne teče prav zato, ker te nismo sprejeli? Odpusti nam.  

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

 

 12. POSTAJA: JEZUS UMRE NA KRIŽU 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Smrt ni strašna, ni težka, če umreš, da bi kdo drug živel. Da bi bil kdo 

drug srečen. Ni težka, če umreš za prijatelja.«  

 

Jezus, samo eno lahko naredim. Sklonil bom glavo in v tišini mislil na to, ker se je 

zgodilo. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 
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13. POSTAJA: JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN POLOŽIJO MARIJI V 

NAROČJE 

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »Moji prijatelji so žalostni, ker sem umrl. Na svetu je mnogo žalostnih, 

potrtih ljudi. Ko boš hodil po svetu, pazi, da ne pohodiš cvetlic. Bodi čuteč. Ne 

spreglej človeka v stiski. Jaz te nisem spregledal.« 

 

Marija, žalostna mati! Ti veš kako je srcu, ki veliko trpi. Zato, Marija, se obračam k 

tebi. Ti me razumeš tudi, ko me nihče drug ne. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 

 

 

 14. POSTAJA: JEZUSA POLOŽIJO V GROB  

 

MOLIMO TE, KRISTUS, IN TE HVALIMO,  

- KER SI S SVOJIM KRIŽEM SVET ODREŠIL. 

 

Jezus pravi: »V življenju je treba veliko čakati. Čakati, da dozorimo. Do takrat, ko 

pridemo na križišča, izberemo pravo pot. Tisto, ki prinaša življenje. Ljubezen je prava 

pot. In če še ni sadov, če še ni življenja, potem zaupaj in počakaj.« 

 

Jezus, hvala, ker mi želiš povedati, da naj se ne bojim. Ti res veš, da s smrtjo ni vsega 

konec. 

 

USMILI SE NAS, O GOSPOD! 

- USMILI SE NAS. 
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Križev pot se ne konča tukaj. Vem:  JEZUS VSTANE OD MRTVIH 

 

Tretji dan, ko je bila še tema so žene hitele h grobu. A grob je bil odprt in Jezusovega 

telesa ni bilo nikjer. Kako neverjetna novica! Jezus živi! Premagal je smrt, greh in 

trpljenje! S svojim križem nam je odprla nebesa. Začenja se novo življenje. Življenje, ki 

se ne konča.  

 

Jezus! 

Hvala ti, da si mislil name, preden sem se rodil. Hvala, ker si me imel že takrat rad. 

Zato, da bi bil jaz  srečen, si dal zame življenje. Velika in vesela je ta novica.  Naj je 

nikoli ne pozabim. Vedno naj se spominjam, kako me ljubiš. 


