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V postnem času se pripravljamo na praznovanje velike noči. Povabljeni smo, da 
se v tem času odpovemo nečemu, kar imamo radi, da več molimo, da naredimo 
več dobrih del.  
Pri verouku in pri sv. maši vsako leto skupaj molimo križev pot. Ponekod se 
zberemo k molitvi tudi zunaj, pri kakšni kapeli, podružnični cerkvi … ali pa križev 
pot molimo ob poti, kjer so postaje križevega pota postavljene prav v ta namen.  
 
Ker letos zaradi epidemije ne moremo moliti križevega pota skupaj pri verouku, 
vas vabim, da ga zmolimo doma, vsak posebej, a »povezani« v molitvi, kot da bi 
molili skupaj v učilnici ali cerkvi.  
 

 

 

 Nekaj zanimivosti oz. zgodovine o križevem potu:  

 prvi križev pot so molili v Jeruzalemu, po poti, kjer je Jezus nesel križ na 
Kalvarijo; 

 romarji so molitev križevega pota od tam razširili po vsem svetu; 

 v različnih krajih so posnemali dogodke velikega petka, skoraj v vsaki deželi 
so v bližini glavnega ali večjega mesta imenovali najbližji hrib po Oljski gori 
ali Kalvariji in ob poti, ki je vodila iz mesta na ta hrib, so postavili znamenja, 
kapelice s prizori Jezusovega trpljenja; 

 ponekod so imeli križeve pote s sedmimi, ponekod celo z devetnajstimi 

postajami, šele proti koncu 17. stoletja pa so povsod sprejeli molitev 

križevega pota s štirinajstimi postajami, kot jih poznamo še danes. 

 

 Molitev križevega pota ima 14 delov oz. »postaj«. Na začetku je po navadi 

kratek uvod, na koncu kratek pa zaključek ali pa je dodana še 15. postaja, pri 

kateri se spomnimo, da se je Jezusovo trpljenje zaključilo z njegovim vstajenjem 

od mrtvih.  
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 Vsako postajo začnemo z vzklikom: Molimo te, Kristus in te hvalimo – ker si 

s svojim križem svet odrešil. Temu nato sledu premišljevanje o postaji, končamo 

pa jo z vzklikom: Usmili se nas, o Gospod – umili se nas!  

 
 

 

 

 S pomočjo delovnega lista ponovi, katere so postaje križevega pota.  
      (V pomoč ti je lahko kateri od spodaj naštetih križevih potov.) 
 

 

 
Vsak od naše veroučne skupine je povabljen, da vsaj enkrat v tem tednu (lahko 
pa seveda še kdaj do velike noči) zmoli vsaj enega od križevih potov:  

 kratek križev pot - besedilo 

 križev pot - kratek filmček 

 križev pot za otroke - besedilo 
 

 
 

 

 
 
 

https://www.liveworksheets.com/dq1664855vm
http://www.molitev.net/krizev-pot/
https://youtu.be/9KUfKQNDDJ4
http://sku.rkc.si/wp-content/uploads/2020/04/krizev-pot_otroci-Kri%C5%BEev-pot-za-otroke.pdf

