MARIJIN KRIŽEV POT ZA DUHOVNE POKLICE
Pripravil Ervin Mozetič

PRIPRAVA
O pridite, stvari kaj glejte, se godi:
edini Božji Sin strašno za nas trpi.
P: Nebeški Oče! Zbrali smo se h križevem potu tvojega Sina, da bi te prosili za
vse, ki so v duhovnih poklicih.
V: Naj se oblikujejo po zgledu tvojega Sina Jezusa Kristusa in čutijo tako kot on, ki je
izničil samega sebe, vzel nase podobo hlapca in bil pokoren do smrti.
P: To te prosimo po Jezusu Kristusu, ki s teboj živi in nas ljubi vekomaj.
V: Amen!

1. POSTAJA: PILAT OBSODI JEZUSA NA SMRT
Razbičan, zapljuvan in kronan, zasramovan
pred sodni stol zdaj gre,nedolžen v smrt izdan.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče. Glej svojega Sina, ki je zaradi naših grehov obsojen na sramotno smrt na križu.
V: Usmili se nas!
P: Jezus! Iz ljubezni, s katero si molče sprejel sramotno obsodbo, blagoslovi vse v duhovnih
poklicih, ki delijo zaradi vere tvojo usodo preganjanja.
V: Daj jim moči in poguma za trpljenje.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev, izprosi nam mnogo dobrih in gorečih duhovnih
poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

2. POSTAJA: JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME
Glej, križ mu nalože na ranjene rame;
objame ga voljno in nese vseh dolge.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Poglej svojega Sina, kako zaradi naših grehov z razprostrtimi rokami objema križ.
V: Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki jih bremeni križ težke odgovornosti.
P: Jezus! Zaradi svoje nepojmljive ljubezni, s katero si nase vzel težki križ,
V: daj vsem duhovnim poklicem blagoslov in milost, da bodo vse notranje in zunanje
križe pogumno in vdano nosili.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih gorečih duhovnih
poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev.
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P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

3. POSTAJA: JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM
Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh,
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, kako se prvič zgrudi pod težo križa!
V: Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki so zaradi težav v svojem apostolskem delovanju
postali malodušni.
P: Jezus! Zaradi prvega, tako bolečega padca pod križem,
V: blagoslovi delovanje vseh duhovnih poklicev, ki so jim zaupani mladi.
P: Marija, dobra Mati Duhovnih poklicev. Izprosi nam mnogo duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev.
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

4. POSTAJA: JEZUS SREČA SVOJO MATER
O, žalostni spomin, ko Mater sreča Sin,
bridkosti meč je gre do srca globočin.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej od bridkega trpljenja raztrgani srci, ki ju tako iskreno ljubiš!
V: Usmili se duhovnih poklicev, ki trpijo zaradi preganjanja in obrekovanja.
P: Jezus! Zaradi ljubezni, s katero si srečal svojo ljubljeno Mater,
V: Daj pozabljenim duhovnim poklicem tolažbo in moč, da bodo vztrajali v svojem
trpljenju.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev. Izprosi nam mnogo duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev.
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

5. POSTAJA: SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ
Omagal Jezus je od teže križeve;
o, Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se!
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
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P: Oče! Glej Jezusa, tako oslabljenega in brez moči! Morali so prisiliti Simona iz Cirene, da
mu je pomagal nositi težki križ.
V: Usmili se svetega Očeta, ki ga teži breme odgovornosti za vse krščanstvo.
P: Jezus! Zaradi ljubezni, s katero si poplačal Simonu, ki ti je pomagal nositi križ,
V: blagoslovi svetega očeta in ga podpiraj!
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev. Izprosi nam mnogo duhovnih poklicev.
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

6. POSTAJA: VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT
S prtom Veronika obriše Jezusa,
zato ji da spomin obličja svetega.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej od krvi, ran in udarcev zmaličeno obličje svojega Sina!
V: Usmili se vseh tistih duhovnih poklicev, ki so zaradi težkih zablod iz svojega srca
iztrgali tvojo podobo.
P: Jezus! Zaradi ljubezni, s katero si tako bogato poplačal ljubečo Veronikino uslugo,
V: se usmili vseh mlačnih v duhovnih poklicih in vseh tistih, ki so v veliki nevarnosti, da
bi se izneverili svojemu vzvišenemu poklicu.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev. Izprosi nam mnogo duhovnih poklicev.
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

7. POSTAJA: JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM
Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet:
oh, grehi ga teže,ki jih ponavlja svet.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, kako se je drugič zrušil pod bremenom križa!
V: Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki se borijo z malodušjem in obupanostjo!
P: Jezus! Zaradi ljubezni, s katero si se drugič dvignil, da bi nadaljeval pot smrti,
V: daj vsem žalostnim in obupanim duhovnim poklicem milost, da bodo z zaupanjem
zopet vstali in nadaljevali pot svojega klica.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!
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8. POSTAJA: JEZUS NAGOVORI JERUZALEMSKE ŽENE
Usmiljene žene,ne jokajte za me,
le zase in svoj rod točite zdaj solze.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, kako kljub svojemu trpljenju tolaži žalostne žene!
V: Usmili se vseh, ki jih tare skrb za duše!
P: Jezus! Zaradi ljubezni, s katero si tolažil žalostne žene,
V: položi vsem duhovnim poklicem v srce globoko sočutje in razumevanje za tuje
potrebe, posebno pa za dušno trpljenje drugih.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev.
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

9. POSTAJA: JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM
Zveličar omedli,pod križem spet leži;
o, trdo srce, glej,tvoj greh ga žalosti.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, kako se popolnoma izčrpan tretjič zgrudi na tla.
V: Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki v ječah, umobolnicah, med nevernimi, ali
moralno otopelimi opravljajo svojo službo.
P: Jezus! Zaradi tretjega padca, ki je bil zate tako boleč,
V: daj vsem tem pravo razsodnost, ljubezen in potrpežljivost, da bodo zdržali v teh
razmerah.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

10. POSTAJA: JEZUSA SLEČEJO IN MU PONUDIJO VINA , Z
ŽOLČEM MEŠANEGA
Ko pride na goro,obleko mu vzemo
in za dolge sveta še žolča mu dado.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, samo večno lepoto, kako ga v groznih bolečinah oropajo oblačil!
V: Usmili se vseh tistih duhovnih poklicev, ki so vrgli od sebe ideal.
P: Jezus! Zaradi strašnih muk, ki si jih prestal na tej postaji,

4

V: se usmili tistih, ki so strmoglavili z višine duhovnega poklica in z odpadom ali z
grešnim življenjem povzročili Cerkvi grenko žalost.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev. Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev.
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

11. POSTAJA: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ
Na križ ga polože,razpno roke, noge,
in ostri mu žeblji spet rane narede.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, pribitega na križ!
V: Zaradi njegove krvi in njegovih ran se usmili vseh, ki jih vežejo redovne zaobljube.
P: Jezus! Zaradi silnih bolečin, ki si jih pretrpel, ko so te pribijali na sramotni križ,
V: priveži vse redovnike in redovnice s svetimi zaobljubami na križ ljubezni, mlačne pa
okrepi, da si bodo z novo gorečnostjo in hrepenenjem prizadevali za popolnost.
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev.
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

12. POSTAJA: JEZUS UMRJE NA KRIŽU
Na križu Bog visi in sveta teče kri:
za nas umira Bog,žalujte vse stvari!
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, ki zaradi naših grehov na križu krvavi!
V: Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki so sedaj v smrtnem boju in bodo še danes umrli.
P: Jezus! Umrl si iz ljubezni do nas. Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki se bore s smrtjo.
Bodi jim milostljiv sodnik!
P: Marija, dobra Mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

13. POSTAJA: JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN POLOŽE MARIJI V
NAROČJE
O, Mati žalostna,ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.
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P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, kako mrtev leži v naročju svoje Matere.
V: Zaradi njene žalosti in njenih bolečin daj vsem duhovnim poklicem, milost, da bodo
omehčali tudi najbolj zakrknjena srca in jih ganili k odkritosrčnemu kesanju in pokori.
P: Jezus! Glej svojo preljubo Mater, kako se v bolečinah sklanja nad tvoje okrvavljeno truplo!
V: Razžari v vseh duhovnih poklicih iskreno ljubezen in češčenje do svoje svete Matere,
da bo njihovo delovanje po njeni priprošnji blagoslovljeno.
P: Žalostna Mati Marija! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

14. POSTAJA: JEZUSA POLOŽE V GROB
Bridko objokovan je Jezus v grob dejan;
o, grešnik, moli ga,tvoj greh je zdaj opran.
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V:Ker si s svojim križem svet odrešil.
P: Oče! Glej svojega Sina, ki počiva v grobu! Dokončal je delo, ki si mu ga zaupal.
V: Usmili se vseh duhovnih poklicev, ki se pokore v vicah!
P: Jezus! Dokončal si delo svoje ljubezni! Dokončaj tudi delo svojega usmiljenja: usmili se
ubogih duš v vicah, ki so brez moči in se použivajo v hrepenenju, da bi videle tvoje sveto
obličje.
V: Privedi k sebi vse duhovne poklice, ki si jih tako ljubil.
P: Marija, dobra mati duhovnih poklicev! Izprosi nam mnogo dobrih duhovnih poklicev!
V: Izprosi nam mnogo svetih duhovnih poklicev!
P: Usmili se nas, o Gospod!
V: Usmili se nas!

SKLEP
O, Jezus hvali naj ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam podeli sveti raj!
P: Nebeški Oče! Ti ljubiš vse ljudi. Svojega Sina, kamen, ki so ga zidarji zavrgli, si obudil od
mrtvih in ga napravil za temelj svojega svetega mesta.
V: Daj svojemu ljudstvu svetih duhovnih poklicev, ki bodo nenehno gradili Cerkev v
Kristusovem telesu, ki je tempelj Svetega Duha in bivališče vseh ljudstev.
P: Vse to prosimo po tvojem Sinu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in
kraljuje vekomaj.
V: Amen!
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