O pridite, stvari,
kaj glejte se godi:
edini Božji sin
strašno za nas trpi.

KRIŽEV POT

Ervin Mozetič

Priloga Nove rasti 1 - 2017

UVOD:
B: »Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po
meni.« (Jn 14,6)
(trenutek tišine)
P: Gospod, tvoj križev pot je največja drama tvoje ljubezni. Z nobenim drugim
dejanjem ali poklicem nisi hotel pokazati, kako ljubiš človeka, kakor prav s
križevim potom.
V: Ti nas vabiš, da te spremljamo na tem potu z molitvijo zahvale in prošnje.
Hkrati pa nas učiš pravega usmiljenja, človečnosti in dobrote. Tvoja in
naša Mati nas spremlja na tej poti.
Razbičan, zapljuvan
in kronan, zasramvan
pred sodni stol zdaj gre,
nedolžen v smrt izdan.
1. POSTAJA: Pilat obsodi Jezusa na smrt
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Pilat jim je rekel: 'Vašega kralja naj križam?' Veliki duhovniki so odgovorili:
'Nimamo kralja razen cesarja!' Tedaj jim ga je izročil, da bi bil križan.« 		
(Jn 19,15-16)
»Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali, preganjali in vse
hudo o vas lažnivo govorili.« (Mt 5,11)
(trenutek tišine)
P: Gospod, moliti za duhovne poklice pomeni moliti za številne družine. Koliko
staršev – zakoncev bi danes rado imelo več otrok, pa jih je strah obsodbe,
kaj bodo rekli ljudje. Potrebujejo odprtost za življenje.
V: Gospod, pomagaj jim premagati strah in zasramovanja. Marija, Mati nas
vseh, s svojo materinsko ljubeznijo stoj ob strani vsem materam, ki se
odločajo za življenje!
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
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Glej, križ mu nalože
na ranjene rame,
objame ga voljno
in nese vseh dolge.
2. POSTAJA: Jezus vzame križ na svoje rame
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Nesel si je križ in šel ven proti kraju, imenovanemu Kraj lobanje, po hebrejsko Golgota.« (Jn 19,17)
»Blagor tistim, ki so zaradi pravičnosti preganjani.« (Mt 5,10)
(trenutek tihote)
P: Veliko ljudi je tudi danes preganjanih zaradi pravic vere, položaja, dela in
mišljenja. Doživljajo težo križa. Jezus, ti si tudi zanje vzel nase svoj križ, da
bi jim pokazal, da si z njimi v najtežjih trenutkih življenja.
V: Razodeni jim, da lahko tudi njihov križ obrodi bogate sadove za njihovo
življenje in duhovne poklice.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Opešal je v močeh,
podre ga križ, naš greh;
vtopljen v dolge sveta
leži potrt na tleh.
3. POSTAJA: Jezus pade prvič pod križem
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P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Varuj me, Gospod, pred rokami krivičnika, čuvaj me pred možmi nasilja, ki
premišljujejo, kako bi izpodnesli moje korake.« (Ps 140,5)
»Blagor žalostnim« (Mt 5,4)
(trenutek tihote)
P: Med nami so tudi ljudje, ki so žalostni, ki jočejo in objokujejo svoje življenje.
Njihova žalost prerašča v obup in temo. Padel si pod križem, da bi pokazal,
da ni nobena žalost tako velika, da ne bi bilo rešenja.
V: Jezus, povej jim, da bodo potolaženi, da se bo njihova žalost spremenila
v veselje.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.

O žalostni spomin,
ko Mater sreča Sin;
bridkosti meč ji gre
do srca globočin.
4. POSTAJA: Jezus sreča svojo žalostno mater
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Simeon je rekel Mariji: Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v
Izraelu in v znamenje, ki se mu nasprotuje, in tvojo lastno dušo bo presunil
meč.« (Lk 2,34-35)
»Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile! (Lk 11,27)
(trenutek tihote)
P: Vsaka žena, ki postane mati, čuti in živi s svojim otrokom. Toda otrok jo
kmalu zapusti. Nekatere Bog kliče v duhovniški poklic, zopet druge v poklic
staršev. Nekateri pa se izgubljajo sredi življenja. Izgubljajo tudi smisel svojega življenja. Vsako mater boli, ko se otrok ločuje od nje. Še bolj pa jo boli,
ko vidi, da njen otrok propada.
V: 		Mati Marija, ti imaš materinsko srce in še posebno čutiš z vsako materjo. Pomagaj vsem materam, katerih otroci se odločajo za duhovniški
poklic, da to sprejmejo kot velik dar. Vsem materam, ki pa resnično
izgubljajo otroke, pa stoj ob strani in jih podpiraj.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Omagal Jezus je
od teže križeve.
O Simon, sprejmi križ,
Gospoda usmili se!
5. POSTAJA: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi težki križ
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si svojim križem svet odrešil.
B: »Ko so ga odvedli, so prijeli Simona iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu
naložili križ, da ga je nesel za Jezusom.« (Lk 23,26)
»Blagor usmiljenim!« (Mt 5,7)
(trenutek tihote)
P: Danes po bolnišnicah in domovih za ostarele primanjkuje strežnic in medicinskih sester, ki bi svoj poklic opravljale z dobroto in ljubeznijo. Mnogi bolniki
in ostareli so kakor številke in ne ljudje. Potrebujejo sprejetost in zavest, da
v takih trenutkih niso sami. Potrebujejo Simona, ki bi jim pomagal nositi križ.

3

V: Gospod, ti si dopustil, da ti je tujec pomagal nositi križ. Pošlji tudi danes
med bolne in ostarele tako osebje, ki bo s srcem pristopalo k našim
preizkušanim bratom in sestram.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
S prtom Veronika
obriše Jezusa;
zato ji da spomin
obličja svetega.
6. POSTAJA: Veronika poda Jezusu potni prt
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Naslednjo noč je Gospod stopil k Pavlu in mu rekel: Pogum! Kakor si pričal
o meni v Jeruzalemu, tako boš moral pričati tudi v Rimu.« (Apd 23, 11)
(trenutek tihote)
P: Redovnice in redovniki so blagoslov za narod in domovino. Zato prosimo tudi
zanje, da bi v svojem poslanstvu uboštva, čistosti in pokorščine prinašali v
današnji svet duhovne darove.
V: Gospod, pokliči iz našega naroda fante in dekleta, ki bodo z odprtostjo
sprejeli tvoj klic. Naj bodo v današnjem svetu Veronike, ki ti brišejo
trpeči obraz.
P. Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Slabosti ves prevzet
Zveličar pade spet;
oh, grehi ga teže,
ki jih ponavlja svet.
7. POSTAJA: Jezus pade drugič pod križem
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »V resnici je nosil naše bolezni, naložil si je naše bolečine, mi pa smo ga
imeli za zadetega, udarjenega od Boga in ponižanega.« (Iz 53,4)
»Blagor krotkim.« (Mt 5,5)
(trenutek tihote)
P: Naši preizkušani bratje in sestre: bolni, invalidi, ostareli in prizadeti tudi
danes sodelujejo s Kristusom pri odreševanju sveta. Svet in Cerkev jih
potrebuje. Njihovo trpljenje prinaša blagor vsem.
4

V: Gospod, daj jim razumeti, da imajo poslanstvo, da lahko svoje trpljenje
v krotkosti darujejo za vse potrebe Cerkve in za nove duhovne poklice.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Usmiljene žene,
ne jokajte za me,
le zase in svoj rod
točite zdaj solze.
8. POSTAJA: Jezus tolaži jeruzalemske žene
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: Hčere jeruzalemske, ne jokajte nad
menoj, temveč jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!« (Lk 23,28)
»On pa je rekel: Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej
ravnajo.« (Lk 11,28)
(trenutek tihote)
P: Kristjani nismo samo v cerkvi, ampak predvsem v vsakdanjem življenju. Kristjani moramo danes biti še posebej sol zemlje in luč sveta, da tako prekvasimo vso hudobijo sveta.
V: Gospod, ti si karal jeruzalemske žene. Tega smo potrebni tudi mi. Pomagaj nam, da svoj poklic kristjana opravljamo z vso odgovornostjo in
hvaležnostjo, da pripadamo tebi. Pomagaj nam živeti po Božji besedi.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Zveličar omedli,
pod križem spet leži;
o, trdo srce, glej,
tvoj greh ga žalosti.
9. POSTAJA: Jezus pade tretjič pod križem
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Usliši me, Gospod, zakaj tvoja dobrota je obilna, po svojem velikem usmiljenju se obrni k meni!« (Ps 69,17)
»Blagor lačnim in žejnim pravičnosti.« (Mt 5,6)
(trenutek tihote)
P: Vsak človek si želi pravičnosti. Med nami so tudi takšni, ki so lačni in žejni
razumevanja, miru, pogovora in pravih medčloveških odnosov. Vsega tega
se učimo od tebe.

5

V: Gospod, uči nas, da bomo do vseh pravični in odprti. Pokliči pa tudi krščanske
laike, ki bodo v vsakdanjem svetu priče tvojega živega evangelija.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Ko pride na goro,
obleko mu vzemo
in za dolge sveta
še žolča mu dado.
10. POSTAJA: Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si svojim križem svet odrešil.
B: 		»In križali so ga in si razdelili njegova oblačila, tako, da so žrebali zanje, kaj
naj bi kdo vzel.« (Mr 15,24)
»Blagor ubogim v duhu.« (Mt 5,3)
(trenutek tihote)
P: Danes je med nami veliko vrst zasvojenosti in odvisnosti. Mnogi ne zmorejo
prenašati teže življenja, zato utapljajo svojo bolečino, žalost in trpljenje v alkoholu ali v mamilih. Nekateri tudi ne znajo obvladati svojih strasti in nagonov.
V: Gospod, pri tej postaji, ko so te slačili in ti ponujali opojne pijače, si mislil
tudi na te ljudi. Pomagaj jim iz pekla omame. Razodeni se jim, da si ti
edini smisel življenja, da si ti pot, resnica in življenje.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Na križ ga polože,
razpno roke, noge
in ostri mu žeblji
spet rane narede.
11. POSTAJA: Jezusa pribijejo na križ
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P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja, so tam križali njega in oba
hudodelca, enega na desnici in enega na levici.« (Lk 23,33)
»Blagor tistim, ki delajo za mir.« (Mt 5,9)
(trenutek tihote)
P: Preteklost v življenju našega naroda ima še vedno posledice v sedanjosti.
Naš narod potrebuje spravo in mir. Kristjani moramo biti nosilci odpuščanja
in miru.

V: Gospod, vlivaj nam poguma, da bi gradili mostove med seboj in tistimi,
ki jih ne maramo. Spravi naš narod, da ne bomo živeli v razdvojenosti.
Naj prizna vsak svoje napake, da zaživimo v edinosti.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Na križu Bog visi
in sveta teče kri:
za nas umira Bog;
žalujte vse stvari!
12. POSTAJA: Jezus umrje na križu
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Ko je Jezus vzel kisa, je rekel: Izpolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil
duha.« (Jn 19,30)
»Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod.« (Lk
1,45)
(trenutek tihote)
P: Jezus, ko si umiral, si svojo Mater Marijo izročil učencu za svojo mater. S
tem dejanjem si jo izročil vsem nam, zlasti pa svojim duhovnikom. Na križu
se je iz tvoje prebodene strani rodila Cerkev ter vsi zakramenti.
V: Marija, pomagaj h globlji veri vsem duhovnikom, da bodo svoj poklic
izvrševali v upanju na večno življenje. Izprosi jim pravo modrost, stanovitnost in svetost. Vsem duhovnikom, ki so zašli, izprosi milost spreobrnjenja.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
O Mati žalostna,
ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat
Sinu zdaj mrtvega.
13. POSTAJA: Jezusa snamejo s križa in ga polože Mariji v naročje
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Potem je Jožef iz Arimateje, Jezusov učenec, prosil Pilata, da bi odnesel
Jezusovo telo.« (Jn 19,38)
»Blagor tistim služabnikom, ki jih bo gospodar ob svojem prihodu našel budne«
(Lk 12,37)
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(trenutek tihote)
P: Vsakega izmed nas kličeš k čuječnosti. Kristjan je služabnik, ki je vedno
buden in čaka na svojega Gospodarja. Ti si nam rekel: Stojim pred vrati in
trkam. Če kdo sliši moj glas in mi odpre, bom vstopil in prebival pri njem.
V: Gospod, pomagaj nam, da bomo ob tvojem prihodu ostali budni.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
Bridko objokovan
je Jezus v grob dejan;
o grešnik, moli ga,
tvoj greh je zdaj opran.
14. POSTAJA: Jezusa polože v grob
P: Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
V: Ker si s svojim križem svet odrešil.
B: »Jožef je telo vzel, zavil v kos čistega platna in položil v svoj novi grob, ki ga
je bil vsekal v skalo.« (Mt 27, 59-60)
»Blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.« (Lk 7, 23)
(trenutek tihote)
P: Vsi ljudje bomo umrli za ta svet in se rodili za novo življenje. V naših mislih so
umirajoči doma, v domovih za ostarele in bolnišnicah.
V: Gospod, naš Odrešenik, vsem tem prihajaj naproti z upanjem na vstajenje in večno življenje. Vsem žalujočim pa podeli vero, da se bomo po
tvoji milosti zopet srečali v nebeški domovini.
P: Usmili se nas, o Gospod.
V: Usmili se nas.
O Jezus, hvali naj
ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam
podeli sveti raj!
P: Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar zakladi dobrotljivosti
neizčrpni, milostno poglej na nas in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v
težkih trenutkih ne bomo izgubljali poguma, marveč se z velikim zaupanjem
izročali tvoji sveti volji, ki je ljubezen in usmiljenje samo.
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Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s
Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj.
V: 	Amen.

