
 

S teboj  smo šli na križev pot, s teboj, predragi naš Gospod. 

S teboj naj preko vseh postaj nekoč dosežemo tvoj raj. 

Na zemlji naša dobra dela se bodo v srcih razcvetela, 

da mir bi vladal po vsem svetu, v čast Tebi, Duhu in Očetu. 

 
 

 
 

 
 
 

 
DRUŽINSKI KRIŽEV POT 

Srce, ki ljubi vse ljudi (Berta Golob) s prošnjami 
poljanske fare 

Ilustracija: Karmen Smodiš 



Razbičan, zapljuvan in kronan zasram'van pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v 

smrt izdan. 

1. postaja: 

JEZUSA OBSODIJO NA SMRT 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Nikoli ni bilo ga strah,  
še pred Pilatom ni bil plah.  
Strogi sodnik se je vzravnal  
in glasno Jezusu dejal:  
»Ker si učil kar vsepovsod,  
obsojam te na smrtno pot!«  
 
Bog, prosimo te za našega duhovnika, daj mu moči, da bo z odprtim srcem 
sprejemal svoje odločitve. 
 
Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  
 
Glej križ mu nalože na ranjene rame, objame ga voljno in nese vseh dolge. 

2. postaja: 

JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Jezus čaka in molči  
in božje ga srce boli.  
Srce, ki ljubi vse ljudi,  
zdaj tiho joka in trpi.  
Vojaki pa samo hitijo,  
na rame križ mu naložijo. 

Prosimo za modrost in vztrajnost članov Župnijskega pastoralnega sveta. S 

tvojo milostjo naj zmorejo nositi križ naše župnije in uresničevati cilje, ki si jih 

narisal zanjo.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  



Opešal je v močeh, podre ga križ naš greh, utopljen v dolge sveta, leži potrt na 

tleh. 

3. postaja 

JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Ljudje se zbirajo ob poti  
prihaja Jezus jim naproti.  
Počasi, sklonjen mimo gre,  
nemirno bije mu srce.  
Pod težkim križem omedli  
na trdi zemlji obleži.  

Jezus, ljubeče se ozri na birmance. Samo ti veš, koliko prvih padcev jih čaka v 

obdobju odraščanja. Pomagaj jim, da bodo v vsaki temi uspeli prižgati lučko 

svetlobe, ki spominja nate. 

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  
 

O žalostni spomin, ko mater sreča Sin, bridkosti meč ji gre do srca globočin. 

4. postaja 

JEZUS SREČA SVOJO MATER 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Kdo je ta, ki se mu bliža  
trudnemu od teže križa?  
Ta prijazna, tiha, sama,  
je njegova Božja mama!  
Kaj sta si rekla na srce  
tega pa nihče ne ve …  

Jezus, prosimo te za našo civilno in cerkveno oblast. Da bi se znali srečati z 

ljudmi, jim prisluhniti in ponuditi pomoč. Da bi s svojimi dejanji pri ljudeh 

krepili zaupanje v pravično, v resnico in odnose.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  



Omagal Jezus je, od teže križeve. O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se. 

5. postaja 

SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Tukaj s polja nekdo gre,  
ki mu Simon je ime,  
ki naj Jezusu pomaga,  
da pod križem ne omaga.  
Krepki Simon to stori - 
zdaj ve, kako ta križ boli.  

Tako kot Simon lahko tudi mi pomagamo bratom in  sestram. Jezus, prosimo 

te, da bi znali prepoznati brate in sestre, ki na našo pomoč čakajo v domači 

župniji. Daj nam, prosimo, sočutno srce, da jim bomo radi pomagali.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  

 

S prtom Veronika obriše Jezusa, zato ji da v spomin obličje svetega. 

6. postaja 

VERONIKA PODA JEZUSU POTNI PRT 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Neki dobri ženi mili  
Jezus se v srce zasmili.  
Potni mu obraz prekrije,  
z belim robcem ga ovije.  
Na njem ostane za spomin  
ji sled njegovih bolečin.  

Jezus, prosimo te, da bi bila naša srca topla ob srečanju z oddaljenimi, 

neverujočimi in drugače verujočimi. Da bi znali v odnosih z njimi resnično 

živeti naše krščansko poslanstvo.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  



Slabosti ves prevzet Zveličar pade spet. Oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet. 

7. postaja 

JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Ob kamne Jezus se spotika,  
s težavo dalje se premika.  
Rame in roke ga bolijo,  
boleče noge se šibijo.  
Kako, kako bi vse to zmogel?  
Spet je pod križem obnemogel … 

Jezus, pomagaj nam, da bi z veseljem sodelovali pri svetih  mašah. Da bi 

ministranti, pevci, delivci obhajila, bralci božje besede, tisti, ki krasijo in čistijo 

cerkve ter drugi sodelavci iskreno skrbeli, da bi bile svete maše kraj srečanja s 

teboj.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  

 

Usmiljene žene ne jokajte za me, le zase in svoj rod točite zdaj solze. 

8. postaja 

JEZUS TOLAŽI JERUZALEMSKE ŽENE 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Neke žene tu stojijo,  
glasno nad Jezusom ihtijo.  
Nekomu tudi on je sin,  
le kakšen storil je zločin?  
On dahne jim v oči globoke:  
»Za svoje jokajte otroke.«  

Jezus, prosimo te za vse zaposlene, delavce in kmete v naših krajih. Blagoslovi 

njihov trud in jih opogumljaj.   

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  



Zveličar omedli, pod križem spet leži. O trdo srce glej, tvoj greh ga žalosti.  

9. postaja 

JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Ne zmore več, preveč boli,  
vojak pa spet nad njim kriči.  
Ta cesta vleče se v razdalje,  
on mora s težkim križem dalje.  
Ne zmore več, ne zmore več,  
na zemljo zgrudi se trpeč.  

Jezus, pomagaj nam, da ne bomo nemo zrli v stisko svojega brata, sestre, atija 

ali mami. Pomagaj nam, da se bomo imeli v družinah radi, da si bomo med seboj 

zaupali in si znali pomagati.   

Usmili se nas, o Gospod!  
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 ŽOLČA Z VINOM 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Prispeli so na mestni grič,  
vojak odložil je svoj bič.  
Obleko Jezusu so vzeli,  
s sramoto so ga prizadeli.  
Zdaj tu trpi še dosti huje,  
s trpljenjem pa ves svet rešuje.  

Jezus, prosimo te za mlade v naši župniji. Naj s svojimi talenti ožarjajo mlajše in 

starejše od sebe. Naj se ne bojijo prositi za pomoč in naj ne odnehajo, kadar se 

na njihovi poti znajdejo prepreke.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  



Na križ ga polože, razpno roke noge in ostri mu žeblji spet rane narede.  

11. postaja 

JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Na križu Jezus je pribit,  
bledo ugaša jutra svit.  
Sovražna množica kriči,  
razgraja in se veseli.  
Kje pa so vsi prijatelji,  
učenci plašni, zbegani?  

Jezus, vsako nedeljo znova podoživljamo tvojo daritev za nas. Sprejemamo te 

v svoja srca pri svetem obhajilu. Prosimo te za prvoobhajance. Naj pri prvem 

svetem obhajilu odpirajo svoja čista srca za tvoj dotik ljubezni.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  

 

Na križu Bog visi in sveta teče kri, za nas umira Bog žalujte vse stvari. 

12. postaja 

JEZUS UMRJE NA KRIŽU 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Hrup tu okoli je brezmejen,  
Jezus pa toži, da je žejen.  
A ko odbije ura tri,  
se vsa pokrajina stemni.  
Odrešil Jezus je zemljo  
in vsem ljudem odprl nebo.  

Gospod, naj tvoj križ pomaga bolnim, preizkušanim in osamljenim. Bodi jim 

zgled in jim dajaj tolažbo, da v trpljenju niso sami. Da ima njihova strma pot 

smisel. 

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  



O Mati žalostna, ki ljubiš Jezusa, objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.  

13. postaja 

JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN POLOŽIJO MARIJI V NAROČJE 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Vojak prebode srčno stran,  
da bo res mrtev pokopan.  
Marija Jezusa varuje,  
v naročju svojem ga ljubkuje.  
Saj ona ve, da večni Bog  
sprejema ga iz njenih rok.  

Dobri Jezus, prosimo te za vse noseče mamice, da bi bili vsi njihovi še nerojeni 

otroci živi in zdravi varno položeni v njihova naročja. 

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  

 

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan. O grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj 

opran.  

14. postaja 

JEZUSA POLOŽIJO V GROB 

Molimo te Kristus in te hvalimo, ker si s svojim križem svet odrešil. 

Le malo je ljudi ostalo,  
vse se je v grozi razbežalo.  
Prijatelj bo posodil grob,  
da tih opravijo pokop.  
Vojak pa mora grob stražiti,  
da se ne more kaj zgoditi!  

Jezus, prosimo te za vzgojitelje in učitelje, da bi znali mlade navduševati za 

odkrivanje svojih talentov in jih pripraviti na življenje.  

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas.  


