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PREDGOVOR

Zanesljivo zgodovinsko poročilo pravi, da so se kristjani 
takoj na začetku, se pravi že po Gospodovem vnebohodu, 
zagotovo pa pozneje, posebej po zmagi pri Milvijskem mo-
stu (l. 313) in najdenju svetega križa (l. 326), zbirali na sve-
tih krajih, kjer je Gospod trpel. Hodili so po poti, po kateri 
je Gospod šel na veliki petek s križem na Kalvarijo. Ni bilo 
določeno ne oštevilčeno ne napisano, kaj se je na kate-
rem mestu zgodilo. Vsa pot od sodne palače Poncija Pilata 
pa do vrha Kalvarije ali Golgote je bila ena sama postaja: 
Križev pot.

Pobožnost križevega pota se je oblikovala pozneje in v 
dobi sv. Frančiška Asiškega (13. stoletje) je začela dobivati 
sedanjo obliko. 

V času križarskih vojn so številni romarji v Sveti deželi 
hodili po zadnji Gospodovi poti. In prav v tem je začetek 
pobožnosti križevega pota, kakor ga poznamo danes. Ko so 
se romarji vrnili iz Svete dežele domov, so začeli tudi doma 
posnemati vse dogodke velikega petka. Tako so skoraj v 
vsaki deželi v bližini glavnega ali večjega mesta imenovali 
najbližji hrib po Oljski gori ali Kalvariji. In ob poti, ki je vodi-
la iz mesta na ta hrib, na “Kalvarijo z Božjim grobom”, so 
postavili znamenja, kapelice s prizori Jezusovega trpljenja. 
Tako je nastal križev pot s štirinajstimi postajami. 

Število postaj ni bilo povsod enako. Ponekod so imeli 
križeve pote s sedmimi, ponekod pa celo z devetnajstimi 
postajami. Šele proti koncu 17. stoletja so povsod spreje-
li pobožnost križevega pota s štirinajstimi postajami, ki so 
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utemeljene v Svetem pismu ali cerkvenem izročilu. V času 
janzenizma so odstranili vse postaje, ki nimajo osnove v 
evangeliju. Tako imenovani “janzenistični križev pot” nima 
treh padcev pod križem in srečanja z Veroniko, morda nima 
še katere druge postaje.

V 18. stoletju je pospeševal pobožnost križevega pota 
sv. Leonardo Portomavriški. Na njegovo prošnjo je papež 
Benedikt XIV. leta 1742 dokončno potrdil sedanjo obliko 
pobožnosti križevega pota. Isti papež je tri leta pozneje dal 
postaviti križev pot v Koloseju, v starem rimskem amfitea-
tru, ki je bil za tisoče in tisoče mučencev Kalvarija - Golgo-
ta. V spomin na to Kalvarijo opravljajo papeži še dandanes 
vsako leto na veliki petek pobožnost križevega pota v rim-
skem Koloseju.

Pričujoče besedilo križevega pota je lepa priložnost za 
mlade, da bi mogli doživeto premišljevati trpljenje naše-
ga Gospoda in “doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in 
visočina in globočina ter spoznati Kristusovo ljubezen, ki 
presega vsako spoznanje” (Ef 3, 18-19). Nad vsako postajo 
križevega pota lahko zapišemo: Tako nas je ljubil Bog. 

Znani francoski duhovni pisatelj in škof Jacques Bossuet 
(1627-1704) je zapisal: “Če bi vse knjige sveta povzel v eno 
samo knjigo, če bi vse strani te knjige povzel v eno samo 
stran, in če bi vse besede te strani povzel v eno samo bese-
do, bi ta beseda bila: KRIŽANI.”

msgr. dr. Franc Kramberger, upok. nadškof
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SPREMNA BESEDA

Sveti Leonard Portomavriški (1676 - 1751), frančiškanski 
ljudski misijonar je zapisal, da je pobožnost križevega pota 
“akademija duhovnega življenja”. 

Sam pravi, da je vir vsega našega zla v tem, da nihče 
resno ne razmišlja v svojem srcu, kar bi moral preudarjati. 
Predvsem ne poznamo poslednjih reči, ki so smrt, sodba, 
nebesa ali pekel …! Pozabljamo na Božje dobrote in na vse, 
kar je Bo žji Sin za nas pretrpel. Brezbrižno izpolnjujemo 
dolžnosti in pravila svojega stanu. Ne zavračamo nevarno-
sti, ki nas po vsod obdaja.

Svetnik si je postavil vprašanje: “Ali je kakšno zdravilo za 
takšno zlo?”, in odgovarja: “Tako zdravilo imamo: to je mo-
litev križevega pota!”

Premišljevanje strašnega trpljenja Božjega Sina prinaša v 
dušo razsvetljenje, iskreno srčno kesanje in nepremagljivo 
dušno trdnost.

Takole je zapisal sveti Leonard: “Križev pot je strup proti 
napakam, je očiščenje razbrzdanih poželenj, uspešna spod-
buda h kreposti in svetemu življenju. Zares, če si v duhu 
živo predstavljamo trpljenje Božjega Sina, naslikano na to-
liko podobah, se komaj moremo vzdržati, da se ob Božjem 
razsvetljenju ne bi odvrnili od svojega umazanega grešne-
ga življenja; da, celo vneli se bomo, da bomo z ljubeznijo 
odgovorili tako veliki Ljubezni, ali pa bomo vsaj radovoljno 
prenašali težave, ki nas brez razlike srečujejo v vsakršnem 
življenjskem položaju!”

p. Leopold Grčar OFM
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KRIŽEV POT – ŠOLA ŽIVLJENJA

Jezus je zapustil človeštvu neizmeren zaklad z vsem, kar 
je povedal in so nam to posredovali apostoli in drugi njego-
vi učenci v zapisani besedi in ustnem izročilu. To je toliko 
bolj pomembno, ker je vse potrjeval tudi s svojim življe-
njem in dejanji. Težko je dojeti vse fizično in duševno trplje-
nje, ki ga je Jezus doživljal, ko so ga bičali in mu je glavo 
prebadala krona iz trnja ali ko je nesel težek križ na goro, 
ko so mu z žeblji prebijali roke in noge ter so se mu mnogi 
posmehovali in se iz njega norčevali ... Vendar marsikaj od 
tega lahko vsak izmed nas na svoj način izkusi in doživi.

Mlad človek, ki je v procesu rasti in razvoja, telesnega in 
duhovnega, se manj pogosto srečuje s trpljenjem in smr tjo, 
s padci in porazi. Vendar, če ima odprte oči in srce, lahko 
marsikaj vidi v svoji bližnji in daljni okolici, neredko pa se 
tudi mladim zgodi kaj težkega in bolečega, krivica, strah, ža-
lost, obup ... Kdor vsaj malo pozna Jezusa, njegov odnos do 
ljudi in njegovo trpljenje, bo hitro našel odgovor in pomoč 
za svoje težave in stiske. Posebej dragocen je Jezusov zgled, 
ki nam ga je dal v zadnjih urah svojega zemeljskega življe-
nja. Ko ga spremljamo od postaje do postaje na njegovem 
križevem potu, se lahko zelo veliko naučimo.

Že pri prvi postaji vidimo, kako Pilat obsodi Jezusa na 
bičanje, nato pa še, da ga križajo, samo zato, ker se boji za 
svojo oblast. Jezusa pa gledamo, kako molče sprejme krivi-
čno sodbo in v srcu tudi tukaj prosi: “Oče, odpusti jim, saj 
ne vedo kaj delajo” (Lk 23.34). Jezus ve, da bodo vsi ti, ki 
ga obsojajo, s Pilatom vred, kmalu pred njegovim sodnim 
stolom in bodo šele takrat v polnosti videli in razumeli, kaj 
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so storili in kdo je on.
Zame je pomembno, da se poskušam držati Jezusovega 

navodila: “Ne sodite, da ne boste sojeni, ne obsojajte, da 
ne boste obsojeni!” (Mt 7,1). Kako težko je prenašati krive 
obsodbe in kako hudo je, če spoznam, da sem nekoga po 
krivem obsodil!

Jezus nas na tej kratki poti uči potrpežljivosti, vztrajnosti 
in ponižnosti, hvaležnosti in sramežljivosti, spoštovanja do 
vsakega ter pozornosti do tistih, ki z nami sočustvujejo, nas 
spremljajo in gledajo, ali so nam pripravljeni celo pomaga-
ti. Jezus nas uči, kako odpuščati in za tiste, ki ti delajo zlo in 
krivico, celo moliti, da jim tudi nebeški Oče odpusti.

Jezus nas uči LJUBEZNI, to je darovanja – do konca. Jezus 
je daroval vse. Svojo Mater je dal učencu in svojega najbolj 
zvestega učenca je dal svoji Materi.

Ko je na križu izrekel: “Izpolnjeno je” (Jn 19,30), je pove-
dal, da je “plačano”. On je plačal polno ceno za vse grehe 
vseh ljudi vseh časov. Kraljestvo smrti je premagano, pot 
v raj je znova odprta. Prvi, ki mu je bilo dano to okusiti 
je bil nekdanji razbojnik, ki mu je Jezus na križu obljubil:
“... danes boš z menoj v raju” (Lk 23,43). In ko se človek 
malo dlje pomudi pri križu ali pri grobu, kmalu zasije luč 
vstaje nja in življenja. Angel sporoča veselo oznanilo: “Ni ga 
tukaj. Obujen je bil, kakor je rekel” (Mt28,6).

Veliko milosti in luči želim vsem, ki boste s to knjižico 
spremljali Jezusa in se učili ljubezni!

Janez Šket, dekan in župnik v Grosupljem
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KRIŽEV POT
UVOD

Pesem
OLJSKO GORO TIHA NOČ POKRIVA

Ljudska

                               C-dur
Oljsko goro tiha noč pokriva,

potok Cedron žalostno šumlja,
bleda luna za oblak se skriva,
zvezdica nobena ne miglja.

O, zakaj žaluje Oljska gora?
O, zakaj vsa zemlja drgeta?

O, ne vprašaj, le solze pretakaj,
z Jezusom, ki pot krvav poti.

Duša mu je žalostna do smrti,
srce krči se od žalosti.

Božja usta prosijo utehe,
v grozni boli vse ga zapusti.

Bralec:
Jezus, zbrali smo se,

da ta križev pot prehodimo s teboj.
Ti sam nas vodi skozi svoje trpljenje

od postaje do postaje vse do vstajenja.
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I. POSTAJA

JEZUSA OBSODIJO NA SMRT

Molimo te Kristus in te hvalimo,
ker si s svojim križem svet odrešil.
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JEZUS: Jaz, kralj vsega stvarstva, Bog in človek, sem obso-
jen na smrt. Smrtna kazen je bila določena za zločince in 
uporne sužnje, ki so terjali zase človeško dostojanstvo, pa 
jim je bila ta čast zaradi sebičnosti gospodarjev odvzeta. 
Določena je bila tudi za tiste, ki so jih obdolžili, da hočejo 
vzpostaviti svoje kraljestvo mimo volje rimskega imperija. 
Pri meni pa niso našli nobene krivde, vredne kakršne koli 
obsodbe. Na smrt sem bil obsojen zaradi del ljubezni, ki 
so vzbujala sovražno zavist pri judovskih veljakih. Ti so se 
na moje očitke, da je njihova vera pozunanjena, odzva-
li s smrtnim sovraštvom do mene. Tudi vas obsojajo, ki 
mi zvesto sledite. Nisem se upiral tem sodbam. Želim, da 
postopate tako tudi vi!

Bralec: Ti, Jezus, veš, da je težko biti kristjan v tem času, 
posebno za nas mlade. Takšno življenje in zvestoba tebi 
pomeni, da moramo plavati proti toku. Poveži nas med 
seboj, da postanemo močnejši in bomo skupaj obrnili 
smer, v katero gre človeštvo - namesto v pogubo, k tebi in 
odrešenju.

Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.

Oče naš …, Zdrava Marija …, Slava Očetu ...

Pesem
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UVOD
Pesem (Taizejski spev)

                              D                  G        D    A       h      Fis   h   A   D  e       A
LAUDATE OMNES GENTES, laudate Dominum.

                         D       G    D      A      h            e   h   A          D
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.
Hvalite vsi rodovi, hvalite Jezusa.

JEZUS, TI ME KLIČEŠ:
“PRIDI K MENI, KI ŽIVIM

V NAJSVETEJŠEM OLTARNEM ZAKRAMENTU,
IN SE SREČAJ Z MENOJ!

VSTOPI V TIŠINO SVOJEGA SRCA
IN PRISLUHNI MOJI BESEDI …

POTOPI SE V MOJE PRESVETO SRCE
IN ZAČUTI BOŽJO LJUBEZEN.”

Pesem (Taizejski spev)
                                F                                              B C

V GOSPODU JE MOJA MOČ
                                                  F                        C

in Gospod je moja luč.
                               B              A             d            C          F

Upaj vanj, odrešil te bo, nič se ne bojte,
                       B            C            a          d                 B          C  F

Gospod je tu, nič se ne bojte, Gospod je tu.
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1
JEZUS, TU SEM PRED TEBOJ …

S SKESANIM SRCEM TE PROSIM,
DAJ MI SVOJO PONIŽNOST

IN ME OGRNI S PLAŠČEM BOŽJEGA USMILJENJA.
PREDAJAM TI SVOJE ŽIVLJENJE,

VSE SVOJE STISKE IN SLABOSTI …

SVOJE SRCE POLAGAM V TVOJE SRCE.

Pesem
ODPRI OČI MI

                                  C       d        G      G7               C     a
Odpri oči mi, da vidim te, Jezus,

                                         d7          G7                        C
da se te dotaknem in rečem, da tvoj sem!

                              C               d        G       G7           C     a
Ušesa odpri mi za tvojo besedo,

                                       d7          G7                           C
scre odpri mi, da vzljubim te, Jezus!
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2
JEZUS, KLIČEM TVOJE SVETO IME!

V TVOJEM SRCU JE IZPOLNITEV VSEH MOJIH ŽELJA.
V TVOJEM USMILJENJU JE ODPUŠČANJE

VSEH MOJIH GREHOV.
V TVOJI LJUBEZNI JE SREČA MOJEGA SRCA.

Pesem
PRERODI ME, GOSPOD (Ko bi govoril)

P. Pučnik

                                E               fis       H7         E
Ko bi govoril jezike angelske

                                        fis      H7
in bil bi prerok, poznal skrivnosti vse.

                       E7                         A               a                E
A če v tem ljubezni ni, je vse zaman,

                                              fis             H7                E
le bron brneč sem, ljubiti ne znam.

                    H7   E                                    fis                           H7
Naj tvoja ljubezen, Gospod, me prerodi.

                               A                                 H7                        E  H7
Naj tvoja pomoč v življenju me krepi.

                                  E                                    fis             H7
Naj žarek mi tvoj pot kaže v temi.

                                     A                               fis
Ti moja si moč in luč v temi,

                                           H7                             E
ti pesem si mojih dni.
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