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4. POSTAJA

Jezus sreča  
svojo mater

UVOD
Za mlajše otroke
Svetopisemski odlomek: Jezus je zaradi težkega 
križa padel, a je vstal. Nadaljeval je pot. Ob poti so bili 
ljudje, ki so »pasli zijala« in se mu posmehovali, on pa 
je bil tiho. Počutil se je osamljenega. Potem je ob poti 
zagledal Marijo, svojo mamo. Ni mu mogla pomagati, 
toda njen pogled mu je govoril: »Tu sem, ob tebi. Sku-
paj s teboj trpim. Nisi sam.« Materina bližina je Jezusa 
potolažila in ga opogumila.
Spodbuda za premišljevanje: Marija nima rada le 
svojega sina Jezusa, ampak vse otroke. Zahvalimo se ji, 
da nas ima rada. Prosimo jo, naj potolaži otroke, ki so 
žalostni in nesrečni. 

Za starejše otoke
Svetopisemski odlomek: Preberite vrstico Iz 49,15.
Spodbuda za premišljevanje: Jezus nadaljuje pot; 
spet nese svoj križ. Ljudje ob cesti kričijo, ga obsojajo 
in ne vidijo, kako trpi. Apostolov ni nikjer. Tam pa je 
Marija, njegova mati. Brez besed se srečata: mati in sin. 
Jezus vidi, da Marija z njim sočustvuje, z njim trpi. V 
teh težkih trenutkih mu želi biti v oporo. Brez besed ga 
tolaži in vzpodbuja. Tako mu pomaga nositi križ.
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Takšnih mater in očetov je tudi danes veliko. Otrokom 
stojijo ob strani, tudi če so rekli ali storili kaj neprimer-
nega. So kot svetilnik v viharni noči, ki vodi ladjo v va-
ren pristan. 
So pa starši, ki iz tega ali onega razloga niso sposobni 
tako reagirati. Čeprav se temu čudimo, jih nikoli ne ob-
sojamo. Ne vemo, zakaj tako ravnajo. 
Ko nam gre dobro, je prav, da veselje in srečo delimo 
z drugimi. Če nam gre slabo, pa potrebujemo starše in 
prijatelje, ki nas spremljajo, nam stojijo ob strani in ne 
obupavajo nad nami. Potrebujemo tudi Marijo, Jezuso-
vo mater. Lahko ji zaupamo in jo prosimo za pomoč.

POGOVOR IN USTVARJANJE
Spodbuda za pogovor (izberemo po lastni presoji):
Za otroke
― Katere lastnosti in sposobnosti so vam pri očetu in 

mami najbolj všeč? 
― Vsak se naj spomni kakšnega dogodka, ko sta mu 

mama in oče pomagala v stiski. Kaj sta storila? Ot-
roci naj pripovedujejo, kako so jim starši pomagali 
nositi križ, jih podpirali. 

― Kako lahko pomagamo nositi križ svojim staršem?
Za starše 
― Starši naj pripovedujejo o dogodku iz svojega otro-

štva (življenja), ko so jim bili njihovi starši posebej v 
oporo, jim pomagali s spodbudami. 

Spodbuda za ustvarjanje: Iz lego kock oblikujemo 
srečanje Jezusa z Marijo. Nato premislimo, kaj bi rekla 
Jezus in Marija drug drugemu, če bi lahko govorila. Iz 
papirja izrežemo dva oblačka in vanju napišemo njun 
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dialog (kot v stripu) in ju položimo na postajo križeve-
ga pota. 

MOLITEV
Spodbuda za molitev: Na družinski mizi prižgemo 
svečko in se umirimo. Ob tem lahko igra umirjena glasba. 
Eden od staršev ali starejših otrok reče: 
4. postaja: Jezus sreča svojo mater. Molimo te Kristus in 
te hvalimo.
Vsi skupaj: Ker si s svojim križem svet odrešil.
Nato lahko vsak prebere dialog med Jezusom in Marijo, 
ki ga je prej napisal. Lahko tudi pove, kaj je ob tej posta-
ji spoznal, začutil, se morda naučil. Nato se primemo za 
roke in eden od staršev ali starejših otrok moli spodnjo 
molitev:
Gospod Bog, prosimo te za našo družino. 
Naj bo kraj tvojega miru.
Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen.
Naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost.
Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njej odpuščanje.
Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom.
Naj ne bo v njej tesnobe, ampak upanje.
Naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti.
Naj ne bo žalosti, ampak veselje.
Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje.
Gospod Bog, 
naj nas tvoj blagoslov spremlja na poti v tvoj nebeški dom.

Vsi skupaj: Usmili se nas, o Gospod! Usmili se nas.

Po molitvi lahko zapojemo pesem (Cesta zvabila me je) 
in zaključimo z znamenjem križa.


