KRIŽEV POT s spokornim bogoslužjem veliki petek 2020
O pridite stvari, kaj, glejte, se godi,
edini Božji Sin strašno za nas trpi.

UVOD

Letos bomo križev pot molili z željo, da se zavemo lastne grešnos8. Ker nismo mogli zaradi epidemije k sv.
spovedi, nam sve8 oče Frančišek razlaga, da “po katekizmu velja, da če ne moreš pristopi8 k duhovniku k
spovedi, se pogovori z Bogom sam. On je tvoj Oče, povej mu resnico: »Gospod, zakuhal sem to, to in to …
Opros8 mi.« Prosi ga odpuščanja z vsem srcem, z molitvijo kesanja in mu obljubi: »Kasneje se bom
spovedal, vendar zdaj mi odpus8.« In takoj se boš vrnil v Božjo milost. Če v bližini ni duhovnika, lahko sam
pristopiš k Božjemu odpuščanju, kakor nas uči katekizem. Dobro opravi molitev kesanja in tvoja duša bo
postala bela kot sneg. Kadar kesanje prihaja iz ljubezni do Boga, ljubljenega nad vse, se imenuje »popolno
kesanje«, kesanje iz ljubezni. Takšno kesanje odpušča male grehe. Če vsebuje trdni sklep čim prej pristopi8
k zakramentalni spovedi, doseže tudi odpuščanje smrtnih grehov.“
Sedaj bomo molili križev pot in ob njem premišljevali svojo grešnost. Na koncu bomo zmolili kesanje in
Gospoda prosili za odpuščanje, ob trdnem sklepu, da takoj ko bo mogoče, pristopimo k zakramentalni
spovedi pri duhovniku.
___________________________________________________

1.

Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van,
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.
Prva postaja: Jezusa obsodijo na smrt
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, judje, Pilat, vsi so te obsodili po krivici. Sem jaz druge obsojal v svojem srcu ali celo javno opravljal ali
obrekoval. Sem druge spravil ob dober glas ali jim povzročal s svojim obsojanjem bolečino ali škodo.
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

2.

Glej, križ mu nalože na ranjene rame;
objame ga voljno in nese vseh dolge.
Druga postaja: Jezus vzame križ na svoje rame
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, moral si nes8 križ. Sem kdaj jaz nalagal drugim bremena, ki bi morala bi8 moja? Občutke krivde, svoje
naloge in obveznos8, križe, ki so namenjeni samo meni? Sem od drugih zahteval, da prevzemajo moja
trpljenja?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
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___________________________________________________

3.

Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh;
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.
Tretja postaja: Jezus prvič pade pod križem
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, teža je bila prevelika, zato si padel. Sem jaz padel v greh nevere, obupa, zanikanja Božje ljubezni in
milos8? Sem opuščal trenutke srečanja s teboj, molitev, zakramente? Sem te morda celo sramo8l, zatajil ali
se 8 posmehoval?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

4.

O žalostni spomin, ko Mater sreča Sin,
bridkosC meč ji gre do srca bolečin.
Četrta postaja: Jezus sreča svojo mater
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, na po8 si srečal mamo. Sprašujem se o svojem odnosu do svojih bližnjih. Družina, starši, otroci,
partner, prijatelji: sem jih zanemarjal, jo pozabljal in sem bežal v delo, zabavo, v družbo?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

5.

Omagal Jezus je od teže križeve.
O Simon, sprejmi križ, Gospoda usmili se.
Peta postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nosiP križ
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, sprejel si Simonovo pomoč. Ali sem jaz komu pomagal nosi8 križ? Ali pa sem se izogibal dobrim
delom, iskal izgovore, da mi ne bi bilo treba pomaga8 ali se delal gluhega in slepega ob trpljenju drugih?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
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___________________________________________________

6.

S prtom Veronika obriše Jezusa,
zato ji da spomin obličja svetega.
Šesta postaja: Veronika obriše Jezusu potni obraz
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, Veronika 8 je nesebično stopila v pomoč. Sem se jaz poviševal nad drugimi, bil ošaben, vzvišen, se mi
je upiralo bi8 v s8ku z ubogimi, majhnimi, bolnimi, 8s8mi v s8ski?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

7.

SlabosC ves prevzet Zveličar pade spet,
oh, grehi ga teže, ki jih ponavlja svet.
Sedma postaja: Jezus drugič pade pod križem
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, kako težko je bilo breme, spet si padel. Sem sam padel v greh kakršnekoli odvisnos8? Alkoholizem,
marihuana, droge, tobak, odvisnost od hrane, dela, odnosov, spolnos8, pornograﬁje, interneta, televizije,
igric, športa, od česarkoli, kar mi je pomembnejše od ljubezni do bližnjega in Boga?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

8.

Usmiljene žene, ne jokajte za me,
le zase in svoj rod točite zdaj solze.
Osma postaja: Jezus tolaži jeruzalemske žene
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, kljub lastnemu trpljenju si tolažil druge. Kakšne so moje besede, ki jih izrekam drugim in pred
drugimi? So morda namesto tolažbe in ljubezni polne sovraštva, objestnos8, pokvarjenos8, jeze, zamere,
laži, želje, da bi zavajali, ranili, poškodovali, zlomili, uničili, potrli, napadli, obsodili, pokvarili?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
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___________________________________________________

9.

Zveličar omedli, pod križem spet leži,
o trdo srce, glej, tvoj greh ga žalosC.
Deveta postaja: Jezus tretjič pade pod križem
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, še enkrat si na tleh. Tudi jaz sem. Morda se ne morem ubrani8 želje po materialnih dobrinah in
kradem, varam, sem nepošten, ne spoštujem zakonov, ne spoštujem Gospodovega dne in nenehno delam,
sem nepošten do zaposlenih, sem s8skač, pohlepen?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

10.

Ko pride na goro, obleko mu vzemo
in za dolgé sveta še žolča mu dado.
Deseta postaja: Jezusa slečejo
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, ponižali so te do konca. Sem jaz nečist? Ali ne zmorem kro88 svojih nagonov, čeprav škodijo meni in
drugim? Sem naredil komu silo ali zlorabil sram bližnjega? Sem vstopal v spolne odnose brez ljubezni do
partnerja, brez spoštovanja njegovih čustev? Sem se prepuščal brez sramu podobam, ki krnijo človeško
dostojanstvo?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

11.

Na križ ga polože, razpno roke,
noge in ostri mu žeblji spet rane narede.
Enajsta postaja: Jezusa pribijejo na križ
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, križali so te kot kriminalca. Koga sem s svojim jezikom, dejanji, mislimi jaz pribijal na križ? Koga imam
jaz za sovražnika in mu vračam milo za drago? Komu ne zmorem odpus8t in ga še na križu zasramujem, se
mu posmehujem in mu želim, da bi čimbolj trpel?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
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___________________________________________________

12.

Na križu Bog visi in sveta teče kri,
za nas umira Bog, žalujte vse stvari.
Dvanajsta postaja: Jezus umre na križu
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, umrl si. Je kdo moral zaradi mene umre8? Morda sem koga ubil z besedami? Mu vzel pogum za
življenje? Morda to nenehno počnem svojim bližnjim? Sem morda z dejanjem spolnega ali telesnega nasilja
ubil otroško dušo ali zakonsko ljubezen? Sem z psihičnim nasiljem ubil odnos?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

13.

O MaC žalostna, ki ljubiš Jezusa,
objemaš zadnjikrat Sinu zdaj mrtvega.
Trinajsta postaja: Jezusa snamejo s križa
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, si v rokah svoje matere, ki žaluje za svojim sinom. Sem sam vedno dovolil drugim, da so, kar so, da
ču8jo, kar ču8jo in da so svobodni, kot so ustvarjeni? Sem dovolil, da verujejo, da molijo, da se odločajo in
živijo po svoji ves8? Ali pa sem se posmehoval in nisem verjel njihovim solzam, s8skam, veseljem,
odločitvam, razmišljanjem, upanjem, sanjam, ...

- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
___________________________________________________

14.

Bridko objokovan je Jezus v grob dejan,
o grešnik, moli ga, tvoj greh je zdaj opran.
ŠPrinajsta postaja: Jezusa položijo v grob
Molimo te Kristus in te hvalimo - ker si s svojim križem svet odrešil.
Jezus, pristal si v grobu. Ali verujem, kar si oznanil, da si Bog in da mi je pripravljeno bivališče v nebesih? Ali
sprejemam večne resnice ali pa jih zavračam in svojo nevero vsiljujem drugim? Se dovolj potrudim z
branjem Svetega pisma, poslušanjem razlag, molitvijo in udeležbo pri zakramen8h, da oznanilu, da po smr8
pride Velika noč, tudi verujem?
- Nekaj trenutkov 8šine, da prikličem v spomin svoje grehe na tem področju.
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas.
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O Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj,
po svojem križu nam podeli sveC raj.
Zaključek:
Zmolimo kesanje in prosimo Gospoda odpuščanja:
Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil Tebe, ki si moj najboljši Oče. Trdno sklenem, da se bom poboljša.
Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.
avtor: Sandi Koren, april 2020
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