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UVOD 

Osrečuje nas to, da smo lahko v resnici in z veseljem drug z 
drugim. Pravo veselje se rodi, če sprejmemo napor in bolečino 
kot del življenja in se trudimo za prave vrednote, ki nas ne bodo 
pustile praznih. Jezus je vztrajal prvi, ker nas ima rad. Vztrajal 
je do konca, do smrti na križu.
Velikokrat so v naših odnosih slabi občutki, zaradi katerih ne 
moremo biti hvaležni drugemu, nočemo prositi za pomoč, 
nočemo odpustiti in se spraviti z drugim in ne vidimo drug 
drugega.
Naj nam branje tega križevega pota pomaga na 
poti k drugemu, s tem pa k sebi in večjemu veselju.

pesem:
VSI, KI STE ŽEJNI  



1. postaja 
JEZUSA OBSODIJO NA SMRT

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

Jezusa so obsodili na smrt, ker niso sprejeli Resnice; resnice o 
sebi, svojem grehu, o življenju, o Bogu…

Kadar nisem pripravljen odpustiti svojih napak sebi ali dru-
gemu, začnem obsojati.

Me kdo obsoja, zakaj? Si želim, da bi mi odpustil? Koga jaz 
obsojam, zakaj? 
 
Zelo težka izkušnja obsodbe je bila, ko me je sostanovalec ob-
sodil, da sem mu ukradel denar. Do golega me je slekel, da bi dobil 
pogrešanih 5 evrov. V sobo je vstopil vodja zavetišča in se postavil 
zame, da vendarle v dveh letih nisem nikdar kradel, zakaj me ob-
soja. Prišel je še drug sostanovalec in priznal, da mu je on ukradel.
Kljub težkemu občutju ob obsodbi sem mu odpustil. V meni 
ni več zamere do njega. Odpuščanje je odvisno od dobrote 
v človeku. Zlo se mora uničiti in sile časa bodo uničile zlo. 
Vesel sem da nobenega ne sovražim. Zato tudi lažje živim.

Gospod, pomagaj nam, da ne bomo obsojali,  temveč 
odpuščali sebi in drugim. 

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!



2. postaja
JEZUS VZAME KRIŽ NA SVOJE RAME

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

Jezus je sprejel križ obsodbe, ker je zaupal Očetu in ker mu je 
bil hvaležen za Njegovo ljubezen – tudi takrat, ko je pred seboj 
videl le trpljenje.

Če čutim hvaležnost za to, da sem ustvarjen od Boga, da sem 
ljubljen od Njega, potem lahko sprejmem težave v življenju 
in se z njimi soočim, tudi ko je zelo težko.

Zmorem sprejeti svoje težave? Kako jih rešujem? Kaj mi pri tem 
pomaga?

Najtežje v mojem življenju je bilo, ko me je zapustil mož. 
Umrl je zaradi okvare srca. Že prej sem vedela, da je slabega 
zdravja.  Večkrat je moral v bolnico. Zdravnik mi je govoril, 
da moram biti na vse pripravljena. Vseeno je bila to zame 
težka preizkušnja. Po smrti sem žalovala in se zapirala vase.
Prijatelji so me spodbujali, naj grem med ljudi in v službo. 
S tem so mi pomagali, da sem naredila pomemben korak. 
Pomagala pa mi je tudi molitev. Sedaj skušam tudi jaz pomagati 
drugim in ostati v stiku z ljudmi. To me dviga iz težav.

Gospod, pomagaj nam, da bomo sprejemali svoje težave za 
izziv in se soočali z njimi.

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas!



3. postaja
JEZUS PADE PRVIČ POD KRIŽEM 

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

Jezus je padel pod težo križa in bolečine. Vendar je vstal. 
Prosil je Očeta, naj mu da moč, da vstane in vztraja na poti 
trpljenja.

Ko v življenju padem (v obup, črne misli, osamo, odvisnost, 
zločin, …), se lahko dvignem, če priznam svojo nemoč in 
prosim za pomoč.

Kdaj sem prosil drugega za pomoč? Kaj me ovira, da ne prosim 
za pomoč?

Ob padcu se počutim ponižan, manjvreden. Kot da sem v 
začaranem krogu. Nemočen sem in nisem sposoben sam rešit 
problema. Takrat tudi drugega ne moreš rešit. Prosim le takrat, 
ko res ne gre več drugače. Če se le da, ne prosim. Imel se že 
situacije, ko sem moral prositi za denar. Nisem imel denarja, da bi 
lahko kupil vstopnico za avtobus, a sem moral priti v službo. Zato 
sem tvegal, da me ujamejo in sem se vozil ilegalno. Samo zato, 
da bi lahko šel delat. Kadar mi je težko, lahko to zaupam sestri. 
Tja grem včasih na kosilo in pride trenutek, ko ji lahko zaupam.  

Gospod, ti nas najbolj razumeš, ko smo sami. Opogumi nas, 
da bi si upali zaupati svoje stiske. Daj, da ne bi bili sami.

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!



4. postaja
JEZUS SREČA SVOJO MATER 

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

Jezus je sredi vse bolečine, obsodbe in nasilja drugih, 
med množico s pogledom srečal svojo mater. Kljub 
trpljenju, ki ga je sam doživljal, je videl tudi njeno bolečino.

Če zmoremo tudi takrat, ko je nam najtežje, videti drugega, 
nam to da moč, da sami lažje nosimo svojo bolečino in 
premagamo obup.

Ali vidim, da je tudi drugemu težko? Sem lahko sočuten?

Najteže mi je ponoči, ko sem sam. Podnevi pa srečujem in vidim 
ljudi na ulici. Vidim, da so nekateri nesrečni, da jim je morda 
še težje, kot je meni. Sploh tistim, ki  so bolni ali zadrogirani. 
Ko vidim, da so tudi drugi nesrečni in da trpijo, se počutim še 
slabše. Nič lažje mi ni, ko vidim, da je še več ljudi, ki jim je težko. 

Gospod, tolikokrat mi je težko. Potem pa vidim, da v tem 
nisem sam. Prosim te, da me bolečina ne bi potrla, ampak bi 
v sebi našel dovolj moči za sočutno pomoč.

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!

pesem:
 V GOSPODU JE MOJA MOČ



5. postaja
SIMON IZ CIRENE POMAGA JEZUSU NOSITI KRIŽ

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

Simona iz Cirene so vojaki prisilili, da je pomagal Jezusu 
nositi križ. Zaradi strahu in zagrenjenosti njegovega srca 
ni zmogel svobodno in z veseljem pomagati trpečemu.

Če v sebi nosim zamere, ne morem videti drugega, da 
potrebuje pomoč, mu ne morem pomagati. Šele s spravo in z 
odpuščanjem krivic sem lahko z veseljem z drugim.

Komu zamerim? Se trudim spravit z njim? Kako se spopadam z 
zamerami v sebi? Kako bi lahko odpustil? 

Ne vem. Ne vidim. Nevednost. Zamerim! Rečem da, 
mislim ne. Rečem ne, mislim da. Strah. Zamerim! Živim 
včeraj, ne zdaj. Diham jutri, ne zdaj. Ujetost. Zamerim. Z 
nemočjo te ranim. Z nemočjo me raniš. Grešnost. Zamerim! 
Svoje mere merim. Mere sveta me merijo. Omejenost. 
Zamerim! Zamera do sebe me greni, me slepi, me hromi. 
Prijatelj, da ti pomagam? Ti pomagaš meni. Sem s tabo in 
to je vse. Nosiva ta križ. Bog pa ljubi veselega darovalca…

Gospod, pomagaj nam, da bi bili sočutni do vsakega, ki 
potrebuje pomoč in ne bi bili zaslepljeni zaradi svojih ran in 
zamer.

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!



6. postaja
VERONIKA JEZUSU OBRIŠE POTNI OBRAZ

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

Med množico se je prebila Veronika in edina za trenutek 
olajšala trpljenje krvavečemu in izmučenemu Jezusu.

Veronika je bila verjetno ena od tistih, ki ji je Jezus naredil 
nekaj velikega in lepega v življenju. V sebi je nosila veliko 
hvaležnost, ki ji je dala moč in pogum, da se je prebila med 
vsemi, ki so sovražili in poniževali Jezusa in mu z ljubeznijo 
obrisala potni obraz.

Komu sem hvaležen? Za kaj? Kako mu izkazujem to 
hvaležnost?

V življenju nisem hvaležen veliko ljudem, saj so me skoraj vsi 
izigrali, zato sem najraje sam. Prijateljev nimam veliko. Živel 
sem sam z mamo, očeta nisem poznal, on je samo odšel. 
Hvaležen sem mami, ker je še kar dobro skrbela zame, delala je 
in mi v Italiji kupovala oblačila. Prav tako tudi moja teta. Mami 
sem najbolj hvaležen, ker me je enkrat ostro ukregala, ko nas 
je nek starejši fant, nas ki smo imeli 16 let, napil s pelinom. 
Jaz se nisem pobral še cel teden in takrat mi je mama rekla 
samo: “Le pij, le pij in potem crkni!” Tisto me je res zadelo 
in od takrat sem se alkohola in drog vedno izogibal. Svoji 
mami sem se večkrat zahvalil. Vsako leto grem na njen grob.
Hvaležen sem tudi sestram na Ježici, tistim od mame Tereze, 
ki so me sprejele, ko mi je bilo v življenju najbolj težko. Po 
mnogih letih sem se vrnil v Slovenijo, bil sem brez denarja 



in dokumentov. Zelo so se zavzele zame in mi pomagale. Ko 
sem si opomogel, sem jim želel plačati ali kupiti darilo, a niso 
hotele ničesar sprejeti. Potem sem jim kupil šopek rož in tega 
so sprejele. Ena od sester mi je rekla, da je to več kot karkoli 
drugega. Moj šopek so postavile pred kip Marije, ki so ga 
imele pred vrati.

Gospod, pomagaj nam, da bomo videli vse lepo, kar nam 
daješ in živeli iz tega tudi takrat, ko nam bo težko.

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!



7. postaja
JEZUS PADE DRUGIČ POD KRIŽEM 

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

Jezus je bil vedno bolj izmučen in križ vedno bolj težak. Zato 
je že drugič padel pod njegovo težo. Tudi tokrat je zbral vse 
moči, da je vstal in hodil naprej. Še enkrat je prosil Očeta, 
naj mu pomaga, čeprav je bil to že njegov drugi padec.

Prosim: Ko smo nemočni, nas je sram in nočemo priznati 
svojega padca. Največkrat se raje delamo močne ali pa 
obležimo pod težo problemov in obupamo. Vse raje kot to, da 
bi priznali svoj padec in prosili za pomoč.

Se kdaj počutim nemočen? Lahko govorim o tem ali ostajam 
sam s tem?  

Živel sem z dekletom, ki je bila moja prva in do sedaj edina 
ljubezen. Imela sva se res rada, skrbel sem zanjo in ona zame. 
Skupaj sva si celo uredila stanovanje. Nekega večera sem odšel 
na zabavo, spoznal drugo dekle in mojo bodočo ženo prevaral. 
Ne vem zakaj sem to storil, res mi je bilo žal. Ona je to vse 
izvedela, me udarila, se zjokala in odšla. Takrat sem se počutil 
tako nemočnega, saj nisem vedel kako naj popravim to napako. 
To žalost in bolečino sem utapljal v alkoholu in igrah na 
srečo. Izgubil sem ogromno denarja. O vsem tem nisem želel 
z nobenim govoriti, saj me je bilo sram ter težko sem priznal 
svoj padec. Pravega prijatelja, kateremu bi se lahko zaupal, 
nisem imel. Vso bolečino sem sam nosil. Sedaj vidim, da bi 
se lahko ponižal, ne bil tako močan in koga prosil za pomoč. 



Gospod, pomagaj nam, da bi znali priznavati svojo šibkost 
in ranljivost, se opogumiti in prositi za pomoč.

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!

8. postaja
JEZUS TOLAŽI JERUZALEMSKE ŽENE 

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

Med trnjevo potjo proti Golgoti je Jezus od daleč 
videl žene, ki so jokale zaradi njegovega trpljenja.  
Videl  je   njihovo resnično stisko in jih usmeril vase, 
naj raje jokajo zaradi svojih otrok,  ki živijo v grehu.

Videti drugega v resnici včasih pomeni odpovedati se tolažbi 
zase, tudi ko jo potrebujem. Ko se odpovem temu, kar sam 
potrebujem, šele lahko vidim drugega takšnega, kot v resnici 
je. 

Kdo so moji prijatelji? Sem z njimi samo zato, ker mi koristijo 
ali se jaz pustim izkoriščati zaradi njihove koristi? Vidim, kdo 
so v resnici in kaj mi zares želijo? 

Življenje me je velikokrat pripeljalo do okoliščin, da so me 
ljudje izkoristili, tudi prijatelji. Eden izmed njih je nekega dne 
prišel potrkat na moja vrata in me prosil za pomoč. Povedal 
je, da ima težave s srcem ter da potrebuje krvodajalce, ki bi 
zanj darovali kri. Prosil me je, če mu jih pomagam zbrati. 
Sam imam krvno skupino 0, kar pomeni, da lahko darujem 



vsakemu svojo kri. Odločil sem se, da mu sam pomagam. Vozil 
sem se 40 km do transfuzijskega centra, tam daroval kri, se 
vrnil 40 km nazaj domov in nisem zahteval nobenega plačila. 
Naredil sem to z veseljem in vse zastonj. Z mojo pomočjo 
si je opomogel in naprej skrbel za družino. Čez nekaj časa 
sem ga jaz prosil, če me lahko zapelje 10-15 kilometrov do 
kraja, kamor sem želel priti. Peljal me je, vendar je za teh par 
kilometrov vožnje zahteval plačilo, kljub vsemu kar sem storil 
zanj. Počutil sem se izigranega in izkoriščenega. Kljub temu 
sem to sprejel in se odločil, da ne bom gojil zamere še naprej. 

Gospod pomagaj nam, da bomo znali imeti radi, tudi če v 
tem ni koristi za nas. 

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!

pesem:
NAD VSEM

9. postaja
JEZUS PADE TRETJIČ POD KRIŽEM 

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

Jezus je padel že tretjič pod težo križa. Zelo težko se je vzdignil, 
potreboval je še več moči in poguma, da je vstal in šel naprej.



V življenju pride čas, ko ne moremo iti naprej, če ne 
sprejmemo svojih padcev z vso bolečino, ki pride s tem in 
odpustimo sami sebi.

Kaj so moji padci? Jih obžalujem? Si lahko odpustim zanje? 
Katere padce vedno znova ponavljam?

Nemočnega sem se počutil, ko sem se ločil, nisem si 
znal pomagat. Počutil sem se nemočnega, ker nisem 
poslušal žene, njenih želja. Ko sva se ločila, mi je bilo 
težko in nisem imel volje, da bi naredil kaj drugače.
Ostal sem sam, brez stanovanja, na ulici. Tolažbo sem iskal 
v ženskah, alkoholu, slabi družbi, zahajal sem v lokale, 
ker nisem želel biti sam. Iskal sem pravo družbo, kjer bi 
se lahko pogovoril. Želel sem tudi nehati hoditi v lokale, 
vendar mi ni uspelo. Vse se mi je zdelo brezizhodno. 
To dobro družbo sem našel tu, v dnevnem centru. 
Občutki pa ostajajo. Še danes, preden zaspim, se mi pred očmi 
zavrtijo prizori iz tistih dvajsetih let, ko sem bil poročen. Ob 
tem mi je težko in jih skušam pozabiti. Ko sem v družbi, se 
zamotim, da mi ni treba misliti na to bolečino in občutek krivde.

Gospod, pomagaj nam sprejeti bolečino naših padcev. 
Pomagaj nam, da si odpustimo. 

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!



10. postaja
JEZUSA SLEČEJO

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

Pred kruto usmrtitvijo, preden so ga pribili na križ, so Jezusa še 
do konca ponižali. Pred vsemi zijali, ki so se že tako naslajali nad 
njegovim trpljenjem, so mu slekli oblačila. Zaradi hvaležnosti 
in zavedanja tega, da ga Oče ljubi, je zdržal tudi to ponižanje.

Včasih sta bolečina in ponižanje tako velika, da bi preklinjali 
čez ves svet. Ne vidimo več nič lepega in ostaja samo tema in 
sovraštvo. Pa vendar, tudi takrat sem ljubljen od nekoga. Že 
dejstvo, da sem ustvarjen, pomeni, da me je Nekdo želel.

Kdaj se počutim najbolj ponižanega? Kaj mi da moč, da grem 
naprej? 

V bližini očetovega doma sem imel pregled pri zdravniku. Imel 
sem otečeno nogo in bilo je zelo boleče. Prosil sem očeta, če 
bi lahko prespal v njegovih apartmajih, ki jih oddaja. Kljub 
temu, da je imel prazno sobo ter videl mojo bolečino, me ni 
sprejel k sebi. Počutil sem se res ponižanega ter nesprejetega. 
Bolelo je, saj sem upal, da me bo vsaj lastni oče sprejel k sebi 
in se me usmilil. Sam sem večkrat razmišljal, kaj mi daje 
moč, da grem naprej. Ugotovil sem, da so to moje ambicije, 
ki jih želim v življenju doseči, pisanje zgodb in ustvarjanje. 

Gospod, prosimo pomagaj nam, da bomo tudi v 
najtemnejših preizkušnjah videli dobro. 

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!



11. postaja
JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ

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

Jezusu so vojaki z žeblji pribili roke in noge na križ 
ter ga dvignili. Kakšna bolečina, kakšno trpljenje! 
Ob vsem tem je Jezus prosil Očeta, naj jim odpusti, 
saj ne vedo, kaj delajo. Ni prosil zase, ampak zanje.

V največji stiski navadno mislimo samo še nase in na našo 
bolečino. Stiska nas preplavi tako, da ne vidimo več nič 
drugega okoli sebe. Lahko začnemo sovražiti, se maščevati 
ali bolečino omilimo z različnimi omamami.

Doživljam, da mi je nekdo naredil krivico? Mu zmorem odpus-
titi? S čim se »potolažim«, v kaj bežim, ko ne zdržim več pritis-
ka in bolečine?

Pred leti, ko sem še živela doma in sem zablodila v hude težave, 
mi je sestra pogosto očitala in poudarjala svojo popolnost. 
Obsodbe so bile velikokrat tudi potencirane in krivične. 
Najbolj pa me je bolelo, ker sem v sebi vedela, da druge rešitve 
takrat nisem našla. Sestri več let nisem mogla odpustiti in sem 
v privoščljivosti čakala, da tudi sama naredi enake napake. 
Maščevalnost me je razžirala, dokler nisem spoznala, da 
ostajam njena ujetnica, dokler ne odpustim. Začela sem prositi 
Svetega Duha, da ji v meni odpusti, kar sama ne zmorem. Sestra 
je kasneje tudi sama zašla v podobne težave, vendar ob tem – na 
svoje veliko presenečenje – nisem čutila privoščljivosti, ampak 
me je zanjo bolelo. Ne sovražim je več, ampak ji skušam sočutno 
prisluhniti in ji kolikor morem s svojimi izkušnjami pomagati.



Gospod, pomagaj nam, da v stiski ne bi bežali v sovraštvo, 
maščevanje ali omamo, ampak nosili svojo bolečino in jo 
delili z drugimi.

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas

12. postaja
JEZUS UMRE NA KRIŽU

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

»Gospod, Gospod, zakaj si me zapustil?!« so bile 
ene zadnjih Jezusovih besed na križu. Trpljenje 
je bilo prehudo. Tudi Jezus ni več videl ljubečega 
Očetovega pogleda, ki mu je vse do sedaj še dajal moč.

Zaradi stiske in bolečine, ki je v nas, velikokrat drugih ne 
vidimo prav.  V ljudeh vidimo slabe namene, tudi ko jih 
nimajo, bojimo se, da nas bodo prizadeli, nam škodovali, 
ne prepoznamo skrbi človeka, ki mu je mar za nas ali pa se 
pustimo izkoriščati tistim, za katere mislimo, da jim je mar 
in ne prepoznamo slabih namenov.

Kako vidim druge? Me preganja občutek, da mi vsi želijo slabo, 
da nikomur ne morem zaupati, da na svetu ni več dobrega 
človeka? Zmorem razločiti, kateri ljudje mi želijo dobro in 
kateri slabo ali nasedem lepim besedam? 

Kdor ne verjame sebi, ne verjame nobenemu. V življenju 



me je doletelo veliko preizkušenj. Težaško delo v rudniku, 
možganska kap in invalidnost prve stopnje, izguba dela 
v rudniku, brezposelnost in bolezen, pristal sem na cesti 
brez vsega. Ne glede na vse trpljenje, ki se mi je zgodilo, 
nobenega ne sovražim, v ljudeh ne vidim slabih namenov.
 Verjamem v dobre ljudi, ki imajo dobre namene. Takoj jih 
prepoznam po iskrenem pogledu, mimiki, govorici in po tem, 
da jim je mar zame in so mi na razpolago. Taki ljudje so mi 
v življenju velikokrat pomagali. Zapeljali so me k zdravniku, 
pripravili drva, prinesli obleke in hrano. Tudi med neznanci 
na ulici so dobri ljudje. V stiski, ko sem bil pijan na tleh, mi 
je celo cigan pomagal in poskrbel zame, da sem vstal. Zaradi 
takšnih dogodkov sem ohranil pozitiven pogled na svet.
Me pa boli, ko so ljudje zahrbtni in ne cenijo tistega, kar 
imajo. Tu imamo “hotel” v primerjavi z Beogradom, kjer 
sem na cesti preživel nekaj časa. Tam so med tri brezdomce 
razdelili en kos kruha. Še sedaj mi je žalostno, če vidim 
kruh v smeteh. Rad bi, da bi vsi imeli dovolj hrane in bili 
bolj hvaležni za to, kar imamo. Tukaj v Dnevnem centru je 
dobro poskrbljeno za hrano, obleko in obutev, lahko smo 
v zavetišču, damo prati obleke, se stuširamo, se družimo... 
Zaradi vsega kar prejemam, se zato tudi jaz trudim po svojih 
močeh pomagati bližnjim.

Gospod, pomagaj nam verjeti v dobro v vsakem človeku, 
vendar razločevati, komu lahko zaupamo in komu ne.

Usmili se nas, o Gospod! 
Usmili se nas!

Pesem:
GLEDAM TELO



13. postaja
JEZUSA SNAMEJO S KRIŽA IN GA POLOŽIJO 
MATERI V NAROČJE

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

Mariji so v naročje položili mrtvega sina, ki so ga umorili tisti, 
ki niso hoteli slišati resnice. Umorili so ga po nedolžnem. 
Njena bolečina je morala biti neznosna. Gotovo je morala 
biti v njej tudi skušnjava po maščevanju. Vendar Marija je 
v srcu odpuščala morilcem njenega sina, saj je vedela, da 
maščevanje in sovraštvo ne moreta prinesti miru v njeno srce.

Oprosti: Odpuščati tudi za največje krivice prinaša v naše 
srce ljubezen in mir. To ne pomeni dopuščati krivice, ampak 
osvobajati svoje srce sovraštva in teme, ki uničuje nas same 
in vse okoli nas.

Je kdo, ki mu ne morem odpustiti in mi ne da miru?  

Komu ne morem odpustiti? Sam sebi ne morem odpustiti. Dobro 
leto sem bival v zavetišču. En večer pa sem naredil neumnost. 
Sedeli smo za mizo in sem točil vino sebi in prijateljem. Bili smo 
glasni in nas je Janja slišala. Če tega ne bi storil, bi bil zdaj notri.  

Gospod, pomagaj nam odpuščati krivice, da bomo živeli v 
miru z drugimi in sami s seboj.

Usmili se nas, o Gospod!
Usmili se nas!



14. postaja
JEZUSA POLOŽIJO V GROB 

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

Bog, ki je umrl za nas, je bil pokopan. Z 
Njegovo smrtjo so bili odrešeni naši grehi.

Hvala: Bog je umrl za nas, za to, da bi mi lahko živeli, da bi 
nas ne morili naši grehi, da bi bili svobodni od vsega slabega. 
To bi moralo v nas prebujati globoko hvaležnost in veselje 
nad tem, da nas ljubi in nam želi, da bi živeli v resnični 
svobodi.

Zmorem biti hvaležen tistim, ki so kaj žrtvovali zame? Kdo je 
zame kaj žrtvoval? Je kdo, ki me spodbuja k boljšemu življenju? 
(naj manj pijem, grem na zdravljenje, se uredim, naj se 
odločim za boljšo pot, naj poskrbim za svoje zdravje, …) Sem 
mu hvaležen, da me spodbuja ali me jezi, ker je naporno in se 
moram odpovedati hitremu užitku?   

Družina s 5 otroki je letos šla skozi nekajtedensko kalvarijo. 
Oslovski kašelj se je zalezel v njihovo družino in otroci so 
zbolevali eden za drugim. Nekjamesečni Janez je šel celo v 
bolnico. Da pa to ni bilo vse, se je prikradla se viroza, ki se je prav 
tako selila od enega do drugega. Mamica je bila že izmozgana, 
brez moči. Prosila me je za pomoč in sem ji rada ustregla, da se 
je lahko malce spočila. Nekaj dni kasneje od te mamice pride 
sporočilo, ki me je ganilo do dna srca. Vedela je, da sem hodila 
skozi težje obdobje in pri vsem tem, kar so trpeli v družini, je 
bilo njeno srce sočutno do drugega. Mama, ki se daruje. “Kako 
si? Kako naj ti pomagamo?”, so tenkočutno zvenele besede. To 



je bil dotik Boga. Darovanje do konca, darovanje, ki nima meja. 
Ljubezen zmaga. Vse kar je darovano iz ljubezni, dobi Božji dotik, 
odrešenje in svobodo. Ni bilo potrebno drugih besed. S svojimi 
besedami me je objela in mi dala vedeti, da je z menoj. In to je 
tudi meni pomenilo olajšanje, saj sem vedela, da nisem sama, 
da svoj križ lahko nosim še z nekom, da se nekdo zame daruje.
Ko se človek daruje za drugega, pride tudi v njegovo življenje 
novo življenje. To je milost in Božji dar. Hvaležna sem za 
mnogo zgledov, ki pričujejo, da je Gospod, ki se daruje, živ 
med nami in nam prihaja naproti, le če mu dopustimo in 
dovolimo, da nas dvigne iz smrti v življenje. To pa ne gre 
preko trpljenja in smrti. Brez trpljenja ni radostnega jutra.

Gospod, pomagaj nam, da se osvobodimo vsega, kar nam 
preprečuje, da bi bili svobodni. Pomagaj nam osvobajati se 
od vsega slabega.

Usmili se nas, o Gospod!  
Usmili se nas!



SKLEP

Gospod Jezus, hvala Ti, ker si dal vse svoje življenje za to, da bi 
nam pokazal, da pravega veselja ne bomo našli v stvareh, ki si 
jih vzamemo sami, da nas na hitro zadovoljijo, potem pa pustijo 
prazne. Hvala za Tvojo vztrajnost, ko nam želiš pokazati, da je 
pravo veselje v tem, da se trudimo sprejeti napor in bolečino 
kot realnost življenja, da se soočamo s svojimi problemi in ne 
bežimo pred njimi v odvisnost in umik, da se trudimo zaupati 
in skupaj ustvarjati pripadnost in dom. Pomagaj nam to 
živeti, Gospod, da bodo naša življenja polna upanja in veselja!






