
KRIŽEV POT PROSTOVOLJCA V DOBRODELNOSTI 
v Pivki, post 2010 
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Na pot za trpečim Gospodom se bomo podali kot prostovoljci 

dobrodelnosti. Naša pot je posebna, kot je posebna sploh pot vsakega 

človeka. Na tej poti želimo premišljevati o sebi in svojem poslanstvu, 

prositi hočemo za modrost, Gledati hočemo Gospoda, kako poln 

ljubezni do vseh ljudi trpi in umira. 

Ob njegovi ljubezni naj se prižiga tudi naša ljubezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pilat obsodi Jezusa na smrt 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Jezus je izpostavljen. Oči vseh so 

uprte vanj. Glejte človek.  

Že dostikrat so bile oči vseh uprte 

vanj: na začetku javnega 

delovanja, ko je v shodnici v 

Nazaretu odprl zvitek in prebral 

besede iz knjige preroka Izaija: 

Prišel sem, da slepim odprem oči, 

da oznanim leto Gospodovega 

usmiljenja. Niti takrat, niti sedaj 

Jezus ni razumljen, njegova 

dobrohotnost je razumljena 

narobe. Tudi mi smo dostikrat 

narobe razumljeni. 

 

Dobri Gospod, pomagaj nam, da bomo vztrajali pri dobrih delih, 

čeprav dostikrat naletimo na gluha ušesa, čeprav moramo včasih 

marsikaj potrpeti, čeprav se s svojim delom izpostavljamo očitkom, 

sumničavosti, ljubosumju. 

 

Koga vidijo ljudje, ko gledajo Jezusa? Ali vidijo nedolžnega, trpečega, 

osamljenega, ubogega človeka? Koga vidim jaz, ko se pri svojem delu 

srečujem z ljudmi potisnjenimi v stisko? 

 

Jezus Kristus, prijatelj ubogih, pomagaj nam, da bomo v ljudeh s 

katerimi se srečujemo gledali Tebe. Pomagaj nam, da ne bomo 

obsojali, da ne bomo iskali razlogov za svojo brezbrižnost. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 



2. Jezusu naložijo križ 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil.  

 
Pravijo, da ima vsak svoj križ. V življenju se prej ali slej vsak sreča z 

velikim trpljenjem, včasih prevelikim. Mirne vode lagodnega življenja 

se razburkajo in ostane nam samo naš križ. Srečanje z boleznijo, z 

izgubo službe, z izgubo ljubljene osebe, s preobremenjenostjo, s 

starostjo, z izgubo doma ob naravni nesreči, s prevaro partnerja, z 

nasiljem v družini,.. je srečanje s križem. 

 

Dobri Gospod, daj nam modrosti, da bomo bližnje gledali z očmi 

ljubezni, da bomo prepoznavali njihove križe. 

 

Uboge imamo vedno med seboj. Stiske niso prisotne samo v trenutkih 

velikih naravnih nesreč ali v času težkih gospodarskih kriz. 

 

Jezus Kristus, pomagaj nam, da bomo vedno pripravljeni poslušati 

drugega in mu na njemu primeren način pomagati. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 



3. Jezus pade prvič pod križem 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil.  
 

Gospod ni še nikoli nosil križa. To je 

zanj nekaj novega, neznanega in 

takoj postane težko, pretežko. 

Spotakne se in pade. Dovolj mu je že 

trpljenje, ki so ga zadali udarci biča, 

dovolj težko je že njegovo lastno 

telo, oslabljeno od mučnih zaslišanj 

in prečute noči. Spotakne se, pade, 

toda vstane in gre naprej. 

Mi dosti pomagamo v svoji okolici. 

Dostikrat pokažemo dobro voljo in 

navdušenje za pomoč bližnjim. Toda 

ko se odločimo za konkretno pot 

služenja, se srečamo z 

nepričakovanimi težavami. 

 

Dobri Gospod, pomagaj nam, da se ne bomo ustrašili nalog, ki jih prej 

nismo videli in se nam dostikrat zdijo kot dodatno, nepotrebno breme. 

 

Na začetku prostovoljec začuti svoje neznanje, opazi širok spekter dela, 

čaka ga učenje. Veliko dela vidi kar naenkrat in ne ve česa bi se lotil in 

kako. 

 

Jezus Kristus, daj nam vztrajnosti, da premagamo prve napore, se 

dobro usposobimo za svoje delo in pogumno nadaljujemo pot 

dobrodelnosti. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 

 



4. Jezus sreča svojo mater 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 
Marija mati človeštva, Marija mati ubogih. Ptujskogorska upodobitev 

Marije: pod njenim plaščem so vsi – revni in bogati, imenitni in 

preprosti, vseh stanu, barv in omik kot bratje in sestre.  

 

Gospod Jezus, tvoja mati te je spremljala na križevem potu, pomagaj 

nam, da bomo pri svojem delu za uboge živo čutili njeno pomoč, 

podporo in spremstvo. 

 

Jezus pravi:«Kar ste storili kateremu teh najmanjših ste meni storili«. 

Marija je enako mati tistemu, ki mu pomagamo, kot nam. Vsi smo pod 

njenim plaščem. 

 

Jezus Kristus, daj nam resnične ljubezni, da bomo z Marijino pomočjo 

v bližnjih videli svoje brate in sestre. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 



5. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 
 

Nima vsak tega daru, da je občutljiv za potrebe drugih. Nekoga je treba 

k pomoči prisiliti, drugemu je dovolj da ga na neko stisko opozoriš, spet 

tretji pa je sam po svoji naravi nagnjen k pozornosti do drugih. To je 

dar za katerega je odgovoren Bogu.  

 

Gospod, hvala ti za to karizmo služenja, ki si nam jo dal. 

 

Socialni čut je milost, ki je nekomu dana za blagor cele skupnosti, to je 

talent, ki ne sme ostati zakopan.  

 

Jezus Kristus, pomagaj nam, da s tvojimi darovi ne bomo malomarno 

ravnali. Uči nas, kako naj ta tvoj milostni dar razvijamo, plemenitimo 

in uporabljamo za blagor drugih. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 



6. Veronika podaj Jezusu potni prt 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

V množici, ki je Jezusa spremljala je 

tudi Veronika. Morda so ljudje bili 

brezbrižni, morda so bili radovedni, 

kako se bo stvar razpletla, morda niso 

imeli ideje, kako bi kaj storili, morda 

si niso upali, morda niso imeli moči, 

morda so bili privoščljivi, morda celo 

hudobni...Polno je razlogov, zakaj 

ljudje nič ne storijo. Veronika se 

izpostavi in naredi preprosto delo 

ljubezni. Njena gesta je lahko komu 

smešna, saj ne reši stiske in ne more 

odpraviti trpljenja. Toda upa se 

izpostaviti. Naredi nekaj drobnega a 

konkretnega. 

 

Gospod pomagaj nam, da se bomo tudi mi upali izpostaviti. Polno je 

razlogov, ki nas lahko držijo skrite v množici opazovalcev. Pomagaj 

nam, da nam ne bo vseeno in da bomo znali vedno narediti nekaj 

drobnega toda konkretnega za bližnje v stiski. 

 

Veronika ni ničesar pričakovala. Ni pričakovala nobene nagrade. 

Vendar Gospod ne pušča praznih rok tistih, ki mu izkažejo dobroto. 

Tudi Veronikino skromno pozornost je kraljevsko nagradil. Od vseh 

ljudi v zgodovini človeštva je samo njej je ostala Jezusova podoba. 

 

Jezus Kristus, tudi mi ne delamo zato, ker bi pričakovali plačilo, toda 

upati smem, da bomo nekoč slišali glas – pridite blagoslovljeni, zakaj 

lačen sem bil in ste mi dali jesti,… 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 



7. Jezus pade drugič pod križem 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 
Vztrajati na križevem potu ni lahko. Jezus se spet spotakne in pade. 

Tudi prostovoljec v dobrodelnosti se kar naprej srečuje s težavami. 

Srečanje s poročili, prostorskimi stiskami, finančnimi obračuni, ob tem 

pa ohranjati diskretnost – vse to so težave, ki dodatno obremenjujejo 

delo prostovoljca. 

 

Gospod, pomagaj nam, da bomo tudi te »formalnosti« sprejemali kot 

službo bližnjemu, kot normalni del naše hoje za teboj. 

 

Polno stvari je, v katerih ne vidimo smisla, mnogo opravkov, ki niso 

neposredno povezani z dobrodelnostjo, so pa nujni za dober potek 

organizirane dobrodelnosti. 

 

Jezus Kristus, razsvetli nam pamet, ko bomo reševali statistike in daj 

voditeljem modrosti, da bodo čim bolj poenostavljali naše pisarniško 

delo. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 



8. Jezus nagovori Jeruzalemske žene 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Jezus se na svoji poti sreča z ženami, ki 

jočejo ob njegovem trpljenju.  

Čeprav sam trpi, opazi njihovo žalost. 

Ve, da žene jočejo v skrbi zase in svojo 

prihodnost. Kaj bo z njimi, ko bo od njih 

vzet njihov  dobrotnik?  

Jezus opazi njihovo skrb in jih tolaži. 

Dostikrat se prostovoljci srečujemo s 

stvarmi, ki presegajo naše moči, ali pa 

ljudem v stiski preprosto ne moremo 

pomagati. 

 

Dobri Jezus, pomagaj nam razumeti, da je včasih naša naloga v tem, 

da jokamo z jokajočimi, da stojimo ob strani žalostnim, da pokažemo 

svojo solidarnost s tistimi, ki trpijo. 

 

Ko bolečina drugega postaja tudi moja bolečina, ko trpljenje drugega 

prizadene tudi mojo občutljivost, takrat moram biti še posebej močan, 

da me to trpljenje ne vsrka vase. 

 

Jezus Kristus, daj nam moči, da nas stiske drugih ne bodo vskrkale. 

Drugim lahko pomagamo samo, če smo sami trdni, uravnoteženi in 

močni.  

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 

 

 

 

 



9. Jezus pade tretjič pod križem 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Trpljenju ni konca. Pot se vleče in 

vrh je oddaljen.  

Po dveh padcih pride tretji. 

Ponovno je potrebno zbrati svoje 

moči, se postaviti na noge, 

postrgati zadnje ostanke smisla in 

nadaljevati pot.  

Pregorevanje je ena od največjih 

nevarnosti v življenju 

prostovoljca. Naloge so zahtevne 

in se kopičijo. Moči so omejene. 

 

Gospod Jezus, pomagaj nam, da 

pri svojem delu ne bomo 

pregorevali, pomagaj nam vedno znova in znova najti smisel svojemu 

delu. 

 

Gospod ni imel priložnosti, da bi se ustavil, ni imel časa za oddih, da bi 

zajel sapo in zbral moči, ni imel krepčilnega studenca ob katerem bi si v 

senci pogasil žejo in obvezal rane. 

Prostovoljci imamo duhovne vaje, imamo srečanja, imamo polno drugih 

ponudb, ki nam pomagajo osvežiti naše moči in osmisliti naše napore. 

 

Jezus Kristus, daj nam modrosti, da si bomo znali vzeti čas zase, da 

bomo znali reči »ne«, da bomo izkoristili priložnosti za počitek in 

osebno rast v župniji in v skupini karitas. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 



10 . Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem 

mešanega 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Jezusa slečejo.  

Vzamejo mu dostojanstvo. 

Izpostavijo ga sramotenju brez 

vsakega najmanjšega zavetja, 

brez vsake najbolj drobne 

zaščitenosti. 

Človek v stiski, je človek brez 

zavetja, brez zaščite. Rane 

skelijo, duša boli.  

Kako naj pristopimo, da bo 

ubogi ohranil svoje dostojanstvo, 

kako naj se drugih dotaknemo v 

njihovi stiski, da jih ne bomo še 

bolj prizadeli.  

To so vprašanja, s katerimi se 

srečuje vsak prostovoljec. 

 

Gospod Jezus, pomagaj nam ohranjati občutljivost za dostojanstvo 

drugih. 

 

Prizadeti ljudje težko poiščejo pomoč, niso samo strti od stiske, so tudi 

potlačeni zaradi neupravičenega sramu. 

 

Jezus Kristus, uči nas ponižnosti v našem služenju, daj nam modrosti, 

da bomo v svoji odločnosti znali biti tudi nežni, v svojem hitenju našli 

čas za miren pogovor, v svojem vedenju znali biti diskretni. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 



11.  Jezusa pribijejo na križ 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Jezus je povzdignjen na križ. Na 

temnečem se opoldanskem nebu 

zarisuje simbol svojega poslanstva. 

Križ je sestavljen iz dveh črt – 

horizontalne in vertikalne.  

Jezusov križ predstavlja njegovo 

povezanost z vsemi ljudmi, 

ljubezen in solidarnost s človeškim 

rodom..  

Predstavlja pa tudi povezanost neba 

z zemljo, ljubeč odnos med 

Jezusom in nebeškim Očetom. 

Tudi življenje prostovoljca v dobrodelnosti je zaznamovano s križem. 

Truditi se moramo, da bomo ohranjali čvrsti obe liniji – horizontalno in 

vertikalno. Samo tako bomo zvesti učenci svojega Gospoda. 

 

Gospod Jezus, pomagaj nam, da križ ne bo samo naš prepoznavni 

znak, obesek na verižici, okras v stanovanju. Križ naj bo program 

našega življenja – darovati za druge samega sebe, svoj čas, svoje 

sposobnosti, svoja sredstva, svojo domišljijo,... 

 

Prostovoljec je človek molitve. V molitvi in vrednem prejemanju 

zakramentov črpa svojo moč, išče navdihe, utrjuje svoj smisel. Brez 

ljubeče povezanosti z Gospodom postaja moja dobrodelnost samo hobi, 

ena od dejavnosti mojega prostega časa. 

 

Jezus Kristus, daj nam modrosti, da bomo iskali najprej Tvojo bližino. 

Samo v Tvoji bližini lahko slišimo Tvoje besede, ki si jih izrekel ob 

zadnji večerji:«To delajte v moj spomin,...tudi vi ste dolžni drug 

drugemu tako narediti!« 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 



12.  Jezus umrje na križu 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Ko Jezus umre, se svet zagrne 

v temo.  

Odsotnost božje bližine je 

odsotnost lepega, dobrega, 

odsotnost smisla. 

Pri svojem delu se srečujemo z 

ljudmi, čigar srca je zagrnila 

tema obupa, osamljenosti, 

izguba smisla, izguba 

dostojanstva. 

Srečujemo se tudi z ljudmi, ki 

jim grešne razvade jemljejo 

podobo človeškosti, srečujemo 

se z ljudmi, ki so izgubili vero, 

upanje, ljubezen. 

 

Dobri Jezus, pomagaj nam, da 

bomo kakor svetle luči, da 

bodo ljudje po naših dobrih 

delih prepoznavali Tebe in slavili Nebeškega Očeta. 

 

Naša družba je družba smrti, črnogledost je del našega vsakdana. Naše 

pričevanje v tem svetu je nenadomestljivo. 

 

Jezus Kristus, daj nam svežine, vedrine in veselja, da bomo svetu 

prinašali upanje in da bomo v družbi vzpostavljali vrednote vere in 

življenja. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 



13. Jezusa snamejo s križa 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Še zadnjič drži Marija v svojih 

rokah svojega sina, še zadnjič se 

učenec Janez dotika svojega 

prijatelja, še zadnjič žene gledajo 

svojega dobrotnika. 

Naša življenja so polna slovesov. 

V dobrodelnosti smo zgradili 

mnoga prijateljstva, od mnogih 

smo se učili, skupaj z mnogimi 

smo premagovali težave. 

 

Dobri Jezus, bogato poplačaj 

vsem, ki so z nami hodili po poti 

dobrodelnosti. Vse naše pokojne 

prijatelje, sodelavce, voditelje 

sprejmi k sebi v srečno večnost. 

 

Mnogi so nam na naši življenjski 

poti izkazali dobroto, nas poučili, 

vzgajali, krepili v nas čut za dobra dela. 

 

Jezus Kristus, povrni vsem našim pokojnim dobrotnikom z večnim 

plačilom. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 

 

 

 

 

 

 

 



14. Jezusa polože v grob 
Molimo te Kristus in te hvalimo. 

Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 
Grob je zadnja postaja križevega pota. Tu se konča trpljenje, tu se sploh 

konča vsako življenje. Za vernega kristjana pa je tudi grob samo ena od 

postaj. Pot se nadaljuje, ljubezen je večna, zlo se sicer vpleta v našo 

življenjsko pot, toda Bog je življenje ljubeči Gospod in njegova dobrota 

je večna. 

 

Gospod Jezus, hvala ti za milost vere. V veri si upamo prihajati 

naproti ljudem, v veri si upamo znova in znova začenjati boj z zlom. 

 

Naša pot je usmerjena v večnost, nismo zazrti v zemeljsko stvarnost, 

pač pa hrepenimo po nebesih. S svojim delom želimo božje kraljestvo 

vzpostavljati že tukaj – lajšati stiske, govoriti o praznem grobu s 

svojimi dejanji. 

 

Jezus Kristus, premagal si smrt, pomagaj nam, da bomo tudi mi 

premagovali smrt v našem času in prostoru in bomo neutrudno sejali 

semena božjega kraljestva. 

 

Usmili se nas, Gospod! 

Usmili se nas! 



 

 

Prehodili smo Križev pot krščanske dobrodelnosti. 

Gospod Jezus Kristus, nakloni vsem, za katere smo ta križev pot molili, 

obilje svojih milosti. Naj nam bo naša pobožnost v duhovno korist in v 

krepčilo za naše vsakdanje življenje. 

Utrdi papeža..........., naše škofe in duhovnike v svoji službi in daj našim 

dragim rajnim srečno večnost. Ki živiš in kraljuješ vekomaj. 


