
 

KRIŽEV POT BOŽJEGA 

USMILJENJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O PRIDITE STVARI, 

KAJ GLEJTE SE GODI: 

EDINI BOŽJI SIN 

STRAŠNO ZA NAS TRPI. 

 
Molili bomo križev pot usmiljenja. Postavili si bomo 
pred oči težo greha, ki kliče po kazni, Božji odgovor pa 
je usmiljenje.  
 
Hvalnica velikonočni sveči pravi:«O kako čudovito nas v 
svojem usmiljenju ceniš! O kako nedoumljiva je tvoja 
ljubezen – da rešiš sužnja, si daroval Sina!« 
 
Premišljevali bomo Jezusovo trpljenje in se nebeškemu 
Očetu zahvaljevali za njegovo ljubezen. 
 
Papež Frančišek pravi:«Jezus Kristus je resnično 'bogat v 
usmiljenju' in tega v obilju razširja na vse, ki se z 
iskrenim srcem zatekajo k Njemu.«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAZBIČAN, ZAPLJUVAN  
IN KRONAN, ZASRAMVAN 
PRED SODNI STOL ZDAJ GRE, 
NEDOLŽEN V SMRT IZDAN. 

 
1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil.  
 

O če bi Bog tako ravnal z nami!!! Kruto brez usmiljenja. 
Človek sodi po črki zakona. Človeški zakoni so hladni, 
ozki, dostikrat neživljenjski, dostikrat napisani v prid 
bogatih in veljavnih, dostikrat očitno krivični.  
 

Nebeški Oče, tvoj Sin je vstopil v to grešno rano 
človeštva. Podvrgel se je sojenju, ki je bilo že vnaprej 
pripravljeno za obsodbo nedolžnega. Pri Tebi, Sodnik 
živih in mrtvih,  pa je resnica, pravica in usmiljenje.  
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



GLEJ, KRIŽ MU NALOŽE 
NA RANJENE RAME, 
OBJAME GA VOLJNO 
IN NESE VSEH DOLGE. 

 
2. postaja: Jezusu naložijo križ na rame 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 
Ljudje smo drug do drugega grobi, brezobzirni, drug 
drugemu nalagamo križe. 
 
Nebeški Oče, tudi tvojemu Sinu smo ljudje naložili križ. 
Ti pa naročaš svojim angelom, da nas nosijo na svojih 
rokah, neguješ nas, obdajaš z usmiljenjem in dobroto. 
 
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 
Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 
 



OPEŠAL JE V MOČEH, 
PODRE GA KRIŽ, NAŠ GREH; 
VTOPLJEN V DOLGE SVETA 
LEŽI POTRT NA TLEH. 

 

3. postaja: Jezus pade prvič pod križem 
 

 

Moli mo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Prvi padec je padec vere. Ljudje ne negujemo vere, ne 
skrbimo zanjo, prednost dajemo športu, glasbi, 
izobrazbi, karieri, denarju, razvedrilu,… Vero 
zanemarjamo in iz mnogih družin počasi izginja. 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin se je čudil neveri ljudi. Celo 
takrat, ko smo ga ljudje imeli med sabo, slišali njegove 
besede, videli njegove čudeže, nismo verjeli. Tvoj Sin 
pa v svojem usmiljenju verjame v nas in nam znova in 
znova vliva v naša srca nadnaravno krepost vere. 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



O, ŽALOSTNI SPOMIN, 
KO MATER SREČA SIN; 
BRIDKOSTI MEČ JI GRE 
DO SRCA GLOBOČIN. 

 

4. postaja: Jezus sreča svojo žalostno Mater 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Ljudje smo maščevalni, ne odpuščamo, ne pozabljamo, 
ne znamo biti velikodušni. 
 

Nebeški Oče, Marija je bila vsa tvoja, tako zelo 
podobna Tebi tudi v tvojem usmiljenju. Ne zaslužimo si 
njene pozornosti, ne zaslužimo njene ljubezni, ona pa, 
vsa Lepa, usmiljeno prosi za nas. 
 
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 
Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 
 



OMAGAL JEZUS JE  
OD TEŽE KRIŽEVE. 
O, SIMON SPREJMI KRIŽ, 
GOSPODA USMILI SE. 

 

5. postaja: Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Človeška sebičnost. Če hočeš pomagati, moraš dati od 
svojega, moraš dati od sebe, moraš dati sebe. To pa je 
tako težko. 
 

Nebeški Oče, na križevem potu je tvoj Sin izkusil tako 
malo pomoči. Simon je sicer pomagal, a so ga prisilili. 
Ti pa nas v svojem usmiljenju obsipaš s svojo 
naklonjenostjo, stojiš nam ob strani, nas dvigaš, krepiš 
in usmerjaš. 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 
Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



S PRTOM VERONIKA 
OBRIŠE JEZUSA; 
ZATO JI DA V SPOMIN 
OBLIČJA SVETEGA.  

 

6. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 

Ni vse tako črno. Kljub vsemu je mnogo ljudi, ki so 
dobri, ljudi, ki trosijo ljubezen in usmiljenje, ljudi, ki 
izžarevajo podobo Božjega usmiljenja. 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin je doživel droben trenutek 
človeškega usmiljenja.  Pomagaj nam, da bomo 
množili dela usmiljenja. Kar storimo kateremu od ljudi, 
storimo Tvojemu Sinu. 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 
Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



SLABOSTI VES PREVZET 
ZVELIČAR PADE SPET. 
OH, GREHI GA TEŽE, 
KI JIH PONAVLJA SVET. 

 

7. postaja: Jezus pade drugič pod križem 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Drugi padec je padec upanja. Brez vere smo prepuščeni 
zemlji, ki nas vleče vase. Tu ni nobenega temelja za 
kako upanje, za kak dvig. 
 

Nebeški Oče, zaupal si nam svojega Sina in ljudje smo 
ga v svoji hudobiji hoteli odstraniti, izbrisati z zemlje. 
Ti pa nam še vedno zaupaš, še vedno nam daješ 
Svojega Sina in v srca nam vlivaš svoje neuničljivo 
upanje. 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



USMILJENE ŽENE, 
NE JOKAJTE ZA ME, 
LE ZASE IN SVOJ ROD  
TOČITE ZDAJ SOLZE. 

 

8. postaja: Jezus sreča jeruzalemske žene 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Jok se razlega po tem našem ljubem svetu. Jok zaradi 
človeške hudobije. Jok zaradi vojn, jok zaradi nasilja v 
družinah, jok zaradi izkoriščanja delavcev, jok nerojenih 
otrok, jok beguncev,… 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin je doživel tako malo sočutja. On 
sam pa je blizu vsem trpečim, usmiljeno ozdravlja naše 
rane in odpušča naše grehe. 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



ZVELIČAR OMEDLI, 
POD KRIŽEM SPET LEŽI, 
O TRDO SRCE, GLEJ,  
TVOJ GREH GA ŽALOSTI. 

 

9. postaja: Jezus pade tretjič pod križem 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Tretji padec je padec ljubezni. Brez vere in brez upanja 
je naša ljubezen še bolj sebična. 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin se je iz ljubezni do nas učlovečil, 
trpel in umrl. Njegova ljubezen je premagala smrt in 
nam usmiljeno podarila odpuščanje grehov. V Njem 
vzklikamo: Pridi Sv. Duh, napolni srca svojih vernih in 
vžgi v njih ogenj svoje ljubezni! 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 
Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



KO PRIDE NA GORO, 
OBLEKO MU VZEMO 
IN ZA DOLGE SVETA 
ŠE ŽOLČA MU DAJO. 

 

10. postaja: Jezusa slečejo in mu ponudijo vina 
mešanega z žolčem 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

Tako radi ljudje drug drugega razgaljamo in kako težko 
priznamo lastne grehe. 
 

Nebeški Oče, tvoj Sin se je pustil razgaliti pred očmi 
drhali. Dal nam je milost, da slečemo starega človeka, 
da pred Njim razgrnemo tudi najtežje in najbolj nizke 
misli, besede in dejanja. Da bi v svojem usmiljenju 
odpustil in nas rešil. 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



NA KRIŽ GA POLOŽE, 
RAZPNO ROKE, NOGE 
IN OSTRI MU ŽEBLJI 
SPET RANE NAREDE  

 

11. postaja: Jezusa pribijejo na križ 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

O, ko bi bile naše roke take, kot si jih ti ustvaril – za 
delo, ustvarjanje, božanje, dajanje,  pozdrav. Tako pa so 
tudi za pribijanje, žuganje, jemanje, ožemanje. 
 

Večni Oče, darujem ti telo in kri, dušo in božanstvo 
tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa 
Kristusa. V spravo za naše grehe in za grehe vsega 
sveta.  
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 
Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 



NA KRIŽU BOG VISI 
IN SVETA TEČE KRI. 
ZA NAS UMIRA BOG, 
ŽALUJTE VSE STVARI. 

 

12. postaja: Jezus visi na križu 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 

 
 
Jezus umre.  
 
 
 
(tišina) 

 
Sv. Favstini je Jezus razodel:«Mlačne duše zelo boleče 
ranijo moje Srce. V vrtu Getsemani je moja duša 
občutila največji odpor prav zaradi mlačnih duš.« 
 

Večni Oče, usmiljeno se ozri na mlačne duše, zaobjete 
v nadvse usmiljenem Jezusovem Srcu. Oče usmiljenja, 
zaradi bridkega trpljenja tvojega Sina in njegovega tri 
ure dolgega umiranja na križu te goreče prosim, 
dovoli, da bi tudi one slavile globino tvojega 
usmiljenja…  
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

  



O MATI ŽALOSTNA, 
KI LJUBIŠ JEZUSA. 
OBJEMAŠ ZADNJIKRAT 
SINU ZDAJ MRTVEGA. 

 

13. postaja: Jezusa 
snamejo s križa in 
položijo Mariji v naročje 
 

Molimo te Kristus in te 
hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet 
odrešil. 
 

Na začetku Jezusovega 
zemeljskega življenja je 
mama. Na koncu njegovega življenja je ponovno mama. 
Večni Oče, tvoj Sin nam je na križu v svojem usmiljenju 
podaril Marijo za našo mater. Naše zemeljske mame 
začnejo našo življenjsko pot, poleg njih pa  imamo 
Mamo, ki nas objame v naši smrtni uri.  
 

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, 
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! 
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, 
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni 
dolini. 
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v 
nas 
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, 
blagoslovljeni sad svojega telesa. 
O milostljiva, o dobrotljiva, o sladka Devica Marija! 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 

 



BRIDKO OBJOKOVAN 
JE JEZUS V GROB DEJAN. 
O GREŠNIK, MOLI GA, 
TVOJ GREH JE ZDAJ OPRAN 

 

14. postaja: Jezusa položijo v grob 
 

 
 

Molimo te Kristus in te hvalimo! 
Ker si s svojim križem svet odrešil. 
 

V glavnem ljudje ne razmišljamo o svoji smrti. Skrbno 
se pripravljamo za vsa mogoča potovanja, varčujemo, 
načrtujemo, raziskujemo. Za to, zadnje potovanje, pa 
storimo tako malo. 
 

Večni Oče, tvoj Sin je umrl in bil v grob položen za nas, 
da bi nam v svoje usmiljenju odprl pot v nebesa.  Božje 
usmiljenje, ki nas posebej objemaš v smrtni uri, vate 
zaupam! 
 

Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 

Po njegovem prebridkem trpljenju, 
usmili se nas in vsega sveta! 
 



 
 
O JEZUS, HVALI NAJ 
VES SVET TE VEKOMAJ. 
PO SVOJEM KRIŽU NAM 
PODELI SVETI RAJ. 

 
 
Molimo: 
Večni Bog, čigar usmiljenje je nedoumljivo in čigar 
zakladi dobrotljivosti neizčrpni, milostno poglej na nas 
in pomnoži v nas svoje usmiljenje, da v težkih trenutkih 
ne bomo obupovali in ne izgubljali poguma, marveč se z 
velikim zaupanjem izročali tvoji sveti volji, ki je ljubezen 
in usmiljenje samo. 
Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki 
s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v Št. Petru, v svetem letu Božjega usmiljenja 2016, Marjan Škvarč 


