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Dne 22. aprila 1984 je papež Janez Pavel II. zaupal 
Križ svetega leta odrešitve mladim in jim na-

ročil, naj ga ponesejo v svet: »Dragi moji mladi! Ob 
koncu Svetega leta vam zaupam znak jubilejnega 
leta: Kristusov križ! Ponesite ga po svetu kot sim-
bol Kristusove ljubezni do človeka in oznanjujte vsa-
komur, kako lahko le v Kristusovi smrti in vstajenju 
najdemo rešitev in odrešitev.« 

Danes je križ znan kot Križ SDM, včasih pa je bil 
poimenovan tudi kot »Križ Svetega leta«, »Jubilejni 
križ«, »Križ romarjev« ali »Križ mladih«. V medijih 
se velikokrat omenja kot »olimpijski ogenj« SDM. 
Primerjava je prava: v vsaki državi, ki jo križ obišče, 
potuje od mest do vasi, od župnij do molitvenih sku-
pnosti. Mladi skrbijo zanj, se ustavijo pri molitvi ob 
njem in spodbujajo prijatelje, da se jim pridružijo.

Od leta 1984 je križ prepotoval že ves svet: Evro-
po, romal je za železno zaveso, po ameriškem kon-
tinentu, Aziji, Afriki in tudi v Avstraliji. Leta 2003 je 
romal tudi po Sloveniji. 

Na cvetno nedeljo leta 2009, ko so mladi Avstralci 
predali križ SDM mladim iz Madrida, je slednje pa-
pež spodbudil, naj v njem odkrivajo neskončno mero 
Kristusove ljubezni. Dejal jim je, da morajo tudi oni 
odgovoriti na Kristusovo ljubezen in mu v ljubezni 
darovati svoje življenje. Tako bodo priprave na sve-
tovni dan mladih, ki so jih začeli s takim navduše-

njem in zavzetostjo, poplačane s sadovi, ki si jih od 
tega dogodka obetamo: da bi obnovili in okrepili iz-
kušnjo srečanja s Kristusom, ki je umrl in vstal za 
nas. »Stopajte po Kristusovih stopinjah! On je vaš 
cilj, vaša pot in vaša nagrada.«

Društvo SKAM in mladi organizatorji Stične mla-
dih smo po vzoru papeževega križa naredili križ slo-
venskega dneva mladih, ki bo v letu duhovne pripra-
ve na SDM in srečanje s papežem v Madridu romal 
po vsej Sloveniji – ob njem se bodo zbirali mladi 
iz dekanij, župnij, molitvenih skupin – v skupni in 
osebni molitvi ob križu. 

Križ bo svojo pot začel na 29. Stični mladih, 18. 
septembra 2010, ko ga bo koprski pomožni škof dr. 
Jurij Bizjak, pri SŠK odgovoren za mlade, blagoslovil 
in izročil mladim, da ga ponesejo med svoje vrstnike 
in jih povabijo k molitvi in srečanju z Gospodom.

Seznam krajev, kjer se bo križ na svojem sedem 
mesečnem romanju ustavil, je objavljen na spletni 
strani Društva SKAM/SDM/Pojdi z nami/Romanje 
križa SDM.< 

V nadaljevanju sta pripravljeni dve predlogi moli-
tvene ure pred križem. Pripravljeni sta za molitev ob 
križu SDM, ki bo romal po slovenskih dekanijah, žu-
pnijah. Molitev pa lahko seveda izvedete z mladimi 
tudi ob kaki drugi priložnosti.

ROMANJE
KRIŽA SDM

K R I Ž  S D M
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»Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu 
ter utrjeni v veri.« (Kol 2,7)

PRIPRAVA PROSTORA
Mladi pripravijo prostor: cerkev, kapela ipd., po 

možnosti klečalniki (pručke), zatemnjena osvetlitev, 
okrasitev prostora, kjer bo stal križ (spredaj v sredi-
ni, poševno ali navpično). Za vsakega udeleženca se 
na klopi (ali klečalniku) pripravi čajno svečko, pisalo, 
listek, risalni žebljiček. Pripravi se ozvočenje za mla-
dinski pevski zbor, instrumentaliste (kitara itd.) ter 
za bralce beril in molitev.

Namen uvodnega dela je med mladimi spodbuditi 
molitveno vzdušje in vzdušje pričakovanja. Romarski 
križ prinesejo mladi po uvodnem delu v procesiji.

UVOD
Pesem
(1–2 po izbiri, med zbiranjem mladih)

Poj in praznuj  –
Dvignite se, otroci Boga –

Uvodni nagovor (duhovnik) ali branje sporočila 
Janeza Pavla II (animator) 

Vsebinske iztočnice za uvodni nagovor:
Kaj je svetovni dan mladih in kaj je romarski križ  –
SDM? Kdaj in kako se je vse začelo (JP II)?
Kaj je križ? Krščanski smisel trpljenja v življe- –
nju?
Pomen križa kot vir upanja in veselja. –
Ali sporočilo Janeza Pavla II. za SDM, Rim 2000: –

Janez Pavel II. ne neha spominjati na zahtevo po 
svetosti. Na svetovnih dnevih mladih od Svetega Ja-
koba v Komposteli preko Manile in Denverja do Rima 
vedno vabi mlade k svetosti: »Glejte in premišljujte! 
Bog nas je ustvaril, da bi živeli sámo Božje življenje; 
kliče nas, da bi bili njegovi otroci, živi udje Kristuso-
vega skrivnostnega telesa, svetli templji Duha Ljube-
zni. Kliče nas, da bi bili „njegovi“: želi, da bi bili vsi 
sveti. Dragi mladi, stremite torej za tem, da bi bili 
sveti, kot je on svet! Vprašali se boste: Pa je danes 
še mogoče biti svet? Če bi morali računati samo na 

človeška sredstva, potem bi se upravičeno izkazalo, 
da je podvig nemogoč. Če je pot trda, pa vendarle vse 
zmoremo v njem, ki je naš Odrešenik. Potemtakem, 
ne obračajte se k drugim, ki niso Jezus Kristus. Tega, 
kar vam more dati samo On, ne iščite drugod, kajti 
„v nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom 
ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi 
se mi rešili“ (Apd 4,12). Zanesite se nanj, verjemite v 
nepremagljivo moč evangelija in oprite svojo vero na 
svoje upanje. Jezus hodi z vami, prenavlja vaše srce in 
vas krepi z močjo svojega duha.«

Pesem 
Psalm 29

DODATNA MOŽNOST:
Pričevanje – gost 
Osebna zgodba o življenjski preizkušnji, presta-
nem križu. Ali osebna zgodba o izkušnji s preteklih 
SDM.

Pesem 
Aleluja/Jezus Kristus je naš Rešenik

SPREJEM KRIŽA
Vstopna procesija s križem in pesem – animatorji 

Pesem
Križ –
Pokloni se –
Vsi, ki v svetišču čujete –

Vsi vstanejo. Skupina mladih ob glasbeni spre-
mljavi počasi prinese križ in ga postavi na predvide-
no mesto. 

Molitev – duhovnik
Dragi mladi! Križ je tu za nas, Jezus vas pričakuje 

in se vas veseli. V molitvi mu izročite vse, kar nosite v 
srcu, svoje prošnje, zahvale, stiske, želje, v zaupanju, 
da je Gospod premagal smrt in želi, da bi imeli življe-
nje v polnosti. V imenu + Očeta in Sina in Svetega 
Duha.

MOLITEV 
OB KRIŽU 1
? Teja Musizza, Marko Borko in Silva Kastelic, Skupnost Emanuel

MO L I T E V  1
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Molimo.
Tvoj križ, o Gospod,
je vir vseh blagoslovov,
temelj vsake milosti.

Tvoj križ, o Gospod,
šibkosti daje moč
in celo v smrti življenje.
(Leon Veliki)

Mladi sedejo.

MEDITACIJA OB KRIŽU
Molitev – animator
Si mogoče kak Simon iz Cirene?
Naloži si križ in sledi!

Si mogoče razbojnik
in križan z menoj?
Spoznaj Boga,
da postaneš pošten človek.
Na tla padi pred Kristusom,
ki visi zaradi tebe –
in visi z njim.

Če si Marija,
ta ali ona
ali mogoče tudi Saloma,
joči zjutraj,
prva glej, da je kamen odvaljen.
Mogoče srečaš angele
ali samega Kristusa.
(Gregor Nacianški)

Trenutek tišine. 

Pesem in berilo – animator 
O Christe Domine

Iz pisma Kološanom. 
»Odpustil nam je vse grehe in izbrisal zadolžnico, 

ki se je s svojimi določbami glasila proti nam. Odstra-
nil jo je iz naše srede in jo pribil na križ.« (Kol 2,13-14)

Trenutek tišine. 

Pesem in berilo – animator 
O Christe Domine

Iz pisma Hebrejcem.
»Uprimo oči v Jezusa, začetnika in dopolnitelja 

vere. On je zaradi veselja, ki ga je čakalo, pretrpel križ, 
preziral sramoto in sedel na desnico božjega presto-
la. Pomislite vendar nanj, ki je od grešnikov pretrpel 
tolikšno nasprotovanje, da se v svojih dušah ne boste 
utrudili in omagali.« (Heb 12,2-3)

Trenutek tišine. 

Pesem in berilo – animator 
O Christe Domine

Iz pisma Efežanom. 
»Naj Kristus po veri prebiva v vaših srcih, da bi tako, 

ukoreninjeni in utemeljeni v ljubezni, mogli z vsemi 
svetimi doumeti, kolikšna je širokost in dolgost in vi-
sočina in globočina ter spoznati Kristusovo ljubezen, 
ki presega spoznanje, da bi se izpolnili do vse Božje 
polnosti.« (Ef 3,17-19)

Trenutek tišine. 

Pesem 
Ti si šel na križ

POČASTITEV KRIŽA
Molitev – animator 
Tvoje križanje, naš Odrešenik,
je bilo konec tvojega telesnega življenja.

Daj nam milost,
da križamo svojo voljo
in bo v nas rojeno duhovno življenje.

Po tvojem vstajenju, o Jezus,
naj v nas raste duhovni človek.

Kar v slavljenju tvoje svete
skrivnosti slavimo,
naj nam bo zrcalo,
v katerem bomo prepoznali duhovnega človeka.
(Efrem Sirski)

Nagovor – animator
Gospod Jezus ti si usmiljen, zato lahko s tvojo po-

močjo križamo grehe, ki ti jih izročamo. Vsak izmed 
nas je povabljen, da premisli, kateri greh ali teža-
vo želi križati in v sebi obnoviti duhovno življenje. 
Zapiši na listek, ki ga boš prepognjenega pripel na 
»križ«.*

Ob glasbeni spremljavi bomo posamično pristopali 
h križu, pokleknili, križali svoj greh in prislonili čelo 

MO L I T E V  1
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na križ. S to simbolno gesto bomo počastili križ ter 
Jezusovemu usmiljenju izročili svoje grehe.

Pesem
Nad vsem –
Moj Jezus, Rešitelj –
Kličem: »Svet si!« –

Mladi ob glasbeni spremljavi posamično pristopa-
jo h križu in prislonijo čelo, nato z risalnim žebljičkom 
pripnejo popisan listek (*listek lahko mladi pripnejo 
na primerno podlago ali pa ga položijo v košarico).

ZAHVALE JEZUSU
Nagovor – animator mlade povabi k spontanim 

zahvalam
Jezus, ti si naš Rešitelj. Tvoja ljubezen v nas dela 

čudeže. Hvala ti za vse, kar si storil v naših življenjih, 
zato se ti vsi zahvaljujemo. Jezus, hvala ti …

Spontane zahvale – mladi 
Jezus, hvala ti …
Jezus, hvala ti …

Trenutek tišine. 

Pesem 
Križ

PRIŽIGANJE SVEČ
Molitev – animator 
S sveto krvjo,
ki si jo prelil na križu,
me osvobodi
in če mi nočeš biti milosten,
mi daj moči za življenje.

Naj bom vedno
priča tvoje besede.
Potem naj živim za tvojo slavo
in pridem naj
v večno radost tvojega kraljestva.
(Makarij Egipčan)

Nagovor in prižiganje sveč – animator 
Jezus, zaradi tebe hodimo svobodni po svetu, naj 

osvobojeni strahu pred mnenji ljudi pričamo o tvoji 
ljubezni, ki želi razsvetliti vse ljudi. Prejeli ste luč, daj-
te jo naprej svojemu sosedu. S prižganimi svečami vsi 
pristopimo h križu in ga obložimo s svečami. Ostani-
mo zbrani spredaj vsi skupaj za sklepni blagoslov.

Ob glasbeni spremljavi, naj se od spredaj do zadaj 
širi plamen svečk. Mladi pristopijo h križu in zlagajo 
svečke. Ostanejo zbrani v polkrogu pred križem za 
duhovnikov sklepni blagoslov.

Pesem
Luč

SKLEPNI BLAGOSLOV
Duhovnik blagoslovi vse prisotne z iztegnjenimi 

rokami.
Obrednik za blagoslove

Pesem 
Odrešil si me

Oznanilo – animator 
Zahvala in povabilo na agape.

AGAPE
Mladi iz dekanije (župnije …) se po končani moli-

tveni uri zberejo za agape (druženje ob hrani in pija-
či, medsebojno spoznavanje).

VIRI
2007.  – Jubilate II – mladinska duhovna pesmari-
ca. Ljubljana: Salve.
Pogačnik, Marjan (ur.).  2006. Božje okolje.  – Naj-
lepše molitve. Ljubljana: Družina, let. 30, št. 
6/2006.
Wol<, Maria (ur.). 2006.  – Modrost očetov. Lju-
bljana: Družina.
2010.  – On živi! – mladinska bogoslužna pesmari-
ca. On živi: Ljubljana.
Žgur, Nada. 2009.  – A in Ω pesmarica.< 
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MOLITEV 
OB KRIŽU 2
? P. Maksimiljan File OCist in Mladinska skupina Stična

»Ukoreninjeni in sezidani v Kristusu 
ter utrjeni v veri.« (Kol 2,7)

Pesem
Venite, exultemus Domino

Molitev
(+) naredimo majhen križ na ustrezen del telesa

Gospod, odpri (+) moje ustnice,
moja usta bodo oznanjala tvojo slavo in našla tvo-

jo besedo.
Gospod, odpri (+) moje oči, 
da bom občudoval tvojo krasoto in videl bedo ljudi.
Gospod, odpri (+) moja ušesa,
da bom zaznal tvojo besedo in slišal krik revnih.
Gospod, odpri (+) moj obraz,
da bom živel naravnan nate in ostal odprt do vseh.
Gospod, odpri (+) moje srce,
da bom ustvaril prostor zate in dobra čustva za vse 

ljudi.
Gospod, odpri (+) moje roke, 
da se bom dotaknil polnosti življenja in postal bo-

gat v dajanju.

Nagovor
Dragi mladi!
Vse odrešenjsko dogajanje je usmerjeno v Kristu-

sa, učlovečenega Božjega Sina, zato ga sprejemamo 
kot edinega Odrešenika sveta. Gospod, ki je sprejel 
človeško naravo, je prišel na svet kot človek, da bi za 
nas trpel in naposled v največjih mukah umrl na kri-
žu. Muke, ki jih je moral pretrpeti, niso bile navadne 
muke, temveč brez primerno hude in strašne, še stra-
šnejša pa je bila njegova duševna bolečina in žalost, 
saj je trpel po nedolžnem zaradi nas in za nas. Zato 
sedaj pred znamenjem odrešenja skupaj molimo za 
mlade po svetu, da bi jim Gospod utrdil vero v Jezusa 
Kristusa.

Molitev
1: Verujemo vate, Troedini Bog, Oče, Sin in Sveti 

Duh, ki si vse ustvaril, ki vse ohranjaš in vladaš, ki si 
prijatelj ubogih in grešnih, nemočnih in zlomljenih.

2: Verujemo, da se je Božji Sin učlovečil, da nas je 
s svojo smrtjo na križu odrešil, in da nas Sveti Duh s 
svojo milostjo posvečuje.

1: Verujemo in trdimo vse, kar si Ti, o Bog, razodel 
ter nam po sveti Katoliški Cerkvi zapoveduješ vero-
vati.

2: O, Bog, poživi našo vero!

Pesem
Moj Jezus, Rešitelj

Božja beseda 
Kristus je Božja moč in modrost 
»Beseda o križu je namreč za tiste, ki so na poti po-

gubljenja, norost; nam, ki smo na poti rešitve, pa je 
Božja moč. Saj je pisano: Uničil bom modrost modrih, 
razumnost razumnih bom zavrgel. Kje je modrec, kje je 
pismouk, kje razpravljavec sveta? Mar ni Bog modrosti 
tega sveta obrnil v norost? Ker pač svet prek modrosti 
ni spoznal Boga v njegovi modrosti, je Bog po norosti 
oznanila sklenil rešiti tiste, ki verujejo. 

Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo mo-
drost, mi pa oznanjamo križanega Kristusa; 

ki je Judom v spotiko, poganom norost. Tistim pa, 
ki so poklicani, Judom in Grkom, je Mesija, Božja moč 
in Božja modrost. Kajti Božja norost je modrejša od 
ljudi in Božja slabotnost močnejša od ljudi. 

Glejte, bratje, svojo poklicanost! Ni vas veliko mo-
drih po mesu, ni vas veliko mogočnih, ni vas veliko 
plemenitih po rodu. Nasprotno, Bog si je izbral tisto, 
kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre. Bog 
si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi 
osramotil tisto, kar je močno. Bog si je izbral tisto, 
kar je na svetu neplemenito po rodu in zaničevano, 
tisto, kar ni bivajoče, da bi onesposobil bivajoče, da 
se pred Bogom ne bi ponašalo nobeno meso. Iz njega 
pa ste vi v Kristusu Jezusu, ki je za nas postal mo-
drost od Boga, pravičnost, posvečenje in odkupitev, 
da bi se – kakor je pisano – tisti, ki se ponaša, pona-
šal v Gospodu« (1 Kor 1,18–31).
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Nekaj trenutkov tišine.

Molitev
Psalm 123
Slávi, moja duša, GOSPODA, 
vsa moja notranjost njegovo sveto ime.
 Slávi, moja duša, GOSPODA, 
 ne pozabi nobenega dejanja njega, 
ki odpušča vso tvojo krivdo, 
ki ozdravlja vse tvoje bolezni, 
 ki iz jame rešuje tvoje življenje, 
 ki te krona z dobroto in usmiljenjem, 
ki tvoja leta nasičuje z dobrinami; 
kakor orlu se obnavlja tvoja mladost. 

 GOSPOD opravlja dela pravičnosti, 
 dela pravice za vse zatirane. 
Mojzesu je dal spoznati svoje poti, 
Izraelovim sinovom svoja dela. 
 Usmiljen in milostljiv je GOSPOD, 
 počasen v jezi in bogat v dobroti. 
Ne pravda se venomer, 
ne očita na veke. 
 Z nami ne ravna po naših grehih, 
 ne vrača nam po naših krivdah. 
Zakaj kakor je nebo visoko nad zemljo, 
je njegova dobrota silna nad tistimi, 
ki se ga bojijo. 
 Kakor je vzhod oddaljen od zahoda, 
 oddaljuje od nas naša hudodelstva. 
Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, 
GOSPOD izkazuje usmiljenje nad tistimi, 
ki se ga bojijo. 
 Zakaj on pozna našo sestavo, 
 spominja se, da smo prah. 

Človek, kakor trava so njegovi dnevi, 
kakor cvetica na polju, tako cvete. 
 Komaj zaveje veter vanjo, je ni več, 
 njen kraj je ne pozna več. 
Toda GOSPODOVA dobrota je od vekomaj, 
do vekomaj za tiste, ki se ga bojijo, 
 njegova pravičnost do otrok otrok 
 za tiste, ki se držijo njegove zaveze 
in se spominjajo njegovih ukazov, 
da bi jih izpolnjevali. 

 GOSPOD je postavil svoj prestol v nebesih, 
 njegovo kraljestvo vlada nad vesoljstvom. 
Slavite GOSPODA, njegovi angeli, 
vi, silni junaki, ki izpolnjujete njegovo besedo 

 s poslušanjem glasu njegove besede. 
 Slavite GOSPODA, vse njegove vojske, 
vi, njegovi služabniki, ki izpolnjujete njegovo voljo. 
Slavite GOSPODA, vsa njegova dela, 
 na vseh krajih njegovega gospostva. 
 Slávi, moja duša, GOSPODA. 

Pesem 
Laudate Dominum

Evangelij
»Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno 

ne pade v zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa 
umre, obrodi obilo sadu. Kdor ima rad svoje življenje, 
ga bo izgubil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem 
svetu, ga bo ohranil za večno življenje. Če kdo hoče 
meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam 
bo tudi moj služabnik. Če kdo meni služi, ga bo poča-
stil Oče.« (Jn 12,24-26)

Nekaj trenutkov tišine.

Nagovor duhovnika 
(tako ali s svojimi besedami)
»Nič vrednega se v življenju ne more narediti brez 

križa,« je zapisal blaženi Ivan Merz. Jezus pa je v Ja-
nezovem evangeliju to misel izredno slikovito izra-
zil: »Če pšenično zrno ne umre, ostane samo, če pa 
umre, obrodi obilo sadu« (Jn 12,24).

Bojim se imeti opravka s človekom, ki ni nikoli trpel 
in ni šel skozi nobeno večjo preizkušnjo. Manjka mu 
bistvena izkušnja, da bi lahko razumel sočloveka. 

Kristjanu je na poti trpljenja vzornik Kristus, ki je 
šel skozi trpljenje v vstajenje in nam tako prinesel 
odrešenje. Tudi naše trpljenje, če ga združujemo s 
Kristusovim, lahko postane odrešujoče. Ker je Kristus 
sam šel skozi trpljenje, ima sočutje z našo bolečino 
in nam stoji ob strani v težkih trenutkih našega ži-
vljenja.

Nekaj trenutkov tišine.

Pesem
Ubi caritas

Prošnje
Nebeški Oče, tvoji otroci smo. Vsak trenutek smo 

v tvojih rokah. V svoji človeški nemoči se obračamo k 
tebi, in te prosimo:

Gospod, prosimo te za mlade, ki so zavrgli vero 1. 
in te teptajo z razuzdanim življenjem in siroma-
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šenjem svojega duha. 
Pomagaj jim, da te bodo ponovno našli in na- –
ravnali svoje življenje po tvojem nauku.
Gospod, ti si naš Bog. Na mnogotere načine 2. 
nam kažeš svoje obličje. 
Daj, da te bomo v Božji besedi vedno spoznavali  –
in ti zaupali.
Gospod, prosimo te za tiste, ki kakorkoli trpijo 3. 
krivico. 
Daj jim moči, da bodo zmogli prenesti njeno  –
težo.
Gospod, prosimo te, vodi nas po pravi poti. 4. 
Daj nam moči, da bomo dobri kristjani in bomo  –
pogumno hodili za teboj, do konca življenja.

Oče naš

Molitev 
(skupaj)
Gospod, v trenutkih srečanj in tišine slutimo, 
katere sile gibljejo in vodijo naše življenje. 
Odkrivamo, kako močni so: strah, nezaupanje, 
nemoč, sovraštvo in smrt.
Čutimo, kako utesnjeno je naše življenje
in kolikokrat zgodovino vodi duh laži, sovraštva in 

uničenja.

Prav v teh trenutkih še bolj želimo
verovati, upati in ljubiti.
Kajti vemo, da se lahko prepustimo tvojemu Duhu.
On v nas priča, 
da je resnica močnejša od laži,
da je svoboda močnejša od suženjstva, 
da sta ljubezen in življenje močnejša od sovraštva 

in smrti.
Hvala ti, Gospod, 
da se lahko z zaupanjem prepustimo tvojemu 

Duhu.
Hvala ti za ogenj, 
ki si ga prižgal v naših srcih
in za veter, ki nas osvežuje in nosi.
Hvala ti za trenutke, 
ko lahko v neizrekljivem izkustvu tvojega Duha
samo molčimo.
In hvala ti za trenutke, 
ko o Njem moramo govoriti.
Hvala ti, Gospod,
za dar tvojega Duha.
Hvala ti, 
ker lahko verujemo, upamo in ljubimo.

Pesem
Pridi, Sveti Duh, pridi luč srca.<

MO L I T E V  2


