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1. postaja 

Pilat obsodi Jezusa na smrt 
 

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

 
Jezusa pripeljejo k Pilatu. O njem si izmišljajo laži in ga tožijo. Pilat ga skuša braniti, ker se mu 
zdi nedolžen, toda ljudje na ves glas vpijejo: "Križaj ga!" Pilat se boji, da bi se jim zameril. 
Umije si roke, da bi se otresel krivde in Jezusa izroči vojakom, da ga križajo. 
 
Jezus, krivično si bil obsojen. Pomagaj mi, da bom vedno govoril resnico. 
 
Prosimo te za vse ljudi na svetu, ki se jim godi krivica. Pomagaj jim, da najdejo prijatelje, ki 
jim bodo pomagali do pravice. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 
 



 
 
 

2. postaja 

Jezusu naložijo križ na svoje rame 
 

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

 
Vojaki Jezusu naložijo velik in težak lesen križ na rame. Jezus ga brez obotavljanja sprejme in 
stopi na pot proti Kalvariji. Vojaki ga po poti priganjajo z udarci, ljudje pa ga zmerjajo in se 
mu smejejo. Križ je še posebej težak zaradi vseh človeških hudobij, tudi mojih in tvojih grehov.  
 
Jezus, pomagaj mi, da bom svoje težave, stiske in bolečine prenašal brez jeze, trmarjenja in 
godrnjanja. 
 
Jezus, prosimo te za vse ljudi, ki morajo nositi križ bolezni in drugega trpljenja. Naj najdejo 
moč pri tebi. 
 

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 izmučen in lačen, pa tudi veliko krvi je izgubil zaradi ran, ki so mu jih povzročili biči in 
udarci. Omaga in prvič pade pod križem. Nihče mu ne pomaga, ko nemočen leži na tleh. Vojaki 
ga začnejo jezno brcati, pretepati in zmerjati, naj že vstane in gre naprej. S težavo se počasi 
pobere in nadaljuje pot. 
 
Jezus, včasih me kaj skrbi in se bojim. Naj zaupam, da nisem nikoli sam, da mi boš vedno 
pomagal. 
 
Jezus, pomagaj tistim, ki imajo veliko skrbi, pa jih nočejo zaupati tebi, ki si vedno blizu in 
pomagaš. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 



 
 
 

4. postaja 

Jezus sreča svojo žalostno mater 
 

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

 
Jezusova Mati Marija pa vse to gleda in je zelo žalostna. Po tihem joka in spremlja Jezusa na 
tej poti. Uspe se ji preriniti do njega. Tedaj se ljubeče pogledata. Ker Jezus ve, da ga Mati 
podpira in ljubi, dobi novih moči. 
 
Jezus, naj se od tvoje in naše matere Marije naučim z ljubeznijo tolažiti druge. 
 
Jezus, prosimo te, potolaži mame, ki jih skrbi za njihove otroke. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 
 



 

 
 

5. postaja 

Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ 
 

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

 
Simon iz Cirene se vrača s polja in zagleda Jezusa, kako omaguje pod križem. Množica ljudi 
okoli njega pa medtem kriči in ga zasmehuje. Vojaki ga grdo suvajo. Simon se približa. Tedaj 
pa vojaki zgrabijo Simona in ga prisilijo, da vzame Jezusov križ in mu ga pomaga nositi. 
 
Jezus, pomagaj mi, da bi sam od sebe pomagal in me ne bi bilo treba prositi ali celo siliti. 
 
Jezus, prosimo te za vse, ki jim nihče ne želi pomagati. Naj ne izgubijo upanja v dobro. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 



 
 
 

6. postaja 

Veronika obriše Jezusu potni obraz 
 

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

 
Jezusov obraz je prepoten in krvav. Kri mu izpod trnjeve krone teče po obrazu. Prah, ki se 
dviga, se mu lepi na obraz. Veronika se nič ne boji vojakov. Prerine se do Jezusa in mu s svojim 
prtom obriše obraz. Zato ji Jezus iz hvaležnosti v prt vtisne svojo podobo. 
 
Jezus, daj da bom hitro opazil, da ima kdo težave in mu bom pomagal. 
 
Jezus, prosimo te za tiste, ki vidijo le svoje težave in jih težave drugih sploh ne zanimajo in 
jim pomagaj, da bodo spoznali veselje iskrenega prijateljstva z drugim. 

 
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. 

 
Veronikina pozornost Jezusa potolaži, toda kmalu spet omaga. Drugič se zgrudi pod križem in 
z vso težo pade na kamnita tla. Vojaki ga znova priganjajo, naj vstane, pri čemer ga surovo 
pretepajo, brcajo in zmerjajo. Ponovno zbere vse moči in vstane. 
 
Jezus, zaradi tvojih bolečin pri padcu, naj se vedno trudim, da bi se odločal za dobro. 
 
Jezus prosimo te za tiste otroke in odrasle, ki jim je vseeno, ko delajo slabo in tako 
prizadenejo druge in tebe. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 



 
 
 

8. postaja 

Jezus nagovori Jeruzalemske žene 
 

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

 
Jeruzalemskim ženam se Jezus zasmili. Zaradi njegovega trpljenja jokajo. On pa jim reče, naj 
ne jokajo zaradi njega, temveč zaradi napak, ki jih delajo one ali njihovi otroci. 
 
Jezus, pomagaj mi, da bom prijazen tudi takrat, ko ne bo vse tako, kot si želim jaz, ko ne bo 
vse po moje. 
 
Jezus, prosimo te za vse neprijazne ljudi, ki jih poznamo. Pokaži jim pot do pravega 
prijateljstva. 

 
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 

 



 

 
 

9. postaja 

Jezus pade tretjič pod križem 
 

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

 
Za Jezusom je že dolga in težka pot. Zdaj je čisto blizu Kalvarije, kjer bo konec poti. Ne more 
več hoditi, noge ga ne držijo. Že tretjič se zgrudi pod križem. Toda ljubezen je močnejša od 
izčrpanosti. Z zadnjimi močmi se počasi dvigne. 
 
Jezus, ti me učiš, naj znova in znova popravljam svoje napake, pa čeprav mi ne gre najbolje. 
Daj mi moč, da bom vztrajal v dobrem, tudi ko mi ne bo šlo. 
 
Jezus, prosimo te za tiste, ki ne delajo prav, pa tega nočejo priznati in se poboljšati. Pomagaj 
jim iskati resnico. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 



 

 
 
 

10. postaja 

Jezusa slečejo in mu dajo vina z žolčem mešanega 
 

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

 
Jezus pride končno na vrh Kalvarije. Križ mu vzamejo z ramen in ga grobo slečejo. Jezus se ne 
upira. Vse jim pusti. Ponudijo mu grenko pijačo. Pokusi, a ne more piti. Posmehujejo se mu 
in ga zmerjajo, on pa nemočno stoji med njimi. 
 
Jezus, pomagaj mi, da bom pogumno branil vse, ki jih drugi posmehujejo in se iz njih 
norčujejo. 
 
Jezus, prosimo te za vse, ki trpijo zaradi zasmehovanja. 

 
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. 

 
Vojaki z velikimi kovanimi žeblji Jezusa pribijejo na križ. Jezusa neznansko boli. Nato križ 
skupaj z Jezusom dvignejo in postavijo na sredino med dva razbojnika. Levi se iz njega norčuje, 
desni pa ga prosi odpuščanja. Jezus mu reče: "Še danes boš z menoj v raju!" 
 
Jezus, odpusti tudi meni za vse, kar ne storim prav.  
 
Pomagaj nam, da bomo znali tudi mi odpuščati drug drugemu, kadar bomo naredili nekaj, 
kar ni prav. 
 

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. 

 
Jezus odpusti vsem, ki mu povzročajo bolečine. Izroči se Bogu, svojemu Očetu, in umre. Pod 
križem sta žalostna Mati Marija in Jezusov učenec Janez, ki ga že vso pot zvesto spremljata. 
 
Jezus, daj da bom rad daroval svoje stvari, svoj čas, sposobnosti in samega sebe za druge. 
 
Jezus, pomagaj vsem, ki se darujejo za druge, da ne bi nikoli izgubili poguma in moči.  

 
Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 

 
 

  



 
 
 

13. postaja 

Jezusa snamejo s križa in položijo Mariji v naročje 
 

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

 
Žalostna Mati Marija še zadnjič objame svojega Sina, ga gleda in joka. Sprašuje se o veliki 
Jezusovi ljubezni do ljudi, ki odpušča sovražnikom in zanje moli. 
 
Jezus, naj ne izgubim poguma in zaupanja, ko mi bo šlo vse narobe. Naj trdno verjamem, da 
si vedno z mano in me podpiraš. 
 
Jezus, prosimo te za tiste, ki nimajo nobenega upanja več, da bi našli izhod iz svojega 
trpljenja. 

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. 

 
Jezusovo telo položijo v kamniti grob, ga zaprejo z velikim kamnom in vojaki postavijo stražo. 
Učenci mislijo, da je z Jezusovo smrtjo vsega konec, zato se razočarani poskrijejo. Toda 
pozabili so, kako je Jezus rekel, da bo čez tri dni vstal od mrtvih. Samo Marija zares verjame 
njegovim besedam. 
 
Jezus, prosim te, naj se ne ustrašim truda in napora, kadar gre za kaj dobrega. 
 
Jezus, prosimo te za vse, ki se trudijo za dobro. Daj jim moči, da bodo vztrajali do konca, 
četudi morda kdaj ne bodo videli smisla. 
 

Usmili se nas, o Gospod. Usmili se nas. 


