Uvodnik
Srednjeveški svetniki so se odlikovali po veliki pobožnosti
do Kristusovega trpljenja. Pri širjenju te pobožnosti so veliko pripomogli sv. Frančišek Asiški in njegovi bratje. Ko
so sv. Bonaventuro vprašali, od kod ima svojo učenost, je
pokazal na podobo Križanega. Tudi mnogi drugi svetniki
so poudarjali, da so v premišljevanju Jezusovega trpljenja
dospeli do visoke popolnosti in svetosti. Zato je sv. Leonard Portomavriški z veliko vnemo širil pobožnost križevega pota. Frančiškovi bratje so to pobožnost vpeljali in jo
razširili tudi po naših krajih.
Med pobožnimi vajami, s katerimi verniki častijo Gospodovo trpljenje, je malo tako priljubljenih kot je križev pot.
S to pobožno vajo verniki zavzeto spremljajo zadnjo pot,
ki jo je Jezus prehodil v svojem zemeljskem življenju: od
Oljske gore do Kalvarije. Potrditev ljubezni krščanskega
ljudstva do te pobožne vaje so mnogi križevi poti, postavljeni po naših cerkvah, svetiščih, samostanih in tudi na
poljih ali po gričih ...
Tudi v minoritski cerkvi sv. Petra in Pavla na Ptuju je imel
križev pot vedno posebno mesto. Kakšne so bile podobe
križevih potov skozi zgodovino, ni znano. Prvi ohranjen
križev pot, ki je predstavljen tudi v tej knjižici, nosi letnico
1769 in se danes nahaja v arhivu minoritskega samostana.
Patri so križev pot leta 1939, ko so obhajali 700-letnico
samostana, zamenjali z novim, ki je v času druge svetovne
vojne, ko je bila cerkev leta 1945 porušena, izginil v ruševinah.
Sedanji križev pot, ki krasi nov cerkveni prostor, je delo
akademskega kiparja Viktorja Gojkoviča.
Naj bo križev pot spodbuda tudi nam, da bomo lahko na
poti življenja, ki je mnogokrat zaznamovana s križem in
posuta s trnjem, dosegli slavo vstajenja.
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p. Tomaž Majcen
gvardijan

O pridite, stvari, kaj, glejte, se godi:
edini Božji Sin strašno za nas trpi.

Dragi bratje in sestre!
Zbrali smo se, ker bi radi Jezusa spremljali na
njegovem križevem potu, ki ga je prehodil od
Pilatove hiše na goro Golgoto. Pri vsaki postaji
bomo tudi skupaj molili z besedami svetega
Frančiška.
Zmolimo sedaj Frančiškovo molitev, v kateri
bomo prosili za milost, da bi zmogli hoditi za
Jezusom Kristusom.
Vsemogočni, večni, pravični in usmiljeni Bog,
daj nam ubogim,
da bomo zaradi tebe delali,
kar vemo, da hočeš,
in vedno hoteli, kar je tebi všeč;
da bomo notranje očiščeni,
notranje razsvetljeni
in vžgani z ognjem Svetega Duha,
mogli hoditi po stopinjah tvojega ljubljenega
Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa
in le po tvoji milosti priti k tebi, Najvišji;
ti, ki v popolni Trojici nedeljivo Eden
živiš in kraljuješ v slavi, vsemogočni Bog,
na vse veke vekov. Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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Razbičan, zapljuvan in kronan, zasram’van
pred sodni stol zdaj gre, nedolžen v smrt izdan.

1. postaja

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

Pilat obsodi Jezusa na smrt
Pilat pa jim je še tretjič rekel: »Kaj je vendar
hudega storil? Ničesar, kar bi zaslužilo smrt, nisem našel na njem; dal ga bom torej pretepsti in
ga izpustil.« Oni pa so pritiskali nanj z velikim
vpitjem in zahtevali, naj bo križan. In njihovo
vpitje je postajalo čedalje močnejše. Pilat je
razsodil, naj se ugodi njihovi zahtevi. (Lk 23,22-24)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Vsemogočni, najsvetejši, najvišji
in najzvišenejši Bog,
zahvaljujemo se ti,
ker si nas po svojem Sinu ustvaril
in po svoji sveti »ljubezni,
s katero si nas ljubil« dal, da se je sam
pravi Bog in pravi človek rodil iz slavne in
preblažene ter svete vedno device Marije.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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Glej, križ mu nalože na ranjene rame;
objame ga voljno in nese vseh dolge.

2. postaja
Jezus vzame križ na svoje rame

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Vsem pa je Jezus govoril: »Če hoče kdo iti za
menoj, naj se odpove sebi in vzame vsak dan
svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče
svoje življenje rešiti, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo rešil.«
(Lk 9, 23-24)

Molimo z besedami sv. Frančiška

Presveti Oče naš: naš Stvarnik, Odrešenik,
Tolažnik in Zveličar.
Pridi k nam tvoje kraljestvo: da boš vladal
v nas po milosti in nam dal priti v tvoje
kraljestvo, kjer je gledanje tebe nezastrto,
ljubezen do tebe popolna, združenost s teboj
blažena in uživanje tebe večno.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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Opešal je v močeh, podre ga križ, naš greh,
vtopljen v dolge sveta leži potrt na tleh.

3. postaja
Jezus pade prvič pod križem

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
V resnici je nosil naše bolezni,
naložil si je naše bolečine,
mi pa smo ga imeli za zadetega,
udarjenega od Boga in ponižanega.
On pa je bil ranjen zaradi naših prestopkov,
strt zaradi naših krivd.
Kazen za naš mir je padla nanj,
po njegovih ranah smo bili ozdravljeni. (Iz 53,4-5)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Gospod, Bog mojega rešenja:
podnevi in ponoči vpijem pred teboj.
Naj pride pred tvoje obličje moja molitev,
nagni svoje uho k moji prošnji.
Pazi na mojo dušo in jo reši:
zaradi mojih sovražnikov me osvobodi.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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O, žalostni spomin, ko Mater sreča Sin,
bridkosti meč ji gre do srca globočin.

4. postaja
Jezus sreča svojo Mater

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
In Simeon jih je blagoslovil in rekel Mariji,
njegovi materi: »Glej, ta je postavljen v padec
in vstajenje mnogih v Izraelu in v znamenje, ki
se mu nasprotuje - pa tudi tvojo lastno dušo bo
presunil meč, da se razodenejo misli mnogih
src.« (Lk 2,34-35)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Pozdravljena, Gospa, sveta kraljica,
sveta Božja mati Marija,
ki si postala devica Cerkev.
Izbral te je najsvetejši Oče nebeški
in te posvetil z najsvetejšim ljubljenim
Sinom in Svetim Duhom Tolažnikom.
V tebi je bila in je vsa polnost milosti in vse
dobro.
Pozdravljena, njegov tabernakelj!
Pozdravljena, njegovo domovanje!
Pozdravljena, njegova dekla!
Pozdravljena, njegova mati!
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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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.
Ko so ga odvedli, so prijeli nekega Simona
iz Cirene, ki je prihajal s polja, in mu naložili
križ, da ga je nesel za Jezusom. (Lk 23,26)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Presveti Oče naš: zgodi se tvoja volja kakor
v nebesih tako na zemlji:
da bi ljubili svoje bližnje kakor sami sebe,
tako da bi z vsemi svojimi močmi pritegovali
vse k ljubezni do tebe, se veselili blagra
drugih kakor svojega lastnega blagra ter
sočustvovali v nesreči in da bi nikogar v
ničemer ne žalili.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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S prtom Veronika obriše Jezusa,
zato ji da spomin obličja svetega.

6. postaja
Veronika poda Jezusu potni prt

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Pognal je kakor mladika pred njim,
kakor korenika iz suhe zemlje.
Ni imel podobe ne lepote, da bi ga hoteli videti,
ne zunanjosti, da bi si ga želeli.
Bil je zaničevan in zapuščen od ljudi,
mož bolečin in znanec bolezni,
kakor tisti, pred katerim si zakrivajo obraz,
je bil zaničevan in nismo ga cenili. (Iz 53,2-3)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Ti si ljubezen, nesebična ljubezen.
Ti si modrost.
Ti si ponižnost.
Ti si potrpežljivost.
Ti si lepota.
Ti si blagost.
Ti si varnost.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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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.
Mi vsi smo tavali kakor ovce,
obrnili smo se vsak na svojo pot,
Gospod pa je naložil nanj
krivdo nas vseh. (Iz 53,6)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Presveti Oče naš: naš Stvarnik, Odrešenik,
Tolažnik in Zveličar.
Odpusti nam naše dolge: po svojem
neizrekljivem usmiljenju, po moči trpljenja
svojega ljubljenega Sina in po zasluženju ter
priprošnji blažene Device Marije
in vseh tvojih izvoljenih.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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Usmiljene žene, ne jokajte za me,
le zase in svoj rod točite zdaj solze.

8. postaja
Jezus nagovori jeruzalemske žene

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Za njim je šla velika množica ljudstva, tudi
žená, ki so se tolkle po prsih in ga objokovale.
Jezus pa se je obrnil k njim in rekel: »Hčere
jeruzalemske, ne jokajte nad menoj, temveč
jokajte nad seboj in nad svojimi otroki!« (Lk 23,27-28)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Presveti Oče naš, odpusti nam naše dolge
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom:
in glede tistega, česar ne odpuščamo
popolnoma, stori ti, Gospod, da v polnosti
odpustimo, da zaradi tebe resnično ljubimo
sovražnike in zanje pobožno molimo;
da nikomur ne vračamo hudega s hudim,
temveč da se v tebi trudimo koristiti vsem.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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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.
Ko pa sem sam padel,
so se zbrali v škodoželjnosti,
zbrali so se proti meni,
da bi me zahrbtno pobili,
neprenehoma so me obrekovali.
Kakor najbolj brezbožni zasmehovalci
so z zobmi škripali zoper mene. (Ps 35,15-16)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Ti si moj najsvetejši Oče:
moj Kralj in moj Bog.
Hiti mi na pomoč,
Gospod, Bog moje rešitve.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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Ko pride na goro, obleko mu vzemo
in za dolge sveta še žolča mu dado.

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

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Ko so ga križali, so si z žrebanjem razdelili
njegova oblačila. (Mt 27,35)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Hvaljen, mój Gospod,
v onih, ki zaradi tvoje ljubezni odpuščajo
in prenašajo slabosti in trpljenje.
Blagor njim, ki ostanejo v miru,
zakaj ti, Najvišji, jih boš kronal.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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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.
In ko so prišli na kraj, ki se imenuje Lobanja,
so tam križali njega in oba hudodelca, enega na
desnici in enega na levici. (Lk 23,33)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Usliši me, Gospod,
saj je tvoje usmiljenje dobrotljivo:
po obilnosti svojega usmiljenja
se ozri na mene.
Ne odvračaj svojega obličja od svojega
služabnika: hitro me usliši.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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Na križu Bog visi in sveta teče kri:
za nas umira Bog, žalujte vse stvari!

12. postaja
Jezus umrje na križu

Molimo te, Kristus, in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po
vsej zemlji do devete ure. Sonce je otemnelo in
zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi.
Jezus je zaklical z močnim glasom in rekel:
»Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.«
In ko je to rekel, je izdihnil. (Lk 23,44-46)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Vredno je jagnje, ki je bilo umorjeno,
da prejme oblast in božanstvo,
modrost in moč,
čast in slavo in hvalo.
Hvalimo in poveličujmo ga vekomaj.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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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.
In glej, prišel je mož, po imenu Jožef, član
vélikega zbora, dober in pravičen mož, ki se
ni strinjal z njihovim sklepom in ravnanjem,
doma iz judovskega mesta Arimateje, in je
pričakoval Božje kraljestvo; ta je stopil k Pilatu
in prosil za Jezusovo telo. (Lk 23, 50-52)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Sveta Devica Marija,
ni tebi enake med vsemi ženami sveta,
hči in dekla vzvišenega in najvišjega Kralja,
Očeta v nebesih, mati najsvetejšega
Gospoda našega Jezusa Kristusa,
nevesta Svetega Duha;
prosi za nas, skupaj s svetim nadangelom
Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi
in z vsemi svetniki,
svojega presvetega ljubljenega Sina,
Gospoda in Učenika.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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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.
Jožef iz Arimateje je snel Jezusovo telo s križa,
ga zavil v platno in položil v grob, izdolben v
skalo, kamor ni bil še nihče položen. (Lk 23,53)
Molimo z besedami sv. Frančiška

Vsemogočni, najsvetejši, najvišji
in najzvišenejši Bog,
ker pa mi ubogi in grešniki, nismo vredni,
da te imenujemo, zato ponižno prosimo,
naj se ti tvoj ljubljeni Sin,
naš Gospod Jezus Kristus
»nad katerim imaš veselje«,
zahvaljuje skupaj s Tolažnikom Svetim
Duhom za vse, kakor je tebi in njemu všeč.
On, po katerem si nam storil tako velike
reči, ti vedno zadostuje v vsem.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu ...
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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O, Jezus, hvali naj ves svet te vekomaj!
Po svojem križu nam podeli sveti raj!

Sklep
Gospod, hvala ti, ker si me danes skupaj s
svetim Frančiškom poučil, kako naj nosim svoj
križ: v zaupanju in ljubezni do Boga. Ti si me
tudi naučil, kako ga morem premagati: da ga v
ljubezni darujem za druge. Zapiši mi to resnico
globoko v srce, da je nikdar ne pozabim!
Naj me živo prevzame posebno takrat, ko bo
najtežje. Potem bom mislil na to, kar si mi na
tem križevem potu povedal in bom po tem tudi
živel.
Sklenimo križev pot z molitvijo, ki jo je sveti
Frančišek molil pred križanim v cerkvi svetega
Damijana.
O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje,
popolno ljubezen,
globoko ponižnost,
razumnost in spoznanje,
da se bom držal tvojih zapovedi.
Amen.
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Hvalite in poveličujte mojega Gospoda
in zahvalite se mu in služite mu v veliki
ponižnosti. (Hvalnica stvarstva)

Izdal: Minoritski samostan sv. Petra in Pavla, Ptuj 2011
Zbral in uredil: mag. p. Tomaž Majcen, gvardijan
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