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Pesem: Tiho so 
 

Tiho so, tiho so...Roke na križu razpete, 
rane globoke skeleče. 

Tiho so, ali res ne govore? 
Tiho so, kaj res nič ne povedo? 

 
Odp: Preglasne so, da bi jih slišal svet. 

Pretežke, da bi jih doumel. 
 

Tiho so, tiho so... Kaplje krvi Presvete, 
kot vroča reka deroča. 

Tiho so, ali res ne govore? 
Tiho so, kaj res nič ne povedo? Odp. 

 
Tiho so, tiho so... Pregrenke solze Marije, 

ko bol srce ji prebije. 
Tiho so, ali res ne govore? 

Tiho so, ali res nič ne povedo? Odp. 

 

Voditelj:  
 

Gospod, tudi danes,  
v tem postnem času, 

 želimo skupaj moliti za mir.  
Naj bo naša molitev križevega pota  

majhna kapljica sočutja do vseh,  
ki trpijo zaradi nasilja, lakote in vojnih grozot. 

 
 
 
 

1. Postaja:  
Jezus, ki si bil obsojen na smrt,  

prosimo te za mir v Palestini. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod.  
Usmili se nas. 

 
2. Postaja: 

Jezus, ki si vzel, križ na svoje rame,   
prosimo te za mir v Libanonu. 

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod.  

Usmili se nas. 
 

3. Postaja: 
Jezus, ki si padel prvič pod križem, 
prosimo te za mir v Siriji in Iraku. 

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod. 

Usmili se nas. 
 

4. Postaja:  
Jezus, ki si srečal svojo žalostno mater, 

prosimo te za mir v Afganistanu in 
Pakistanu. 

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod. 

Usmili se nas. 
 

5. Postaja: 
Jezus, ki ti je Simon iz Cirene pomagal, križ 
nositi, prosimo te za mir v Tadžikistanu in 

Kirgizistanu. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas. 

 
6. Postaja: 

Jezus, ki ti je Veronika podala potni prt, 
prosimo te za mir v Jemnu in Somaliji.  

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod. 

Usmili se nas. 
 

7. Postaja: 
Jezuse, ki si padel drugič pod križem, 

prosimo te za mir v Sudanu. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas. 

 
 
 
 
 



8. Postaja: 
Jezus, ki si nagovoril jeruzalemske žene, 

prosimo te za mir v Egiptu in Libiji. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas. 

 
9. Postaja: 

Jezus, ki si padel tretjič pod križem, 
prosimo te za mir v 

državah zahodne afriške obale. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas. 

 
10. Postaja: 

Jezus, ki so te slekli in ti ponudili vina, z 
žolčem mešanega,  

prosimo te za mir Ugandi in Ruandi. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas. 

 
11. Postaja: 

Jezus, ki so te pribili na križ, 
prosimo te za mir v DR Kongo. 

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod. 

Usmili se nas. 
 

12. Postaja: 
Jezus, ki si umrl na križu, 

prosimo te za mir v na kriznih območjih 
Srednje in Južne Amerike. 

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod. 

Usmili se nas. 
 

13. Postaja: 
Jezus, ki so te sneli s križa in te položili 

Mariji v naročje, prosimo te za mir v 
Severni Koreji. 

Zdrava Marija … 
Usmili se nas, o Gospod. 

Usmili se nas. 

 
14. Postaja: 

Jezus, ki so te položili v grob,  
prosimo te za mir na območjih,  

ki jih na tem križevem potu nismo omenili, 
zlasti za vsa tista, ki ostajajo skrita našim 

očem in vendar hrepenijo po miru. 
Zdrava Marija … 

Usmili se nas, o Gospod. 
Usmili se nas. 

Voditelj: 
 

Jezus, hvala, ker v molitvi lahko ostajamo 
povezani z našimi brati in sestrami po vsem 
svetu. Ti sam jih napolni s svojo milostjo, da 
bodo v preizkušnjah življenja vedno deležni 

Tvojega miru.  
Nam pa pomagaj, da bi jim skupaj s Teboj 

zmogli pomagati po najboljših močeh. 

 
Sklepna molitev: 

 
Poklican sem k popolni ljubezni 

 
Odpri mi oči, Gospod, 

da bom spoznaval Tebe 
v vseh svojih bratih in sestrah. 

Odpri mi ušesa, 
da bom slišal klice vseh tistih, 
ki potrebujejo mojo pomoč. 

Odpri mi srce, Gospod, 
da se bom naučil ljubiti svoje 

bližnje, 
kakor nas ljubiš ti. 

Daj mi svojega Svetega Duha, 
da ti bom zmogel vsak dan znova 

podariti svoje srce. 
Pomagaj mi 

da bom povsod razširjal Tvojo 
ljubezen, 

kjerkoli sem in kamorkoli grem. 
Nauči me tiste ljubezni, 

ki je vedno potrpežljiva, vedno 
prijazna. 

Nauči me tiste ljubezni, 
ki ni nikoli nevoščljiva, 

napuhnjena, sebična ali zamerljiva. 
Tiste ljubezni, ki okuša srečo v 

resnici 
in je vedno pripravljena odpuščati. 

Danes ti dajem svoje srce. 
Dajem ti svoje roke, noge, svoj glas, 

da boš lahko ti po meni 
v ta svet prinašal svojo ljubezen. 
Daj, da bom mogel biti slaboten, 
a vztrajen odsev tvoje popolne 

Ljubezni. 
 

sv. Mati Terezija 


