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KRIŽEV POT
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rižev pot v višarski cerkvi je naslikal
Tone Kralj na pobudo domačinov, ki
so v letih pred drugo svetovno vojno
ob starodavni romarski poti začeli
graditi postaje zanj. Dokončali so
samo šest kapitljev, v katere so namestili prvih
šest postaj, preostale pa so shranili v cerkvi. Leta
1960 so našle zatočišče pod cerkveno streho tudi
prve postaje, ki jih je dež močno spral, svoje pa so
naredili tudi grafiti »romarjev«.
Podobe višarskega križevega pota nas nagovarjajo
na treh ravneh. Vabijo nas, da se v duhu pridružimo Kristusu na njegovi poti od Pilatovega sodnega
stola do križanja in pogreba. Kristus se je svobodno podal na to težko pot, ker je želel izpolniti voljo
svojega nebeškega Očeta. S tem je vsem nam odprl
vrata odrešenja od zla in strahu ter nam hkrati pokazal pot. S premišljevanjem Jezusovega trpljenja
se učimo, kako ga posnemati na naši življenjski
poti, da bomo tudi mi prišli do večnega življenja.
Višarski križev pot je delo slovenskega umetnika, ki je delil težko usodo svetišča. Tone Kralj je
bil rojen na Dolenjskem, a je veliko ustvarjal v
slovenskih krajih, ki jih je po prvi svetovni vojni
okupirala Italija. Imel je težko življenje zapostavljene manjšine, vojno, revolucijo in komunistični
totalitarizem, ki je bil grob in nestrpen do vsega
in vsakega, ki se mu ni podredil. To življenjsko
izkušnjo je Kralj z občutljivostjo in spretnostjo
umetnika prelil v postaje križevega pota v tridesetih letih preteklega stoletja, ko so obnavljali bom-

bardirano cerkev, in znova po drugi svetovni vojni,
ko so se mimo svetišča vile kolone slovenskih
beguncev in izseljencev.
Končno nas križev pot nagovarja s svojo snovno in
zgodovinsko navzočnostjo. Naslikan je na kamnite
plošče, kar pride do izraza na tistih postajah, ki jih
je izpral dež. Križev pot je del gore, je trd in hkrati
trden. Delil je in deli usodo romarjev, ki se peš podajo proti cilju: pral ga je dež, pekel se je v soncu.
Nemo je prenašal mimoidoče, ki niso razumeli in
cenili njegovega sporočila: tiste, ki se niso zmenili
zanj, in one, ki so se mu posmehovali in vanj vrgli
kamen, ali pa so v svoji oholosti vanj zarezali svojo
plehkost.
Križev pot je naša pot: preko dolin in gora, v lepem
in grdem vremenu, v družbi domačih in prijateljev kot tudi takih, ki nas ne razumejo in nas celo
zasmehujejo. Jezus zase pravi, da je pot, resnica in
življenje. Pravi tudi, da bo živel tisti, ki vzame križ
na svoje rame in gre za njim. Ko gledamo Jezusa: zapuščenega, prevaranega, zasmehovanega,
trpinčenega in nemočno visečega na križu – vidimo sebe in svoje bližnje. Prepoznamo se v njem,
pa tudi v Pilatu, v surovih vojakih, brezbrižno
radovednih opazovalcih, v Veroniki in Simonu.
Želimo zavestno sprejeti svoj križ, obžalovati svoje
napake, s katerimi smo obtežili Jezusa in svoje
brate in sestre, hoditi skupaj z njim, mu pomagati in pustiti, da drugi nam pomagajo. Zato, ker
zaupamo v Boga, ki nas ima rad in ki ne bo dopustil, da bi nas križ uničil.

Pilat Jezusa
obsodi na smrt

·

olje je, da eden umre za narod, kot
da bi trpelo vse ljudstvo, je rekel véliki duhovnik. Bolje je, da usmrtim
nič krivega človeka, kot da tvegam
nerede in nasilje na ulici, si je mislil
rimski guverner. Eden – nedolžen
je umrl. Ljudstvo je trpelo. Miru ni
mogoče kupiti s krivico in nasiljem.
Jezus, obžalujem vse majhne laži
in prevare, s katerimi si kupujem

mir, udobno življenje,
ugled v družbi.
Obžalujem vse trenutke, ko vidim krivico in
nasilje, pa si raje umijem roke,
kot da bi se zavzel za uboge in zatirane. Prosim te za sodnike, politike
in državne uslužbence. Naj se ne
pustijo ustrahovati ali podkupiti,
ampak naj vedno delajo, kar je prav,
in ščitijo nemočne.

I

Jezus vzame
križ na svoje rame

¯

obsodbo je Jezus padel v kolesje
brezčutne in brezsrčne države.
Prenehal je biti oseba, postal je
obsojenec, brez pravic in brez dostojanstva. Ječarji in vojaki opravljajo svoje delo, ne zanima jih, ali
je Jezus kriv ali nedolžen. Oblasti
so ga obsodile, to jim zadostuje. To
jim daje dovoljenje, da se izživljajo
nad nesrečnežem.
Jezus vse to razume. Krotko si
naloži križ. Mesarsko bičanje mu
je razmrcvarilo telo, trni so se mu
zarili v glavo, korak je negotov.
Zbere moči in se poda na pot.

Jezus, tudi
jaz pogosto
razčlovečim
bližnjega, ko ga
obravnavam kot številko, mu privoščim in se
znašam nad njim, kadar pade v
brezsrčno kolesje države ali javnega mnenja. Kadar pa mene doleti
enaka usoda, se otepam križa, mu
želim ubežati.
Želim se učiti od tebe, da bom
krotak in ponižen, da bom vzel svoj
križ. Tako zla ne bom prelagal in podaljševal, ampak ga bom premagal.

II

Jezus pade
prvič pod križem

Ù

esne jeruzalemske ulice niso bile
tlakovane z gladkim marmorjem.
Jezusov gleženj je popustil na
neravnih robovih. Križ se je zatikal.
Ljudje so se v gneči prerivali, da
je izgubil ravnotežje. Rabelj grobo potegne vrv, s katero je Jezus
privezan: »Dvigni se!« Ugledni
farizej se zmrdne, neučakan, mudi
se mu, jutri bo praznik, treba je še
marsikaj pripraviti.
Jezus, ti veš, kako nestrpen znam
biti do slabotnih, do ljudi, ki so tako

ali drugače
padli. Ti veš,
kako nestrpen
sem do sebe, kadar
stvari ne tečejo gladko,
kadar naredim napako ali sem
poražen. V svoji nestrpnosti postanem grob in brezčuten. Prosim te za
moč, da bi znal odpustiti in prositi
odpuščanje.
Prosim te za potrpežljivost in
ponižnost, da bom sprejel svoje in
drugih ljudi omejitve.

III

Jezus sreča
svojo mater

„

esa ne bi dala, da bi spremenila
Jezusovo usodo! Sebe bi ponudila,
če bi jo le hoteli vzeti, samo da bi
bilo sinu prihranjeno trpljenje in
smrt. Kako trpi mama, ki otroku ne
more pomagati. Kako trpijo mame
bolnih, ranjenih, zavrženih, zlorabljenih otrok in tistih, ki so zašli na
kriva pota!
Jezus v gneči zagleda ljubeč obraz.
Ni popolnoma zapuščen! Obdaja
ga sovražna drhal, mimoidoči so
brezbrižni, a mama ostaja ob njem.
In apostol Janez z njo. In zagotovo
še kdo.
Biriči zategnejo vrv: Naprej!

Marija,
izpolnila se je
Simeonova prerokba v templju:
tvoje srce je sedemkrat prebodeno! Ljudje
so zavrgli Jezusa in njegovo
sporočilo. Marija ostaja s
njim, ranjena in zvesta.
Jezus, daj mi milost, da ti bom
zvest in se ne bom izogibal svojim
odgovornostim. Podpiraj me, da
bom branil pravico ubogega in
nemočnega človeka. Kadar me
okolica zavrže in sem po krivici
obsojen, te želim posnemati v
krotkosti. Verujem, da je Božja luč
močnejša od teme padlega sveta,
da ljubezen premaga sovraštvo.

IV

Simon iz Cirene
pomaga Jezusu
nositi križ

Ô

bsojenec je omagal. Rabljem se
mudi. Ne uživajo v svojem poslu.
Nesrečnežu želijo skrajšati agonijo. A oni si že ne bodo mazali rok!
Navsezadnje predstavljajo oblast in
jih morajo Judje ubogati. Mimoidočega Simona prisilijo, da Jezusu
pomaga nositi breme.
Otroci to opazujejo. Posmehujejo
se nesrečnemu Simonu, ki se ni
pravi čas skril. Vržejo kamen proti
Jezusu, ki se napol odsotno zdrzne.
Bruhnejo v smeh. Vojaki in ugledni meščani so jim pokazali, da se
smejo nekaznovano znašati nad
obsojencem. Otroci se hitro učijo.

Jezus,
obvaruj me
te nesreče, da bi
otrokom dal slab
zgled. Ti sam si rekel,
da je za človeka bolje,
da umre, kot da bi pohujšal
mladega človeka.
Prosim te za modrost, da bom
pošten in dostojen v svojem vedenju. Prosim te za pamet, da bom
vestno opravljal svoje državljanske
dolžnosti in se bom neutrudno zavzemal za to, da bodo veljali dobri
zakoni, da bodo cenjeni pravični
sodniki, da bodo spoštovane poštene učiteljice.

V

Veronika
Jezusu obriše
znoj z obraza

‚

laga duša, Veronika! Ne zanimata
je politika in spori med ljudmi. Ne
sprašuje, ali je kriv ali nedolžen, ali
je naš ali vaš. Ko se ji približa ubogi
človek, ki mu znoj in kri zalivata
oči, mu očisti obraz. Jezus je za
kratek trenutek spet spoštovana
in ljubljena oseba. Blagoslovljena
bodi, Veronika!
Vojaki utirajo pot proti vrhu.
Birič udari Jezusa, ki ga je sočutna
Veronika za trenutek zadržala.
Krajevni oblastniki jo okarajo in
porinejo vstran. Ljudje jo opravljajo. Nobenega usmiljenja, Jezusa je
potrebno poteptati v prah!

Jezus, kje
sem jaz v tem
vrvežu? Sem z
vojaki in biriči, ki
uradniško vestno izvršujejo ukaze in jih ne zanimata
pravica in usmiljenje? Sem na
strani oblastnikov, ki jim brezkompromisni prerok izprašuje vest in
ogroža njihov položaj? Sem med
ljudmi, ki z varne razdalje komentirajo, kritizirajo, delijo nasvete?
Sem z Veroniko, ki v drugem vidi
predvsem človeka, Božjega otroka
in svojega brata?

VI

Jezus pade
drugič pod križem

˙

alostna procesija se vije proti Golgoti: oboroženi vojaki neumorno
korakajo, mišičasti biriči nestrpno
priganjajo, imenitno oblečeni Jeruzalemčan se mu reži v obraz: "Prav
ti je! Kaj pa ti je bilo treba kritizirati
oblast!" Jezus omahne. So mu pošle
moči zaradi mučenja? Se je spotaknil na neravnem tlaku? Ga je nekdo
porinil?
Jezus, mama in Veronika sta za
bežen trenutek prinesli tolažbo v
tvoje trpljenje. Zdaj si spet vržen

v kolesje
brezčutnega
stroja, obdan z
ljudmi, ki privoščljivo
opazujejo tvoje popolno
uničenje. Noge ne ubogajo
več, padeš na obraz, prečka križa
te pomečka pod sabo.
Grozna je zloba človeka, ki brani svoj položaj in denar. Še bolj
grozen je človek, ki svoje uničevalsko početje odene v plašč religije
in prava.

VII

Jezus tolaži
jeruzalemske žene

Ì

oški se režijo. Ženske in otroci
jočejo, zgroženi. Na sredi stoji
s križem obloženi Jezus. Kdo je
večji revež, žene jeruzalemske,
pretepeni Jezus ali vaši surovi,
sadistični moški? Kdo je bolj
potreben pomilovanja, Jezus ali
žene in otroci surovežev?
Jezus, prosim te za milost, da
ostanem trezen. Ne dopus-

ti, da mi
zavladajo
strasti, poželenje
po denarju ali hladne
ideje, ki ubijajo.
Daj mi, prosim, občutljivost
otroka, da me bo sram, kadar se
pregrešim proti tvoji zapovedi
ljubezni. Daj mi nežnost mame,
ki zna v človeku ljubiti tisto, kar je
dobro, in odpustiti, kar je narobe.

VIII

Jezus pade
tretjič pod križem

Î

orak omahne, Jezus se zgrudi,
križ ga stisne ob kamnit tlak.
Zaškripljejo kosti, poči nos. Zdi
se, da je počil celo kamen, na katerem je narisan ta prizor. Biriči
porivajo dalje. Drhal v imenitnih
oblačilih se naslaja. Hoče še več
zabave, več krvi!
Jezus, kako sem se navadil na
prizore groze! Zloraba položaja,
korupcija, brezbrižnost odgovornih
me ne ganejo več. Ko se mi ponudi priložnost, tudi sam ravnam
enako. Otopelo gledam begunce,

brezdomce
in vojne žrtve,
ki se mi prikazujejo na ekranu. Sam
sebi šepetam, da se nič
ne da narediti.
Jezus, padel si in spet vstal. Hočem
te posnemati in ne odnehati. Kadar
iščem tvojo voljo in jo želim izpolnjevati, pa mi ljudje preprečijo, se ne
bom vdal. Spet bom poskusil. Kadar
tvoje volje ne izpolnim, ker sem sebičen ali len, ne bom odnehal. Spet
bom poskusil.

IX

Jezusa slečejo



rišli so na cilj. Rablji se nemudoma
lotijo svojega mesarskega dela.
Jezus je izmučen, a trden. Vojakov
se človeška tragedija ne dotakne.
So že navajeni. Svojo pozornost
usmerijo v nagrado, v bonus, do
katerega so upravičeni. Njihova je
obleka, edina vredna stvar, ki jo je
Jezus imel na sebi.
Jezus, nudiš mi življenje, jaz pa
se grebem za kos blaga. Želiš me
srečati v bratih in sestrah, jaz pa
sem zaposlen z vsem drugim in

pustim, da
gre življenje
mimo mene.
Na tebi se izpolnjujejo
Jobove besede: »Nag sem
prišel iz materinega telesa in
nag se vrnem tja. Gospod je dal,
Gospod je vzel, naj bo hvaljeno
ime Gospodovo!« Tvoja vdanost
in zaupanje v Očeta ti dajeta moč,
da preneseš muke in ponižanje.
Verjameš, da je morje Očetove
ljubezni večje od hudournika greha in sovraštva.

X

Jezusa
pribijejo na križ

ˆ

eblji razparajo zapestje in gležnje.
Noge, ki so ga trideset let nosile
po poteh Palestine, so nepopravljivo poškodovane. Roke, s katerimi je preživljal sebe in mamo,
blagoslavljal otroke in ozdravljal
bolne, so z žeblji prikovane na les.
Ponižanje in izničenje je dokončno: niti giba ne more več narediti.
Še popraskati se ne more.

Križani Jezus nam razodeva Boga, kadar
ljudje vzamemo stvari
v svoje roke in se obrnemo
proti Stvarniku. Takrat je Bog
nemočen. Noče si s silo podrediti
človeka.
»Kje je zdaj tvoj Bog!?« vpijejo
ljudje, zgroženi nad krivicami,
nasiljem in trpljenjem nedolžnih.
Tukaj je: v teh ljudeh, trpi z njimi.
Kje pa sem jaz?

XI

Jezus umrje
na križu

Û

once otemni, zemlja se zatrese,
stvarstvo se presunjeno zdrzne ob
smrti Boga človeka.
Razbojnik se spreobrne, poganski
častnik se pokloni Božjemu maziljencu, ki ga je izvoljeno ljudstvo
zavrnilo.
Mati Marija in učenec Janez presunjena stojita pod lesom križa, iz
katerega poganja novo življenje.
Jezus, tvoje telo so pribili na križ,
a tvoje ljubezni do človeka niso
mogli uničiti. Skesanemu razbojniku odpiraš vrata v življenje, Mariji
izročaš v varstvo svoje učence, Jan-

ezu zaupaš
skrb za svojo
mamo. Ko si
najbolj nemočen
in potreben pomoči,
takrat skrbiš za druge.
Prosim te za milost, da svojega pogleda nikoli ne bom
obrnil proč od tebe, svojega Boga.
Pomagaj mi, da se ne bom zaprl v
svojo bolečino in trpljenje, ampak
bom tudi v težkih trenutkih skrbel
za druge ljudi.
Želim ubogati tvoje naročilo in
skrbeti za svoje brate in sestre, tako
kot je Janez skrbel za Marijo in
Marija za Janeza.

XII

Jezusa položijo
Mariji v naročje

Ó

ebo je sivo in brez življenja. Drhal
se je razkropila. Ostali so Jezusova
mama, učenec, peščica prijateljev.
Moža sta Jezusa snela s križa in ga
izročila mami v poslednje slovo. V
ozadju potihoma pripravljata vse
potrebno za nenaden pogreb.
Marija, v rokah držiš sina, ki si
ga nosila pod srcem, pestovala in
dojila, objemala v naročju, sprem-

ljala na
potovanjih po
Palestini. Ljudem
si darovala odrešenika,
oni so ti vrnili mrtvo, pretepeno in iznakaženo telo.
Občutiš tudi ti mraz sveta, ki je
zavrgel Boga? So tudi tebi zamrle
besede na ustnicah, medtem ko tisti, ki so povzročili trpljenje in smrt,
pojejo prešerne pesmi?

XIII

Jezusa položijo
v grob

˜

ilat, predstavnik evropske civilizacije, je dovolil pokop političnega
obsojenca. Jezusovi prijatelji in
domači so dostojno pokopali telo, v
katerem je prebival Bog.
V manj kot enem dnevu se je svet
obrnil na glavo. Včeraj zvečer so
praznovali veliko noč. Nocoj polagajo v grob svojega učitelja. Mariji se za trenutek zamajejo tla pod
nogami. Znanci si zakrijejo obraz:
osupli, zbegani, prestrašeni.
Jezus, naša polja in gozdovi so
posejani s kostmi Tvojih bratov in
sester, ki so jih naši Pilati podobno
kot tebe obsodili na smrt, a za razliko od rimskega Pilata niso dovoli-

li njihovega
pokopa.
Jezus, v naših
stanovanjih, uradih in
sodiščih prebivajo ljudje,
ki se ne potrudijo, da bi dostojno pokopali soljudi.
Jezus, odpusti nam našo trdoto
in brezčutnost. Pokojnim žrtvam
nasilja daj mir in pokoj v svojem
kraljestvu. Nam pa odstrani kamen
iz prsi in nam daj čuteče, človeško
srce, da se prekine veriga sovraštva
med nami.

XIV

Izdelavo kopij
križevega pota
in njegovo ureditev
so omogočili

Družina Alberto Giorgiutti
V spomin pokojnih Giorgiutti
Družina v spomin Plazzotta Arcangelo
Družina v spomin Plazzotta Leonardo
Družina Chiozza e Rosenwirth
Ehrberth Rosewirth
Družina Paolo Pivk
Družina Marano Dott. Paolo
Vida Dolhar e Dania Mastacchini
v spomin Giuseppe Mastacchini
Alcide Gardelli v spomin Tea Rader
Družina Jure Prešeren
Družina Meschnik
Duhovnik Dioniso Mateucig
v spomin sestre Adele
Prvih šest postaj je obnovila
Sovrintendenza delle belle
arti v Vidmu. Kopije preostalih
osem postaj je izvedlo podjetje
Cargnelutti Ermete iz Gemone.
Stroške je krila župnija
Sv. Egidija v Žabnicah s
pomočjo darov omenjenih.
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