
POT LUČI 

 

Prva postaja: Jezus vstane od mrtvih 

(Mt 28,1-8) 

Gospod Jezus, tvoje vstajenje je resnično vesela novica. Slavimo tvojo zmago nad smrtjo in 

grehom. Tvoje vstajenje nam prinaša upanje, odrešenje in začetek novega življenja v tebi. 

Pomagaj nam rasti v prepričanju, da se ob koncu naše življenje ne konča, ampak le spremeni. 

 

Druga postaja: Učenci najdejo prazen grob 

(Jn 20,1-10) 

Vstali Gospod, ko stojim pred tvojim praznim grobom, me vabiš, da izkusim, kar sta izkusila 

tudi Peter in Janez. Ko premišljujem o tvoji smrti in vstajenju, mi podeli milost spoznati, s 

kako dragoceno Krvjo smo bili odrešeni in po kakšnem Duhu prerojeni. 

 

Tretja postaja: Jezus se prikaže Magdaleni 

(Jn 20,11-18) 

Vstali Gospod, Mariji Magdaleni si naklonil, da je bila prva, ki je srečala Vstalega in si ji 

naročil, naj gre in razširi to novico. Skupaj z Marijo me kličeš po imenu in vabiš, naj razširim 

veselo novico med vsemi, ki jih srečujem v življenju. Pomagaj mi, da bom pogumno oznanjal 

tvoje vstajenje. 

 

Četrta postaja: Jezus se pridruži učencema na poti v Emavs  

(Lk 24,13-19.25-27) 

Vstali Gospod, pridružil si se učencema, ko sta v svoji zmedenosti poskušala vse zapustiti. 

Pomagal si jima spoznati pravi pomen dogodkov, ki so ju tako razžalostili. Njuno vabilo 

''Ostani z nama!'' je postala naša molitev. Pomagaj mi, da te bom prepoznal v tistih, ki hodijo 

z nami v težkih trenutkih življenja. 

 

Peta postaja: Jezus se učencem razodene ob lomljenju kruha 

(Lk 24,28-35) 

Vstali Gospod, ko sta te učenca spoznala po lomljenju kruha, sta prav tako prepoznala sebe. Še 

vedno sta bila učenca! Tvoje besede so jima povrnile vero vate. Vselej, ko obhajamo 

evharistijo, nas vabiš, da znova postanemo tvoji učenci, ko poslušamo tvojo besedo in se 

hranimo s tvojim Telesom in Krvjo. 



 

Šesta postaja: Jezus se prikaže učencem pri zaprtih vratih 

(Lk 24,36-49) 

Gospod, še vedno težko verujemo v tvoje vstajenje in tudi v naše vstajenje poslednji dan. 

Gospod, pomagaj nam v naši neveri!  

 

Sedma postaja: Jezus podeli svojim učencem moč odpuščati grehe 

(Jn 20,19-23) 

Gospod, prikazal si se apostolom in jim dahnil Svetega Duha. Izlij tudi nad nas svojega 

ozdravljajočega Duha, da bomo lahko nadaljevali tvoje poslanstvo prinašanja odpuščanja 

našemu svetu, ki je tako ranjen od greha. 

 

Osma postaja: Jezus utrdi Tomaževo vero 

(Jn 20,24-29) 

Vstali Gospod, potrdil si Tomaževo vero vate kot vstalega Odrešenika. Njegova vera je vera 

Cerkve. Ohrani Cerkev, ki si jo postavil na temelju apostolov, poglobi našo vero v tvojo 

dokončno zmago in pomagaj nam najti moč in upanje v tvoj drugi prihod. 

 

Deveta postaja: Jezus se prikaže učencem ob Tiberijskem morju 

(Jn 21,1-14) 

Vstali Gospod, po znamenju obilnega ribolova si pokazal apostolom svojo željo, da zberejo 

vse narode v eno samo sveto ljudstvo. Kakor si vodil učence do obilnega ribolova, vodi tudi 

nas na poti edinosti v veri. 

 

Deseta postaja: Jezus naroči Petru, naj skrbi za Cerkev 

(Jn 21,15-19) 

Vstali Gospod, Petru nisi le odpustil za njegovo trikratno zatajitev, ampak si ga postavil za 

pastirja svoje črede in voditelja svoje svete Cerkve. Ko je izpovedal ljubezen do tebe, je prevzel 

nalogo, da vodi tvoje ljudstvo k tvojemu ozdravljajočemu in ljubečemu odpuščanju. Naj 

naslednik svetega Petra, še naprej ohranja tvojo Cerkev na poti resnice in življenja in naj tudi 

mi kot tvoji verni izpolnimo svojo nalogo razširjanja vesele novice o odrešenju. 

 

Enajsta postaja: Vstali Jezus pošlje učence oznanjat po svetu 

(Mt 28,16-20) 



Vstali Gospod, učencem si pomagal spoznati čudovite skrivnosti svoje smrti in vstajenja. Nato 

si jim zaupal nalogo oznanjevalcev upanja in prinašalcev vesele novice o tvoji zmagi nad 

smrtjo in grehom. Ko se trudimo nadaljevati to poslanstvo, nam pomagaj, da bo tvoje vstajenje 

prevevalo naše življenje. 

 

Dvanajsta postaja: Jezusov vnebohod 

(Apd 1,3-11) 

Vstali Gospod, obljubil si dar Svetega Duha in obljubil si, da boš z nami vekomaj in da nas boš 

napolnjeval z radostjo. Kjer nas ti kot glava Cerkve prehitevaš v slavi, naj ti mi, tvoje 

skrivnostno telo, zvesto sledimo. Ko vse svoje upanje polagamo vate, našega večnega 

duhovnika, nam usmiljeno pomagaj. 

 

Trinajsta postaja: Z Marijo v pričakovanju Svetega Duha 

(Apd 1,12-14) 

Vstali Gospod, ta majhna skupina, ki je v dvorani zadnje večerje skupaj z Marijo pričakovala 

Svetega Duha, je bila Cerkev v stanju zarodka. Še vedno zbrana v občestvu svetnikov te prosi, 

da znova razliješ nad nas obilje Svetega Duha in tako dopolniš v srcih svojih vernih delo, ki si 

ga začel, ko se je evangelij začel oznanjati vsemu svetu. 

 

Štirinajsta postaja: Jezus pošlje učencem obljubljenega Svetega Duha 

(Apd 2,1-6) 

Bog naš Oče, zahvaljujemo se ti, da si nam poslal svojega Svetega Duha in nas poklical v svoje 

sveto kraljestvo. Kot nekoč apostole nas napolni z ognjem Duha. Pomagaj nam, da bomo delali 

pravično, ljubili nežno in ponižno hodili za teboj. Pomagaj nam, da bomo postali resnično 

služeče občestvo po tvojem načrtu, da prenoviš obličje zemlje.  

To prosimo po Kristusu našem Gospodu. 

Amen. 

 

 

Vir: https://www.bosco.link/index.php?mid=ym&document_srl=10361&m=0 
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