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je, lahko zapišemo, vrhunec umetniškega ust-
varjanja zveste članice oltarnega občestva in 
cerkvene pevke ZORKE ČERNJAK. 

Križev pot je blagoslovil na cvetno nedeljo, 24. 
marca 2013, provincialni minister avstralske 
frančiškanske province Fr. Paul Smith OFM.

Vabim Vas, da sedaj skupaj poromamo od 
postaje do postaje in premišljujemo, 
občudujemo in se zahvaljujemo Jezusu, ker nosi 
križ za 
vsakega izmed nas tudi danes in skupaj z nami, 
ter za umetnico, ki nam je podarila nov vpogled 
v križev pot.

1. postaja: Pilat obsodi Jezusa na smrt 2. postaja: Jezus vzame križ na svoje rame

Jezus je obsojen. Pilatovega obraza ne vidimo, kajti Pilat 
ima veliko obrazov. Vidimo le Jezusa in Pilatove roke, ki si 
izpirajo krivdo. V ozadju prizora je staro poslopje sodišča 
v Melbournu. Sodijo in sodimo in smo tudi kdaj obsojeni.

Federation Square je kraj vseh velikih dogajanj v Mel-
bournu, zato je umetnica Zorka Černjak tja umestila tudi 
Jezusovo sprejetje križa v letu 2013.
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3. postaja: Jezus pade prvič pod križem 4. postaja: Jezus sreča svojo mater

V ozadju Jezusovega prvega padca je lepo vidno naše lepo 
mesto, metropola Viktorije. Jezus pada na ulicah našega 
mesta tudi danes. Koliko ljudi se zmeni za to?

To čudovito srečanje trpeče Matere in trpečega Sina se 
dogaja pred National Gallery of Victoria. V tem poslopju 
je shranjenih in na ogled postavljenih veliko umetniških 
del, vrhunskih likovnih stvaritev. Toda – ali ni največja 
umetnost ljubezen?

5. postaja: Simon pomaga Jezusu nositi težki križ

Tudi Jezus je potreboval in sprejel pomoč človeka. Ta 
novodobni Simon je ravno zapustil mestni stadion Mel-
bourne Cricket Ground (MCG), pa je, na pol prisiljen, 
vendar del poti pomagal nositi križ.



6. postaja: Veronika poda Jezusu potni prt

Milina tega dogodka je postavljena v prelepi del mesta ob 
reki Yarri, v ozadju je most Princes Bridge in do nedavne-
ga najvišja stolpnica Rialto. Tudi sredi štiri milijonskega 
mesta se najdejo dobre duše kot sta Veronika in Simon.

7. postaja: Jezus  pade drugič pod križem 8. postaja: Jezus nagovori jeruzalemske žene

Flinders Street Station, zgodovinska glavna postaja mestne 
železnice je bil in je še osrednji kraj srečevanj ljudi. Tudi 
danes tam mimo hiti vsak dan na sto tisoče ljudi. In Jezus 
drugič pade tu! Za vse te hiteče v naglici, da ne zamudijo 
vlaka…

Kje naj bi jih našel več, kot pred viktorijsko tržnico – Vic-
toria Market, kjer so nakupovale za svoje družine. Tu jih 
sreča, nagovori in opogumi, čeprav bi v tem trenutku sam 
bolj potreboval vsaj dobre besede.



9. postaja: Jezus tretjič pade pod križem 10. postaja: Jezusa slečejo, mu ponudijo vina z 
žolčem mešanega in za njegovo suknjo vržejo žreb

Pot je dolga in naporna. Križ je težak in z vsakim kora-
kom težji. Kdo ne pozna te izkušnje? Da tokratni padec 
ne bo prehud, ga je umetnica postavila na obalo Filipo-
vega zaliva v Brighton Beach. Če že mora pasti, naj pade 
na mehko mivko! Blagohotnost narave, Božjega stvarstva 
za trpečega Sina Božjega.

Tudi naše živahno mesto Melbourne ima razkošno stav-
bo, kjer noč in dan mečejo kocke za srečo in žrebajo 
zanjo. Dogodek 10. postaje Jezusovega križevega pota je 
tako postavljen pred Crown Casino, kjer luči ne ugas-
nejo in kjer je bilo ob vse že veliko človeških usod.  
Gospod, usmili se nas!

11. postaja: Jezusa pribijejo na križ

Le kje se to dogaja? Blizu je mestni park, tu so črno-bela 
tla, ki spremljajo Jezusa na tem njegovem križevem potu. 
Težko je opredeliti ta kraj; morda je takih krajev kar preveč, 
kjer danes pribijajo Boga in človeka.
Usmili se nas, o Gospod!



12. postaja: Jezus umrje na križu

Križ, na katerem Jezus umrje na dvanajsti postaji našega 
križevega pota, ki je dar umetnice Zorke Černjak, njenega 
moža Volbija in družine naši slovenski cerkvi svetih bratov 
Cirila in Metoda v Kew v Melbournu ob njeni 45. obletnici, 
je zasajen v tla Dvanajstih apostolov – The Twelve Apostles 
na veliki Oceanski cesti – Great Ocean Road. V to naravno 
znamenitost, ki jo radi obiskujemo in pokažemo vsakemu 
turistu. Gospod, vem pa, da Ti ne želiš imeti ob sebi le 
kamnitih apostolov, ki jih razjedajo valovi oceana, ampak 
živih pričevalcev Tvojega odrešenja in življenja.

13. postaja: Jezusa snamejo s križa in ga  
položijo Mariji v naročje

14. postaja: Jezusa položijo v grob

V ozadju tega prizora vidimo Shrine of Remembrance, naš 
War Memorial sredi parka Kings Domain v Melbournu. 
To ‘svetišče’ je naš hvaležen spomin vsem, ki so žrtvovali 
svoje življenje za svoje sodobnike in za nas, za naše 
blagostanje in mir. Ob Jezusovi Materi in ženah je tam 
tudi Jožef iz Arimateje, Jezusov prijatelj in učenec, ki se ni 
zbal pomagati v tem težkem času. Ta Jožef ima v vsem tem 
križevem potu najbolj vidno izdelane poteze obraza, saj je 
to portret Zorkinega očeta, ki ga je Zorka dobila še živega 
v njegovem 92. letu, malo pred smrtjo leta 2004. Nikogar 
ni več poznal, toda ko je ona priletela iz Avstralije, da ga 
še pozdravi, je odprl oči in ji rekel: »Zorka, kaj si ti tu-
kaj?« »Nobenega ni več poznal, ne žene ne hčerke. Mene 
pa je spoznal«, je pripovedovala Zorka v hvaležnem spom-
inu na očeta, ki bi 3. novembra letos obhajal sto let (rojen 
3.11.1913). Naj vsi naši rajni počivajo v Božjem miru.

Tudi Jezusovo telo je bilo v solzah in žalosti položeno v 
grob. V ozadju tega prizora je naša kapelica Sv. Družine z 
mozaikom Marije Pomagaj v Ta Pinu v Bacchus Marshu, 
kamor romamo tudi vsak postni čas in kjer imamo 
pobožnost križevega pota. Tja romajo mnogi narodi, ki 
sestavljamo današnji utrip Cerkve v Viktoriji v trdni veri, 
da: TVOJO SMRT OZNANJAMO GOSPOD IN TVOJE 
VSTAJENJE SLAVIMO, DOKLER NE PRIDEŠ V SLAVI.



15. postaja Jezusovega in našega križevega pota:  
GOSPODOVO VSTAJENJE

V ozadju zmagoslavnega Vstalega Gospoda je naša 
cerkev svetih bratov Cirila in Metoda, prva slovenska 
cerkev v Avstraliji, stara 45 let, kjer se verni rojaki in 
naši prijatelji tudi drugih narodnosti zbiramo ob ned-
eljah in praznikih, da v slovenskem duhu praznujemo 
DAR ŽIVLJENJA, svojega lastnega in vseh tistih, ki 
jih vsako nedeljo polagamo na Gospodov oltar, v 
trdni veri in upanju na tolažbo in pomoč v sedanjem 
življenju na zemlji ter nebeško blaženost v občestvu 
Svete Trojice: 
Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

p. Ciril A. Božič OFM OAM


