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Pripravljeno ob godu bl. Alojzija Grozdeta; maj 2014

O pojdi še k bratom, pomlad, 
jim upa v srca vlij, 
in novih jim moči 

prinesi in svetlih še nad.

 
“Pridi, pomlad”, bl. A. Grozde
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SOBOTA, 24. MAJ 2014 

Marija Pomočnica kristjanov – Marija 
Pomagaj

Uvod v sveto mašo:

Obhajamo praznik Marije Pomagaj. Njeno ime kličejo in jo 
pomoči prosijo tisoči širom sveta. Pridružimo se jim pri tej sveti 
maši  tudi mi. Prosimo jo za pogum, da bo naše srce nedeljeno 
in bomo, kakor blaženi Alojzij Grozde, zvesti v izpovedovanju 
vere. Naj nam nakloni čisto srce, iskreno kesanje in predanost 
Bogu. Naj nas ogrne s svojim materinskim plaščem in nam 
pomaga, da bomo vredno obhajali to evharistično daritev. 
Bratje in sestre, priznajmo in obžalujmo svoje grehe.

Prošnje za vse potrebe:

Dobri Bog, sprejemaš molitve svojega ljudstva. V vsaki 
stiski si nam blizu, še posebno po materi Mariji, ki je 
naša pomočnica. Usliši naše prošnje:

Gospod, nakloni papežu Frančišku moč za popolno 1. 
predanost Tvoji volji, nam pa pomagaj, da mu bomo 
sledili v hoji za Teboj.

Na priprošnjo Marije Pomagaj ohrani vse narode v 2. 
medsebojnem spoštovanju in miru.

Po zgledu bl. Alojzija Grozdeta, na katerega god se 3. 
pripravljamo, nam podeli gorečnost za Tvojo besedo in 
ljubezen do svete evharistije.
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Naj naša mladina posnema blaženega Alojzija v njegovi 4. 
marljivosti, preudarnosti in čistosti.

Podeli vsem rajnim večni mir in srečo v družbi svetnikov 5. 
in Marije, kjer naj te skupaj z njimi nekoč slavimo tudi mi.

Dobri Bog, svoji Cerkvi naklanjaš pričevalce žive vere in 
nam daješ Marijo za pomoč v življenjskih težavah. Usliši 
te naše prošnje in nas sprejmi v svoje kraljestvo, po 
Kristusu našem Gospodu.  
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NEDELJA, 25. MAJ 2014

6. velikonočna nedelja 

Uvod v mašo:

Blaženi mučenec Alojzij Grozde, ki se je rodil v Marijinem 
mesecu maju, je imel številne talente, ki jih je vztrajno razvijal. 
Med drugim je bil nadarjen pesnik. Čeprav je bil še najstnik, 
je znal v svoji duši, v neizmirnih globinah prepoznati Božjo 
lepoto in lepoto slovenskega jezika. Poleg svoje nadarjenosti 
je imel dve veliki ljubezni, ki sta vodili njegovo življenje: to sta 
bili nebeška Mati Marija in sveta evharistija. Njegovo zaupanje 
v Marijino varstvo izražajo naslednji verzi: „O Marija, mi smo 
Tvoji slednji čas, v dobrotljivosti Ti svoji čuvaj nas!“ Po zgledu 
našega blaženega mučenca s ponižnim srcem pristopimo k 
obhajanju svete evharistične daritve in odprimo svoja srca, da 
jih bo Gospod napolnil z milostjo in blagoslovom.

Prošnje za vse potrebe:

Vsemogočni Bog, tvoj blaženi mučenec Alojzij Grozde Ti 
je ostal zvest do konca. Radi bi ga posnemali v njegovi 
gorečnosti, zato te vdano prosimo:

Dobri Bog, prosimo te za našega papeža Frančiška, 1. 
naše škofe in duhovnike; da bi Božje ljudstvo pogumno 
vodili skozi valove današnjega časa.

Dobri Oče, Ti nas zbiraš okoli mize Božje besede in 2. 
evharistije; naj naše občestvo povežeta med seboj, da 
bomo zares med seboj živeli kot bratje in sestre.
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Stvarnik nebes in zemlje, od tebe prihaja vsak dober 3. 
dar; nauči nas zemeljske dobrine prav uporabljati, da jih 
bomo znali deliti s pomoči potrebnimi.

Tvoj Sin Jezus se je v spravo za naše grehe daroval na 4. 
križu, mučenec Alojzij Grozde pa je svojim mučiteljem 
odpuščal; naj Kristusova odrešilna daritev prinese mir in 
spravo v naših družinah in v slovenski družbi.

Svojega mučenca Alojzija Grozdeta si sprejel k sebi v 5. 
nebesa; sprejmi k sebi tudi vse rajne brate in sestre, ki so 
nas zapustili.

 
Nebeški Oče, z zaupanjem v tvoje neskončno usmiljenje 
smo ti izrekli svoje prošnje. Daj nam moči in poguma, 
da te bomo kot naš blaženi mučenec, povsod priznavali 
za Gospoda, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
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PONEDELJEK, 26. MAJ 2014

Uvod v mašo:

Ko spremljamo  poročila po televiziji ter beremo časopise, si 
pogostokrat mislimo, da na tem svetu ni nič drugega razen 
žalosti in trpljenja. Veliko ljudi je dnevno v vsakovrstni stiski, 
mnogi trpijo in so nesrečni. Stiska naših bližnjih, tudi naša 
lastna stiska in težave, nas večkrat bremenijo že zgodaj 
zjutraj. A v ospredju vsakdana naj bi bile naše molitve in 
žrtve. Kolikokrat sklepamo roke v molitvi  in v solzah prosimo 
Gospoda pomoči. Pa ne gledamo samo mi ali Bog, tudi drugi 
ljudje gledajo in vidijo ter se nam morda posmehujejo in 
pravijo: Kje je vaš Bog? Kako to, da ni nobenega odgovora? 
Poglejmo na velikane naše vere: Abrahama, Antona 
Puščavnika, Petra in Pavla, pa tudi: mati Terezijo, blaženega 
Alojzija Grozdeta. V ospredju velikanov vere, ni njihova 
narodnost, niti njihovo politično prepričanje, temveč to, da so 
svoje težave, stiske in trpljenje osmislili in ob tem bili sposobni 
videti Jezusa. Vera jim je omogočila, da so premikali gore. In 
to vključuje tudi to, da jih ni bilo »sram pričevanja za našega 
Gospoda«, ter na koncu, da nas ni strah tudi umreti. Vera je 
zagotovilo v negotovih razmerah.Alojzij Grozde ni preklinjal 
svojih mučiteljev, ki so mu povzročali trpljenje, stiske in 
bolečine, temveč je zanje molil.
Bratje in sestre, v naših mislih se pojavijo takšni in drugačni 
dvomi življenja in odtujevanja od Boga in vere vanj. Priznajmo 
in obžalujmo svoje napake in slabosti, da bomo s čistimi srci 
obhajali to najsvetejšo daritev.
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Prošnje za vse potrebe:

Bratje in sestre. Jezus vedno rad uslišuje naše prošnje, 
ki mu jih kot prijatelji izrekamo. V zaupanju položimo na 
njegov oltar naše prošnje in ga prosimo:

Jezus, ozri se na našega papeža Frančiška, naše škofe, 1. 
duhovnike, redovnike in redovnice, blagoslavljaj njihovo 
delo, da bodo po evangeliju ter zgledu svetnikov in 
blaženih vršili svoje poslanstvo med božjim ljudstvom.

Jezus, veliko ljudi se pohujšuje nad kristjani, ki pričujejo 2. 
za življenje po evangeliju. Prosimo Te, vlivaj nam 
vztrajnost in potrpljenje, da bomo s tvojo pomočjo goreče 
pričevali zate.

Jezus, mladi današnjega časa iščejo zglede in oporo 3. 
za njihovo nadaljnje življenje.  Daj mladini vedno bolj 
spoznavati blaženega Alojzija Grozdeta, da bodo v njem 
začutili  vzornika in zavetnika.

Jezus, radi hodimo na različna romanja po božjih poteh. 4. 
Navdihuj romarje, da bodo radi obiskovali svetišče na 
Zaplazu in v molitvi prosili blaženega Alojzija Grozdeta, 
naj Bog na njegovo priprošnjo  varuje in spremlja našo 
domovino.

Jezus, hrepenenje vsakega izmed nas je, da se ob 5. 
slovesu z zemeljskega življenja čimprej srečamo v 
tvojem naročju. Bodi usmiljen sodnik do naših rajnih.

Dobri in usmiljeni Jezus. V naših srcih je veliko tihih 
neizrečenih prošenj, ki ti jih polagamo na oltar. Naj 
blaženi Alojzij Grozde pomaga pri uresničevanju naših 
hrepenenj, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. 
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TOREK, 27. MAJ 2014

God blaženega Alojzija Grozdeta

Uvod v mašo

Danes obhajamo god našega prvega blaženega mučenca 
Alojzija Grozdeta, zavetnika mladih. Svoje življenje je živel 
v povezanosti s Kristusom, in je pustil, da ga vodi Sveti Duh. 
Zavzemal se je za prave vrednote in jih skušal približati svojim 
vrstnikom v tistih težkih časih pred začetkom druge svetovne 
vojne. Nam Slovencem, posebno mladini, je lahko svetilnik na poti 
vere, upanja in ljubezni. Naj nas prevzame njegov zgled in nas 
spremlja njegova priprošnja, da bomo tudi mi vsak dan odkrivali, 
da je Jezus v evharistiji lahko sonce na naši poti življenja.

Prošnje za vse potrebe:

Bratje in sestre!  
Danes obhajamo god našega prvega mučenca 
blaženega Alojzija Grozdeta, ki je pogumno daroval 
svoje življenje za Jezusa Kristusa. V zaupanju prosimo 
nebeškega Očeta:

Blaženi Alojzij Grozde je sledil nauku Cerkve ter jo 1. 
ljubil. Dobri Oče, prosimo te za papeža Frančiška, škofe 
in duhovnike, da bi ljubili Cerkev ter ji s celim srcem 
pripadali.

Blaženi Alojzij Grozde je redno prejemal zakrament sv. 2. 
pokore in evharistije. Dobri Oče, prosimo te, daj nam 
po teh zakramentih moči, da bomo prav usmerjali svoje 
življenje.
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Blaženi Alojzij Grozde je ves gorel za domovino. Dobri 3. 
Oče, prosimo te za našo domovino in njene voditelje, da 
bi znali biti poslušni Svetemu Duhu.

Blaženi Alojzij Grozde je mladim kazal prave vrednote 4. 
in pot h Kristusu. Dobri Oče, prosimo te za mlade, ki te 
iskreno iščejo, daj da bi te našli in ti pogumno sledili.

Blaženi Alojzij Grozde že uživa večno srečo pri Tebi. 5. 
Dobri Oče, prosimo te za naše sorodnike, prijatelje in 
znance, ki so se trudili, da bi živeli po Božjih zapovedih, 
sprejmi jih v večno srečo v svojem kraljestvu.

Nebeški Oče, ti si naše veselje in upanje. Usliši naše 
prošnje in nam pomagaj, da bomo po zgledu blaženega 
Alojzija Grozdeta hodili za tvojim Sinom, Jezusom 
Kristusom, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj. Amen.

 
 





MOLITEV ZA KANONIZACIJO 
BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA 
  
 Vsemogočni Bog, 
izvir vse svetosti in slava mučencev. 
Našemu narodu si podaril čudoviti zgled 
blaženega Alojzija Grozdeta, 
v njegovi popolni hoji za Kristusom, vse do prelitja krvi. 
  
Evharistija katero je imenoval Sonce svojega življenja,  
je duhovno krepila njegovo mlado dušo 
v premagovanju življenjskih preizkušenj. 
Pogosto prejemanje zakramenta sprave,  
pa ga je usmerjalo na pravo pot za Kristusom, 
našim edinim Odrešenikom. 
Tako je mnogim mladim postal vzornik 
zglednega krščanskega  življenja. 
  
Iz ljubezni do bližnjega 
je širil slavo Božjega kraljestva med svojimi vrstniki, 
ter jih navduševal za zvestobo Bogu, katoliški Cerkvi in 
narodu. 
V duhu popolne pripadnosti Kristusu in Cerkvi, 
je za ceno mučeništva daroval svoje mlado življenje. 
  
Dobri Oče, 
podeli našemu narodu milost, 
da ga bomo pred vesoljno Cerkvijo 
smeli častiti tudi kot svetnika. 
Po Kristusu našem Gospodu. 
  
AMEN.


