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»V človeštvu se je ljubezen ohladila
in upanje na rešitev zameglilo. 
Zato je prišla iz nebes Devica Marija,
 da bi nas spomnila na evangeljske resnice, 
ki so za človeštvo edini vir upanja«.

papež Benedikt XVI. 11. maja 2000

Besedila uvodov in prošenj za vse potrebe so pripravili: JANKO J. PIRC,  
TOMAŽ MARAS, s. MARJETA FAJDIGA ND in IGOR LUZAR.
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SREDA, 24. maj 2017 

Marija Pomočnica kristjanov - Marija Pomagaj

Uvod v sveto mašo:

Vse, kar je, Mariji poje,
jo slavi;
v novi pesmi srce moje
jo časti.

Bodi zdrava, o cvetica
majniška,
naše zemlje ti Kraljica
usmiljena.

O Marija, mi smo Tvoji
slednji čas,
v dobrotljivosti Ti svoji
čuvaj nas! 

(V. – VII. kitica  
Grozdetove pesmi: Majniška)

Uvod v sveto mašo:
Dragi bratje in sestre, dragi šmarničarji! Naše šmarnice se počasi 
prevešajo v zadnji teden. Pred nami pa je god blaženega mučenca 
Alojzija Grozdeta, ki ga bomo obhajali v soboto. Danes vstopamo v 
tridnevno pripravo na to praznovanje. Pesem, ki smo jo prebrali nam 
kaže, kako rad je blaženi Alojzij častil Marijo. Danes obhajamo njen 
praznik kot Marije, Pomočnice kristjanov, ki jo Slovenci posebej 
častimo. Z veliko predanostjo pa se je Grozde izročal Mariji tudi kot 
Fatimski Gospe. Njena sporočila in prošnje za zvesto molitev, post 
in zadoščevanje za grehe sveta je naš blaženi vneto širil. Naj bo mladi 
Alojzij Grozde tudi nam zgled v pristnem čaščenju Marije, ki se ji 
z veselim srcem tudi mi velikodušno izročimo v varstvo in vodstvo.
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Prošnje za vse potrebe:
Dragi bratje in sestre! Bog nam je dal Marijo za pomočnico 
in mater, da nas z nebes spremlja in podpira na poti v večno 
domovino. Skupaj z Marijo se obrnimo na Boga s svojimi 
prošnjami:

1. Nebeški Oče, Marija nam je v Fatimi naročala molitev rožnega 
venca in zadoščevanje za grehe sveta; naj po vsem svetu zavlada 
tvoj mir, posebej še v krajih, kjer že dolgo divjajo napetosti in 
vojne.

2. Bl. Alojzij Grozde si je iskreno prizadeval za osebno svetost in 
spreobrnjenje; prosimo te, prenovi tudi naša srca in nakloni 
Cerkvi v Sloveniji in Evropi novo pomlad vere.

3. Marijo Pomagaj Slovenci častimo kot svojo zavetnico; naj 
nam pomaga pri iskanju medsebojnega razumevanja v našem 
narodu, da bomo lahko skupaj gradili lepo prihodnost.

4. Bl. Alojzij Grozde je od blizu poznal življenje ranjenih družin; 
nebeški Oče, prosimo te, blagoslovi naše družine, da bodo 
varna zavetja za vse njihove člane.

5. Bl. Alojzij Grozde je zavetnik naših mladih; prosimo te, 
naj njegov zgled navdihuje mlade fante in dekleta, da bodo 
pogumno vstopili v življenje in odgovorno izbrali pot, na 
katero jih kličeš.

Nebeški Oče, zahvaljujemo se ti, da si nas skozi stoletja 
vodil, ohranjal in zbiral pri sebi pod varstvom naše kraljice 
Marije Pomagaj. Usliši naše molitve in nas tudi v prihodnje 
očetovsko spremljaj, da se bomo nekoč vsi zbrali pri tebi. Po 
Kristusu, našem Gospodu.
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ČETRTEK, 25. maj 2017

 GOSPODOV VNEBOHOD 

Uvod v sveto mašo:
Štirideset dni po svojem vstajenju se je Jezus vrnil k svojemu Očetu 
v nebesih, vendar nas ni pustil samih. Poslal nam je Svetega Duha 
in že na križu nas je vse zaupal svoji Materi Mariji. Ona nas vedno 
spremlja in spodbuja, tako kakor tri otroke - pastirčke pred 100 leti 
v Fatimi ali kakor mladega Lojzeta Grozdeta pred skoraj 75 leti, 
ko je hotel širiti pobožnost do Jezusove Matere tudi med svojimi 
domačimi. Kot mučenca ga Jezus vzel k sebi, še preden je prišel do 
svojih domačih. Prispel je tja, kjer smo vsi zares doma. Tudi mi se s 
čistimi srci pri tem bogoslužju pridružimo Jezusu, Materi Mariji in 
vsem svetnikom in angelom, ki v nebesih slavijo Boga Očeta.

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre, prosimo našega nebeškega Očeta, ki je s 
smrtjo in vstajenjem svojega Sina dvignil padli svet in nas 
osvobodil sužnosti greha: 

1. Nebeški Oče, želiš, da Cerkev na tem svetu nadaljuje delo 
tvojega Sina – naj kristjani zvesto izpolnjujemo, kar nam je 
Jezus naročil s svojo besedo in pokazal s svojim zgledom.  

2. Voditelji naše države in družbe naj ne pozabijo, da si ti edini 
Gospodar življenja in da smo vsi ljudje tvoji otroci.

3. Opogumi nas, da bomo vztrajali v veri in medsebojni 
ljubezni po vzoru blaženega Alojzija Grozdeta in vseh 
slovenskih mučencev, ki so svoje življenje darovali s prošnjo za 
spreobrnjenje svojih mučiteljev.
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4. Uči nas tako živeti, da bomo tudi mi kakor blaženi Alojzij 
Grozde nekoč lahko vstopili v nebeško veselje.

5. Usmili se naši rajnih, ki so hrepeneli po večnem življenju v 
družbi z Materjo Marijo in vsemi svetniki in angeli.

Dobri Bog, usliši našo molitev, saj te želimo hvaliti in slaviti 
zaradi tvoje dobrote zdaj tu na zemlji, nekoč pa pri tebi, na 
veke vekov.
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PETEK, 26. maj 2017 

Uvod v sveto mašo
Zbrali smo se k evharistični daritvi na tretji dan priprave na 
praznovanje godu bl. Alojzija Grozdeta. V njegovem življenju 
izstopajo njegova globoka vera, neutrudno pričevanje za Kristusa 
Kralja med sošolci in drugimi ljudmi ter močno prizadevanje, da 
bi se v našem narodu ohranila vera. Čeprav je slutil, da ga zaradi 
njegovega delovanja za Kristusa in razširjanja pobožnosti do 
Fatimske Marije čakata trpljenje in smrt, je Lojze Grozde pogumno 
pričeval naprej. Kot urednik glasila Izvir je  ob prazniku Kristusa 
Kralja mladim zapisal:

»Mladi večinoma brezbrižno gledamo, kako se širi nevera. Čas je, da 
se dvignemo iz brezdelja. Pojdimo na delo. Zmaga je naša, ker je z 
nami Bog. Ne skrivajmo se. Smo katoliška mladina. Hočemo povsod 
Boga. Fantje, hočemo Boga v naši lepi Sloveniji. Delati moramo za 
notranjo prenovitev, moliti in se žrtvovati. Nekateri veliko govorijo 
o domovini, ne naredijo pa nič. Besede brez dejanj nič ne koristijo. 
Resničen apostolat laikov je v požrtvovalnosti, v žrtvi in prijaznem 
pogovoru, ko gre beseda od srca do srca ...«

Na začetku te svete daritve se vprašajmo, kakšni pričevalci smo? 
Obžalujmo vse, kar smo naredili proti Bogu, bližnjemu in sebi. 

Prošnje za vse potrebe
Bratje in sestre! Vsemogočnega Boga, ki nam govori po 
Božji besedi in po ljudeh, ki so živeli in delali v velikem 
prijateljstvu z Njim, prosimo:
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1. Dobri Bog, bl. Alojzij Grozde nam je zgled globoke vere, 
trdnega pričevanja in ljubezni. Poživi nam vero, upanje in 
ljubezen.

2. Dobri Bog, bl. Alojzij Grozde je umrl mučeniške smrti. 
Prosimo te za vse preganjanje kristjane, da ti bodo zmogli ostati 
zvesti do smrti.

3. Dobri Bog, pomagaj vsem kristjanom, da bomo tvoje priče v 
vsakdanjem življenju.

4. Dobri Bog, bl. Alojzij Grozde te je v življenju postavil na prvo 
mesto. Naj tudi vsi Bogu posvečeni postavijo tebe na prvo 
mesto v svojem življenju

5. Dobri Bog, na priprošnjo bl. Alojzija Grozdeta daj politikom 
pogum, da se bodo zavzemali za dobro vseh državljanov.

6. Dobri Bog, bl. mučenec Alojzij Grozde je umiral v mukah. 
Bodi blizu vsem, ki umirajo osamljeni, zapuščeni in prezirani.

Vsemogočni Bog, polni zaupanja v tvojo očetovsko dobroto 
te prosimo: ozri se milostno na naš narod in ves svet in usliši 
prošnje, ki smo jih izrekli, pa tudi tiste, ki jih nosimo v 
svojih srcih. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.
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SOBOTA, 27. MAJ 2014

GOD BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA, 
mučenca

Uvod v sveto mašo
Praznik mučencev je praznik vere, saj v mučencih zmaguje sam 
vstali Kristus. Danes ob godu blaženega Alojzija Grozdeta, se 
spominjamo njegovega mučeništva. Vstali Jezus mu je dal, da sede z 
njim na prestol. Letošnje praznovanje njegovega godu je povezano s 
stoletnico Marijinih  prikazovanj v Fatimi. V domačem kraju je želel 
razširjati pobožnost do Marijinega brezmadežnega Srca in obhajanj 
prvih petih sobot. Blaženi Alojzij je vedel, da je najbolj gotova 
pot k Jezusu, po Mariji. Marijina sporočila nas kličejo k pokori in 
spreobrnjenju. Zato je njen klic k pokori ljubeče vabilo, da se znova 
oklenemo Kristusa, kakor se ga je v življenju oklepal blaženi Alojzij 
Grozde. Tako v urah veselja, kakor na Golgoti svojega darovanja v 
mučeništvu.

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

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

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

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

5. Blaženi Alojzij Grozde že uživa večno srečo pri Tebi. 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.
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Ob stoletnici fatimskih dogodkov

V letu 1917 se je Mati Marija v Fatimi na Portugalskem šestkrat 
prikazala trem pastirčkom na paši, desetletni Luciji, devetletnemu 

bratrancu Frančišku in njegovi sedemletni sestrici Jacinti. Eno leto 
prej jih je trikrat nagovoril angel miru. Krajevni škof José Correia da 
Silva je 13. oktobra 1930 pred stotisočglavo množico objavil, da so 
prikazovanja trem pastirčkom verodostojna, in je dovolil javno češčenje 
fatimske Gospe.

Fatimski dogodki so zelo povezani z zgodovino Cerkve in sveta. Fatimo 
so obiskali papeži: bl. Pavel VI., sv. Janez Pavel II. (celo trikrat) in 
Benedikt XVI. Letos, 12. in 13. maja, jo bo za praznovanje stoletnice s 
svojim obiskom počastil papež Frančišek. Nedvomno je Fatima najbolj 
posegla v življenje sv. Janeza Pavla II., saj je doživel atentat na Trgu sv. 
Petra ravno na fatimski dan, 13. maja 1981, in je svojo rešitev pripisoval 
Marijini materinski roki, ki je tako vodila smrtonosno kroglo turškega 
terorista Ali Agca, da je ostal pri življenju. Zato je lahko 25. marca 
1984 na Trgu sv. Petra, pred izvirnim fatimskim milostnim Marijinim 
kipom, posvetil svet in Rusijo brezmadežnemu Marijinemu Srcu. Od 
tedaj naprej se je začela svetovna »odjuga«, da ni prišlo do 3. svetovne 
vojne, ki je bila tik pred izbruhom, komunistični režim pa je začel 
propadati in je leta 1989 padel berlinski zid, leta 1991 pa je razpadla 
Sovjetska zveza in komunistični režim v njej in v satelitskih državah. Že 
papež Pij XII., ki je leta 1942 posvetil Cerkev in človeštvo Marijinemu 
Srcu, je imel fatimska sporočila za največji Božji poseg po Mariji v 
zgodovini Cerkve in človeštva po smrti apostolov. Če bi se Cerkev 
in svet pravočasno ravnala po fatimskih naročilih (spreobrnjenje, 
obhajanje prvih sobot, posvetitev Rusije Marijinemu Srcu), ne bi bilo 2. 
svetovne vojne. Fatimska sporočila so klic k izpolnjevanju evangeljskih 
naročil. Papež Benedikt XVI. je 13. maja 2010 v Fatimi to takole 
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izrazil: »Devica Marija je prišla iz nebes, da bi spomnila na evangeljske 
resnice, ki so za človeštvo, ki je pozabilo na ljubezen in odrešenje, 
edini vir upanja.« Posebna razodetja pogosto naročajo uvedbo kakšne 
nove pobožnostiv Cerkvi. Da gre v Fatimi za mnogo več, je 11. maja 
2010 na Portugalskem poudaril isti papež: »Odgovor Fatime v bistvu 
ne meri na odgovor, to je stalno spreobračanje, pokora, molitev in tri 
božje kreposti: vera, upanje in ljubezen.« Vse to je v posebno molitev 
vključil že angel miru pri prvem prikazanju spomladi 1916. Poznejša 
prikazanja angela in Device Marije sta vse to poglobila in razširila.

Ljubljanski škof Gregorij Rožman je po zgledu papeža Pija XII. vzel 
fatimska naročila zelo resno. Za svojo škofijo je določil obhajanje petih 
prvih sobot, od januarja do maja 1943, kot pripravo na posvetitev 
brezmadežnemu Marijinemu Srcu 30. maja v ljubljanski stolnici in po 
posameznih cerkvah v škofiji. Češčenje Marijinega Srca in posvetitev 
Marijinemu materinskemu Srcu spadata, poleg že naštetega, k 
osrednjim fatimskim sporočilom.

Bl. Alojzija Grozdeta, ki je zelo cenil in prakticiral češčenje Jezusovega 
in Marijinega Srca, je fatimsko sporočilo navdušilo. Ko se je na prvi 
petek, 1. januarja 1943, po prejemu sv. obhajila v Stični, vračal domov, 
je imel pri sebi tudi nekaj literature o Fatimi. V domači fari je hotel širiti 
pobožnost prvih sobot kot pripravo na posvetitev Marijinemu Srcu ter 
sploh seznanjati ljudi s fatimskimi dogodki. Njegovim mučiteljem se 
je morala zdeti literatura o Fatimi sumljiva, zlasti ker je uvod v eno od 
knjižic napisal škof Rožman in je tam omenil, da je Marija napovedala 
propad ruskega komunizma. Grozdetovo mučeništvo je torej povezano 
s Fatimo, in sicer tudi zato, ker je bil mučen in umorjen v noči od 
prvega petka na prvo soboto, ki je bila prva med petimi fatimskimi 
sobotami. Lahko bi rekli, da je mučenec za Fatimo, prve sobote in 
posvetitev brezmadežnemu Marijinemu Srcu.

p. dr. Anton Nadrah O Cist.
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Iz knjige prošenj in uslišanj k blaženemu 
Alojziju Grozdetu na Zaplazu

21. 10. 2015 – Pavla in Tomo Žergaj, novomeščana po rojstvu, 
sedaj v ZDA se priporočava zaplaški Mariji in bl. Grozdetu. Hvala 
bl. Grozde, za vsa nešteta obvarovanja pred hudimi poškodbami in 
ozdravljenja le teh. Priporočam se ti skupaj z mojo družino in vsemi 
poštenimi Slovenci v varstvo in pomoč. 

Pavla Malešič Žergaj – USA

* * * * *
12. 9. 2015 – Hvaljeni blaženi Alojzij za opravljeno in uspešno leto v 
šoli. Prosim te še za naprej za dobro opravljeno šolo. 

Nejc

* * * * *
Avgust 2015 – Blaženi Alojzij, usliši naše prošnje in ozdravi Peterčka 
oz. izprosi za njegovo zdravje.

stara mama

* * * * *
23. 8. 2015 – Bienheureux Alois Grozde! Aide nous dans notre vie de 
tous les jours.

Anite et Jaday Keller, France

* * * * *
20. 8. 2015 – V priprošnjo blaženemu Alojziju Grozdetu za naše 
otroke v šolah in vrtcih.

Oratorij Škofljica
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3. 6. 2015 – Blaženi Grozde, izročam ti sinovo družino, posebej 
Blaža, Vida in vse mlade, da bi črpali iz IZVIRA in se zatekali 
v Marijino varstvo. Prosim te za svetost duhovnikov in za sina 
duhovnika, meni pa podeli vztrajnosti v veri in veliko mero ljubezni 
in odpuščanja.

mama

* * * * *
30. 5. 2015 – Dragi blaženi Lojze! Kako lepo je tu pri Tebi. Mlad 
si moral umreti. Verujem, da živiš pri Bogu. Izprosi nam dar vere, 
upanja in ljubezni.

* * * * *
30. 5. 2015 – Prosim za ozdravitev sina Aleša, ker se je poškodoval v 
prometni nesreči.

Marija Žagar

* * * * *
23. 5. 2015 – Blaženi Alojzij Grozde, izprosi za vse maturante 
Škofijske klasične gimnazije milosti, da bomo uspešno opravili 
maturo in zatem iz srca zaklicali:
»Po novih potih šel bom v nove dni, / srca in duše Bog bo le vladar, / 
šla moja pot bo pred Njegov oltar.«

maturanti in maturantke  
Škofijske klasične gimnazije

* * * * *
21. 3. 2015 – Dragi Alojzij Grozde, hvala za vse milosti. Priporočam 
ti malega Lenarta. Varuj ga med in po operaciji. Hvala!

M. Zadnik

* * * * *

22. 3. 2015 – Blaženi Alojzij Grozde, prosimo te za srečen porod in 
vse novorojenčke. Varuj jih!
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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.



Blaženi  Alojzij Grozde, dijak in mučenec 

Bl. Alojzij Grozdè (1923–1943), dijak mučenec, se je rodil 27. maja 1923 v 
Zgornjih Vodalah, župnija Tržišče. Bil je član Katoliške akcije ter voditelj Marijine 
kongregacije in vnet častilec evharistije ter Jezusovega in Marijinega Srca. To 
češčenje je z veliko gorečnostjo širil med svojimi sošolci in vrstniki, ker je hotel h 
Kristusu pritegniti čim več mladih. Njegovo dosledno in vzorno krščansko življenje 
je bilo zakoreninjeno v zakramentu sprave in v evharistiji, katero je imenoval 
»Sonce mojega življenja«. Na Mirni so ga 1. januarja 1943 pod krivo obtožbo 
umorili partizani. Tako je pretrpel mučeniško smrt, ki so mu jo prizadeli iz prezira 
do vere. Za blaženega je bil razglašen 13. junija 2010.

Fatimska kapelica na kraju mučeništva na Mirni


