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Resnica in sočutje 1945 - 2015
spravna slovesnost na Zaplazu

Spoštovani romarji in častilci bl. Alojzija Grozdeta!
Lepo pozdravljeni na Zaplazu, v osrednjem Marijinem romarskem svetišču 
Škofije Novo mesto, kjer od maja 2011 počivajo tudi posmrtni ostanki bl. 
Alojzija Grozdeta. Letošnje praznovanje bl. Alojzija – njegov god obhajamo 27. 
maja – smo v Škofiji Novo mesto povezali s 70-letnico konca 2. Svetovne vojne 
in povojnih pobojev ter ji zato dali spravni značaj. Blaženi Alojzij Grozde, prvi 
slovenski mučenec, ki je bil sam žrtev tega nasilja, je tudi priprošnjik za spravo 
v našem narodu.
Spravno slovesnost smo poimenovali Resnica in sočutje 1945 – 2015. Z njo 
smo se pridružili istoimenski državljanski iniciativi, ki želi »po sedemdesetih 
letih vzpostaviti proces dokončnega slovesa od druge svetovne vojne ter z njo 
povezane državljanske vojne in povojnega nasilja ter odpreti prostor svobod-
nega, varnega in iskrenega medsebojnega življenja za naše otroke.«
S slovesnostjo želimo opozoriti na najgloblji temelj sprave, na odpuščajočo 
Božjo ljubezen, ki zaobjema vse, tako žrtve kot njihove rablje, prav tako pa 
tudi potomce enih in drugih. Verni ljudje smo prepričani, da s tem sledimo 
Božji usmiljeni ljubezni. Neverne in drugače misleče pa vabimo, da se nam 
pridružijo in motiv za resnico in sočutje poiščejo v najglobljih temeljih svoje 
človečnosti. Pri tem nas vodi spoznanje, da si moramo vsi prizadevati za sočutni 
spomin na tragične dogodke, iskreno, brez ideoloških interpretacij ubesediti 
dogodke naše travmatične zgodovine ter biti pripravljeni na iskreno kesanje, 
obžalovanje in odpuščanje.
Uri molitve in slovesni sv. maši, ki jo bo daroval novomeški škof Andrej Glavan, 
bo sledil blagoslov spominskega obeležja – betonskega križa in kamnite 
posode pod njim – na prostoru pred Marijino božjepotno cerkvijo na Zaplazu. 
Predstavniki mladih bodo vanjo med posebnim obredom vsuli prgišče zemlje 
s 30 krajev iz Slovenije, Evrope in celega sveta, kjer so pred 70 leti trpeli naši 
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rojaki na vseh straneh. Imena teh simbolnih krajev trpljenja in so napisana 
na kamnitem obodu okoli posode. V celoto jih povezuje napis Resnica in 
sočutje. Izza kamnitega oboda se dviga križ, ki je znamenje trpljenja in smrti, 
po krščanskem prepričanju pa tudi odpuščanja, sprave in novega življenja. Ob 
spomeniku je dovolj prostora za prižiganje sveč.
Po končani slovesnosti bo veliko priložnosti za osebno molitev pred kipom 
zaplaške Marije ali oltarjem bl. Alojzija Grozdeta, pred cerkvijo pa za prijateljske 
pogovore in srečanja.
Zvečer ob 20. uri bo tu na Zaplazu v Marijini cerkvi potekal še koncert, ki se vse-
binsko lepo dopolnjuje s spravnim značajem dneva. Zbor Vokalna akademija 
Jurij Slatkonja iz Novega mesta bo ob sodelovanju instrumentalistov in solistke 
Mojca Bitenc pod vodstvom prof. Aleša Makovca izvedel Requiem, skladatelja 
Johna Rutterja, ter psalm De profundis (Iz globočine) Aleša Makovca. Tudi na 
večerni dogodek lepo povabljeni. 
Želim vam doživeto slovesnost, ki naj v vaših srcih, družinah, novomeški škofiji 
in slovenskem narodu pusti pečat miru in sprave!

Janez Gril,
član pripravljalnega odbora
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MOLITVENA URA (9.00)

Vodi msgr. France Dular, sodelujejo člani ŽPS, skavti in mladi iz župnij 
novomeške škofije

ŽUPNIJSKI SODELAVCI V MOLITVI OB BL. LOJZETU GROZDETU

Uvodno povabilo k sodelovanju 

Zbrani ob grobu mučenca blaženega Alojzija Grozdeta bomo z odlomki 
njegovega življenjepisa premišljevali o svojem življenju in življenju našega 
naroda v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. V molitev bomo vključevali 
prizadevanje novih župnijskih pastoralnih svetov, da bi uresničili zaupano jim 
poslanstvo in delali  za spravo v našem narodu. Iz srca nam bo privrela tudi 
prošnja za nove duhovne poklice in dejavne krščanske laike.

Izpostavimo Najsvetejše

Pesem:

1.  Mogočno se dvigni nam spev iz srca
v pozdrav Rešeniku, vladarju sveta!
– Kristus, kraljuj, Kristus, zmaguj
V hostiji sveti nam gospoduj!

2.  Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja, besede, vse misli, želje. – Kristus, kraljuj…

3.  Poživi nam vero v presveto skrivnost
večerje nebeške, vseh svetih radost. – Kristus, kraljuj…

(voditelj ure molitve): Gospod, odpri  moje ustnice, 
(vsi): moja usta bodo opevala tvojo slavo in oznanjala  tvoje besede.

Gospod, odpri  moje oči, 
da bom občudoval tvojo lepoto in videl bedo ljudi.

Gospod, odpri  moja ušesa, 
da bom zaznal tvojo besedo in slišal krik mučencev.

Gospod, razsvetli moj obraz, 
da bom živel naravnan nate in ostal odprt do vseh.
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Gospod, odpri  moje srce, 
da bo v njem prostor zate in dobrota za vse ljudi.

Gospod, odpri  moje roke, 
da se bom dotaknil polnosti življenja in postal bogat v dajanju.

Pesem:

 1. Jezus med nami prebiva, čaka na tebe vsak dan.
    v beli obleki se skriva, čaka na tebe zemljan. 
    Jezus, veliki brat je tvoj,  pridi k njemu, 
    nikar se ga nič ne boj. 
2. Marija je mati njegova, ljubi te prav srčno.
    hoče, da dobra sinova služiva Bogu zvesto.
    Jezus…

*  *  *  *  *

1. NAŠA PREHOJENA POT  -   PROŠNJA ZA 
ODPUŠČANJE IN USMILJENJE  
Če pogledam v preteklost, mi odpusti Gospod  vse moje grešne misli.
Gospod, usmili se. 

Ko gledam v preteklost, mi odpusti Gospod vse moje prazne in nesramne 
besede.
Gospod, usmili se.

Če pogledam v preteklost, mi odpusti Gospod vsa moja slaba dejanja. 
Gospod, usmili se. 

Če pogledam v preteklost, mi odpusti Gospod, da sem opustil mnogo dobrega 
in potrebnega.
Gospod, usmili se. 

Če pogledam v preteklost, mi odpusti Gospod, da ne odgovarjam vsak dan na 
tvoje vabilo – hodi za menoj. 
Gospod, usmili se. 
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Ko se oziram v preteklost, mi odpusti Gospod, da se nisem dovolj trudil za 
osebno svetost.
Gospod, usmili se. 

V preteklosti Gospod sem premalo spoznaval naše blažene – Slomška, Grozdeta, 
drinske mučenke in druge božje služabnike, zato te prosim odpuščanja.
Gospod, usmili se. 

V preteklosti sem premalo molil in delal za odpuščanje, spravo in edinost v 
našem narodu in med mojimi bližnjimi, zato mi odpusti Gospod.
Gospod, usmili se. 

Gospod v preteklosti nisem dovolj cenil in podpiral dela duhovnikov ter pre-
malo storil v molitvi za nove duhovne poklice in pastoralne sodelavce v našem 
narodu, zato te prosim odpuščanja.
Gospod, usmili se. 

V kratki tišini še vsak zase premisli, za kaj osebno prosi Gospoda 
odpuščanja in usmiljenja. 

Odlomek iz življenjepisa 

Prisluhnimo odlomkom iz  življenja blaženega Alojzija Grozdeta – povzeto 
iz knjige Berte Golob: Mučenec Lojze Grozde.

Kakšno je bilo njegovo otroštvo? Je že takrat živel kakor svetnik ali pa je kdaj 
tudi kakšno ušpičil?
Nekaj stvari je znanih. Predvsem se mi zdi pomembno, da je bilo njegovo 
življenje v otroštvu podobno življenju mnogih otrok danes. Lojze je bil ne-
zakonski otrok in tako v zgodnjem otroštvu vsem bolj ali manj odveč, razen 
mami. Razvajali ga seveda niso. Mama je morala delati in tako ni bil deležen 
veliko ljubezni; vse ga je nekam odrivalo. Če mu je bilo treba napraviti obleko 
ali kaj drugega, je bil že prepir v hiši. Ko je bil star štiri leta, se je mama poročila 
in odšla na nov dom. Ni se poročila z Lojzetovim očetom, ampak z drugim 
moškim.  Na ženitovanju Lojze pri fotografiranju ni smel biti zraven. Zaprli so 
ga v hlev.
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Tako je v rojstni hiši ostal Lojze brez mame. Zanj je skrbela teta Ivanka. Nekoč 
se ga je lotilo tako hrepenenje po mami, da je teti, ki je kuhala večerjo, skušal 
ubežati. Prižgal si je plamenico, da bi si svetil do Impol, kamor se je mama 
poročila. Teta, ki je imela veliko dela tudi pri živini in ni mogla paziti samo nanj, 
ga je zaprla v shrambo. Bil je tako jezen, da je iz togote brcnil piščanca in ta je 
zato poginil.
Za vse družine in otroke, ki doživljajo slično stisko kot Lojze, zmolimo del 
rožnega venca. Od mrtvih vstali Zveličar naj jih dvigne iz vsakdanjih stisk in 
njihova življenja usmeri v nadnaravne vrednote.

Oče naš,  Zdrava Marija … ki je od mrtvih vstal. Slava Očetu…

Pesem:

 1. K tebi, Jezus ljubeznivi, k tebi le srčno želim.
O trenutki milostljivi, ko pri tebi se mudim.
– Ali strah srčnost mi jemlje, trepetam uboga stvar: 
kdo sem jaz? Le prah sem zemlje, ti vesoljstva si vladar.

2.  Daleč luč nam sije sončna, razsvetljuje krog neba;
ti, usmiljenost neskončna, siješ dalje v dno srca.
– Mili Jezus, sam me vabiš, naj le k tebi prihitim.
Vse žalitve rad pozabiš,če skesan se spokorim.

3.  V srcu milost mi pomnoži, Jezus, sonce rajsko ti,
da enako sončni roži le po tebi hrepeni.
– K tebi, Jezus ljubeznivi, k tebi le srčno želim;
daj, da v zvezi zaupljivi vekomaj s teboj živim.

*  *  *  *  *
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2.  MOJA SEDANJOST  -  ZAHVALA  
Gospod, zahvaljujem se ti za  našo družino, sorodnike, prijatelje in dobrotnike.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj. 

Gospod, zahvaljujem se ti za naše škofe, duhovnike, redovnike in misijonarje 
ter nove člane župnijskih pastoralnih svetov.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj.

Gospod, zahvaljujem se ti za naš kraj, našo župnijo in našo domovino, za vse 
fante in dekleta, ki se pripravljajo na duhovni poklic.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj.

Gospod, zahvaljujem se ti za našo lepo naravo in živali, ki nas razveseljujejo.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj.

Gospod, zahvaljujem se ti za vero, upanje in ljubezen. 
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj.

Gospod, zahvaljujem se ti za življenje, zdravje in veselje pa tudi za križe in 
težave.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj.

Gospod zahvaljujem se ti za razglasitev prvega blaženega mučenca Alojzija, 
v katerem lahko gledamo še množico drugih bratov in sester našega naroda, 
ki so dali življenje zate in našo domovino.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj. 

Gospod zahvaljujem se ti za vse zglede svetosti v blaženih in svetih, še posebej 
za bl. Antona Martina Slomška, bl. mučenca Alojzija Grozdeta in bl. Drinske 
mučenke.
Gospod, tebi čast in hvala vekomaj.

V kratki tišini vsak doda svojo zahvalo Bogu. 

Jezus Kristus je bil v božjem sijaju, a ni ljubosumno varoval enakosti z Bogom.
Sam sebe je izničil, podobo hlapca vzel nase.

Ljudem je postal podoben, in bil po zunanjosti kakor človek. 
Ponižal se je in bil pokoren, pokoren do smrti, smrti na križu.
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Zato ga je Bog povišal, in mu dal ime, ki je nad vsa imena.
V Jezusovem imenu se zato pripogne vsako koleno, v nebesih, na zemlji 
in pod zemljo. 

Vsi jeziki naj priznajo Jezusa Kristusa za Gospoda.
V slavo Boga Očeta.

Slava Očetu in ...

Odlomek iz življenjepisa:

Lojze je rasel in minila so leta brezskrbnosti. V osnovni šoli je prekašal vse 
sošolce. Teta Ivanka mu je poskrbela, da je šel po ljudski šoli študirat v Ljubljano, 
kjer je tudi ona služila. Iskala je dobrotnike, ki so bili pripravljeni prispevat za 
Lojzeta materialne stvari in mu tako omogočiti šolanje na ljubljanski gimnaziji. 
Bil je odličen dijak. Neki profesor je izjavil: »Če Lojze ne zna, potem ne zna no-
ben drug!« 
Prvo leto v Ljubljani je bilo za Lojzeta težko. Imel je veliko domotožje in bi 
kmalu zašel na stran pota. Sam je v eni od svojih številnih pesmi zapisal: »Tu v 
mestu pusto je, / ker cvetja tu ni, / ker petja tu ni; / pač – cvetje tu je; / le meni 
se zdi, / da v mestu ga ni, / ker tuje mi je.« 
Končno se je ujel in med sošolci je pridobival ugled zaradi svoje izrazite 
odločnosti. Med zelo živimi sošolci je bil precej zgleden, a je kdaj napravil tudi 
kako neumnost. Veš, v kakšnih nedolžnih neumnostih, ki jih je ušpičil  je bil 
podoben nam. Nekoč je v učilnici nalašč močno kašljal, tako da ga je učitelj 
spodil iz razreda; zunaj je kašljal še glasneje.  Postajal je samozavesten. Po drugi 
strani pa nam je Lojze lahko za zgled pomoči sošolcem, ki se težko učijo. Pravijo, 
da je sošolcem rad pomagal pri učenju. Nobene pomoči ni odklonil.

Oče naš,  Zdrava Marija … ki je v nebesa šel. Slava Očetu…

*  *  *  *  *
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3.  POGLED V PRIHODNOST – PROŠNJA
Gospod, ko se oziram v prihodnost te prosim za blagoslov v življenju in delu; 
za zdravje in tolažbo.
Prosimo te, usliši nas.

Gospod, ko se oziram v prihodnost te prosim za vse moje domače, prijatelje, 
sošolce, sodelavce in sosede, da bi se razumeli in spoštovali.
Prosimo te, usliši nas. 

Gospod, ko se oziram v prihodnost te prosim za bolne, osamljene, lačne, obu-
pane, za ljudi v vojni ter sredi naravnih nesreč – bodi jim blizu v času stiske; 
vsem, ki skrbijo zanje pa dajaj potrebno ljubezen in moč.
Prosimo te, usliši nas. 

Gospod, ko se oziram v prihodnost te prosim za učitelje, profesorje, katehete in 
duhovnike, da bi dobro vzgajali in učili mladi rod in vse  naše ljudstvo.
Prosimo te, usliši nas. 

Gospod, če se ozrem v prihodnost te prosim, da bi veliko ljudi po naših 
župnijah sodelovalo na različnih področjih in tako gradilo živa občestva v 
tvojem vinogradu.
Prosimo te, usliši nas. 

Gospod, ko se ozrem v prihodnost te prosim za mlade, da bi se z veseljem 
odzvali tvojemu klicu v duhovni in pastoralni poklic.
Prosimo te, usliši nas. 

Gospod, ko se oziram v prihodnost te prosim za uspešno dokončanje pro-
cesov božjih služabnikov Barage, Gnidovca, Vovka, Majcna, Halasa, Priolove in 
slovenskih mučencev za blažene ter za razglasitev naših blaženih Slomška in 
Grozdeta in Drinskih mučenk za svete.
Prosimo te, usliši nas.  

V kratki tišini dodamo še svojo osebno prošnjo. 
Psalm: Željno se oziram v višave, od kod mi pride rešitev. 

Pomoč mi prihaja od Gospoda,  ki je ustvaril nebo in zemljo.

Ne bo pustil, da ti spodrsne noga, ne bo zadremal, saj je tvoj varuh.
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Gospod ne zaspi in ne zadremlje,  on varuje božje ljudstvo.

Bog bo varoval tudi tebe, njegova desnica bo tvoja obramba.

Ne bo ti škodilo sonce podnevi, ne luna ponoči.

Gospod te bo obvaroval vsega hudega, Gospod bo varoval tvoje življenje.

Gospod te varuje od rojstva do smrti, zdaj in na veke.

Slava Očetu in ... Kakor je bilo, ...

Pesem:

1. Pojte, hribi in doline, pojte z nami, vse ravni! 
Kralju večne domovine pesem naših src doni. 
Tebi, vseh rodov Gospod, posvečuje se naš rod:
- Srce Božje, tvoji smo, tvoji večno bodemo! 

2.  Tvoja sveti nam resnica, moč nam daje zakon tvoj, 
tvoja čuva nas desnica trdno sklenjene s teboj. 
Tebi, vseh rodov Gospod, posvečuje se naš rod:
Srce Božje …

Odlomek iz življenjepisa:

Še nekaj je zanimivo o Lojzetu: kako je razumeval svoje poslanstvo, svoj apos-
tolat. Na prvo stran zvezka, kamor si je zapisoval sklepe duhovnih vaj, je Lojze 
napisal naslednje besede:
»Apostol je tisti, ki oznanja evangelij z vsem življenjem, da je njegova navzočnost 
kakor blagodejna Kristusova bližina.«
Kot urednik glasila Izvir je Lojze Grozde 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. 
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Resničen apostolat laikov je v požrtvovalnosti, v žrtvi in prijaznem pogovoru, ko 
gre beseda od srca do srca ...«

Oče naš,  Zdrava Marija … ki je Svetega Duha poslal. Slava Očetu…

MOLIMO Z JEZUSOM ZA DUHOVNIKE IN NJIHOVE 
SODELAVCE
1. Jezus, voditelj apostolov! Pri zadnji večerji si v slovesni velikoduhovniški 
molitvi Očeta prosil za svoje apostole. 
2. Dovoli nam, da s tvojimi besedami molimo za duhovnike in vse, ki smo 
v župniji njihovi sodelavci:
1. Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. 
2. Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, 
kakor jaz nisem od sveta. 
1. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih varuješ hudega.
2. Posveti jih z resnico: tvoja beseda je resnica. 
1. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. In zanje se 
posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni z resnico.
2. Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi 
besedi verovali vame, da bodo vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi. 

*  *  *  *  *

4. PREKO KALVARIJE V NEBEŠKO SLAVO
(bralec)
Ko je šel po božičnih praznikih domov, pa je med potjo, ravno na prvi petek v 
mesecu, izgubil svoje življenje, če se prav spomnim?  Ali veš kaj več o tem? 
Lojze je redno opravljal pobožnost prvih petkov in prvih sobot. Že dan pred 
prvim četrtkom v mesecu je šel vedno k spovedi. Hotel je biti  pripravljen, če 
bi tudi njega kdaj doletelo kaj podobnega, kot je nekatere njegove znance: 
laike in duhovnike. Kar nekaj jih je bilo ubitih. In tudi Lojze je svojo smrt nekako 
slutil. Nekoč je zapisal v  pesmi kakor, da bi slutil kakšen bo njegov konec. 
Poslušajmo! 
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Jutro mlado, – čisto belo, 
kakor da nebo bi rado 
k nam na zemljo prihitelo, 
streh dotika se oblak: 
velik je, težak, 
da so bele niti, 
ki nad cesto so razpete, 
morale se upogniti  
pod njegovo težo. 
Vse je tiho, vse miruje, 
jutra svetlega skrivnosti 
prisluškuje 
in ne moti nje svetosti. 
Toda ali niso niti vztrepetale, 
se bolestno zazibale, 
kakor da bi zajokale 
in oblaka težo s sebe stresle? 
In zemljo je kri polila, 
bela polja pordečila.

Če se ne motim je Lojze umrl na sam prvi petek v mesecu?
Ja, na novega leta dan leta 1943 je v Stični opravil spravno pobožnost prvega 
petka. To je bila njegova popotnica v večnost, njegovo zadnje obhajilo. Iz Stične 
se je peljal z vlakom do Trebnjega, kjer je prisedel na voz, ki je bil namenjen proti 
Mirni. Tamkaj so voz obstopili partizani in Lojzeta odpeljali. Pri Vidmarju so ga 
tepli in zasliševali. Pri njem so dobili latinski misal, knjigo Hoja za Kristusom in 
podobice fatimske Marije, s katerimi je med rojaki hotel priporočati pobožnosti 
prvih sobot. Zvečer so vabili na »veselo igro« v sokolski dom, kjer so ga mučili, 
nato pa odvlekli v gozd. Tam je prejel smrtni udarec.

Oče naš,   Zdrava Marija … ki je tebe Devica v nebesa vzel. Slava Očetu…
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Pesem:

1.  Nizko se, kristjani, priklonimo, živo vero v srcu obudimo;
Najsvetejši zakrament je pred očmi: Jezusa telo in kri!

2.  O ljubezen neizrečeno sveta, tebi bodi čast in slava peta!
Srce Jezusovo, ljubim te nadvse, prosim, blagoslovi me!

3.  Jezus, ti za nas si kri prelival, ti si naše grešne duše umival.
Ljubim, srčno ljubim tvojo sveto stran, tvojih pet krvavih ran.

4.  Jezus, ti si naša vsa dobrota, kdor te nima, je zares sirota.
Vsako noč želim pod tvojim varstvom spat, vsako jutro s tabo vstat.

Prosimo Jezusa za dobre duhovnike

1. Gospod! Duhovnikov nam daj, iz tvojega Srca rojenih, z oljem ljubezni tvoje 
posvečenih.
2. Duhovnikov nam daj, pastirjev, ki bodo zvesto pasli tvojo čredo, ki 
bodo s krotkostjo nebeškega Jagnjeta premagali volkove. 

1. Daj nam duhovnikov z nedolžnim srcem in s tvojo modrostjo, daj nam 
duhovnikov - svetnikov.
2. Daj nam duhovnikov - angelov, ki nas bodo tolažili v bolečinah in 
spodbujali v omahljivosti. 

1. Daj nam apostolov, ki bodo ponesli tvoj križ v misijonske dežele in sirotam 
odprli zaklade tvoje ljubezni.
2. Gospod, vodnikov nam daj, ki bodo pred nami nosili luč in nas varno 
vodili po poti trnja in čeri v božanski raj tvojega Srca. 

1. Gospod, daj nam duhovnikov. Daj nam duhovnikov po svojem Srcu. 
2. Podeli pa tudi nam potrebno milost, da bomo zvesto poslušali 
duhovnike in živeli po tvojih zapovedih. Amen. 

Odlomek iz življenjepisa

Lojze se po božičnih počitnicah ni vrnil v Ljubljano. Predstojniki, sošolci, pri-
jatelji … so postajali zaskrbljeni. Prihajale so vesti o nekem dijaku, ki da je bil 
usmrčen na Mirni. Po tihem so se vsi spraševali, če ni to prav Lojze Grozde?
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23. februarja 1943 so ga otroci, ki so iskali zvončke, našli v gozdu blizu Mirnskega 
gradu, dobre četrt ure od Mirne v dolini potoka Vejeršce, nezakopanega. Deset 
očividcev je  po najdenju ugotovila na truplu očitne sledove trpinčenja, kar so 
tudi napisali in podpisali v zapisniku. 25. februarja l. 1943 so zemeljske ostanke 
mučenega dijaka Lojzeta Grozdeta pokopali v Šentrupertu.
Bogu hvala za Lojzeta. 13. junija 2010 je bil razglašen za blaženega na 
Slovenskem evharističnem kongresu v Celju. Mi je velik zgled plemenitega 
človeka, vnetega za visoke ideale. Bil je delaven in požrtvovalen, zvest v izpol-
njevanju dolžnosti, globok v  molitvenem in duhovnem življenju, prizadeval 
si je za čistost srca, predan je bil apostolatu, vsestransko ustvarjalen in zrelo 
samostojen. Zelo je ljubil tudi svojo domovino Slovenijo.

Oče naš,  Zdrava Marija … ki je tebe Devica v nebesih kronal. Slava Očetu …

Pesem (SG 184)

Marija, pomagaj nam sleherni čas,
na tebe ozira se vsak izmed nas.
Marija, vse k tebi hiti; Marija, pomagaj nam ti.
Marija, pomagaj in vodi nas ti,
da Bogu in tebi zdaj bomo zvesti.
Marija, vse k tebi hiti; Marija, pomagaj nam ti.
Marija, pomagaj rodovom zemlje, 
da v božji ljubezni in miru žive.
Marija, vse k tebi hiti; Marija, pomagaj nam ti.

*  *  *  *  *
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5. PROŠNJA ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE
Gospod Jezus, ti si načrtoval nadaljevanje dela odrešenja ne samo po aposto-
lih, škofih in duhovnikih, ampak vabiš vse božje ljudstvo, ki je po krstu in birmi 
deležno božjega otroštva. Zato te prosimo:

Navdihuj male otroke, da bodo s svojo nepokvarjenostjo in nedolžnostjo 
vodili starše k uresničevanju tvoje ljubezni.
Prosimo te, usliši nas.
Angelski glasovi cerkvenih pevskih zborov naj naravnajo naša čustva k 
slavljenju vsega, kar je sveto.
Prosimo te, usliši nas.
Naj mašni strežniki, ki pred oltarjem opravljajo angelsko službo, v vseh nas 
vzbujajo spoštovanje do svetih stvari.
Prosimo te, usliši nas.
Ključarji in člani župnijskih gospodarskih svetov naj zastavijo svoje 
sposobnosti, da bo materialna urejenost cerkva, podoba duhovne urejenosti.
Prosimo te, usliši nas.
Naj vsak Župnijski pastoralni svet z odgovornostjo opravlja svoje poslanstvo 
v učiteljski, duhovniški in pastirski službi ter vestno uresničuje Pastoralni 
načrt.
Prosimo te, usliši nas.
Naj kateheti in animatorji z veseljem uporabljajo svoj čas za rast in utrjevanje 
Božjega kraljestva.
Prosimo te, usliši nas.
Vse tiste, ki nesebično opravljajo mežnarsko službo, pomagajo pri krašenju in 
čiščenju cerkva, nagradi z nebeškim plačilom. 
Prosimo te, usliši nas.
Ti, Gospod, se vseh teh umili, nagradi jih po priprošnji blaženega Alojzija 
Grozdeta z nebeško slavo. Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.

*  *  *  *  *
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6. VZKLIKI K BLAŽENEMU ALOJZIJU GROZDETU
Gospod, usmili se. 
Kristus, usmili se. 
Gospod, usmili se. 
Kristus, sliši nas. 
Kristus, usliši nas. 

Bog Oče nebeški, - usmili se nas. 
Bog Sin, Odrešenik sveta 
Bog Sveti Duh 
Sveta Trojica, en sam Bog 

Alojzij, otrok dolenjske zemlje, prosi za nas. 
Alojzij, sin slovenske matere 
Alojzij, blaženi vesoljne Cerkve

Alojzij, beli cvet mladosti 
Alojzij, modri cvet zvestobe 
Alojzij, rdeči cvet mučeništva

Alojzij, pričevalec našega časa 
Alojzij, priprošnjik v trpljenju 
Alojzij, čudoviti sad Evharistije

Alojzij, goreč v veri 
Alojzij, trden v upanju 
Alojzij, velik v ljubezni

Alojzij, odločen v odpovedi 
Alojzij, velikodušen v solidarnosti 
Alojzij, dosleden v odpuščanju

Alojzij, vitez Brezmadežne 
Alojzij, častilec Svete Trojice 
Alojzij, apostol Evharistije

Alojzij, zavetnik mladine 
Alojzij, priprošnjik zavrženih 
Alojzij, zgled živetega krščanstva

Alojzij, v žaru Evharistije 
Alojzij, v soncu Evharistije 
Alojzij, v srcu Evharistije
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Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
prizanesi nam, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
usliši nas, o Gospod. 
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, 
usmili se nas.

V Gospodovih očeh je dragocena. 
Smrt njegovih svetih. 

Molimo:

Nebeški Oče, sprejmi z življenjsko daritvijo tudi priprošnjo mučenca Alojzija 
Grozdeta. Izprosi naj nam milost, da bomo pogumni in dosledni v svojem 
življenjskem krščanstvu. Mladim naj bo njegovo življenje navdih za iskanje 
pravih idealov. Kri slovenskih mučencev naj postane seme za naš narod, za 
duhovno in moralno prenovo, za odpuščanje, spravo in slogo. Po Kristusu, 
našem Gospodu. 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
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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.

Pesem:

1.   V zakramentu vse svetosti počastimo Jezusa;
v novi daje nam skrivnosti kruh življenja večnega;
v naših čutov pa slabosti živa vera luč nam da.

2.   Tebi, Oče, z ljubim Sinom, čast pojo naj vse stvari;
Svetega Duha enako naj slave jeziki vsi.
Troedinemu naj Bogu slava vekomaj doni. Amen.

*  *  *  *  *

BLAGOSLOV Z NAJSVETEJŠIM:
Molimo:

Jezus, naš Bog, v čudovitem zakramentu si nam zapustil spomin svojega 
trpljenja. Daj nam, da bomo svete skrivnosti tvojega Telesa in Krvi tako častili, 
da bomo prejemali vedno več sadov tvojega odrešenja, ki živiš in kraljuješ 
vekomaj.

MOLITEV V SPRAVO ZA BOGOKLETJE
Bog bodi hvaljen.
Hvaljeno bodi njegovo sveto ime.
Hvaljen bodi Jezus Kristus, pravi Bog in pravi človek.
Hvaljeno bodi ime Jezusovo.
Hvaljeno bodi njegovo presveto Srce.
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Hvaljena bodi njegova predragocena Kri.
Hvaljen bodi Jezus v najsvetejšem oltarnem Zakramentu.
Hvaljen bodi Bog Sveti Duh, Tolažnik.
Hvaljena bodi vzvišena Mati božja, presveta Devica Marija.
Hvaljeno bodi nje sveto in brezmadežno spočetje.
Hvaljeno bodi njeno slavno vnebovzetje.
Hvaljeno bodi ime Device in Matere Marije.
Hvaljen bodi njen prečisti ženin sveti Jožef.
Hvaljen bodi Bog v svojih angelih in svetnikih.

Zaključna pesem: 

1.  Povsod Boga, ljubljena Mati, mi hočemo povsod Boga:
Naj vlada Bog, Kralj naš in Oče, Gospod je zemlje in neba.
Svoj blagoslov Marija, pošlji iz rajskih dalj. Povsod Boga, on je naš Oče, 
povsod Boga, on je naš Kralj!

2.  Povsod Boga, naši mladini, naj sveta vera jo blaži;
naj daje moč mladim naporom, za vzore svete jo vzgoji. 
Svoj Blagoslov …

3.  Povsod Boga, našim družinam, naj zakon Božji v njih živi; 
V njih se vrsti z delom molitev in srcem radost podeli.
Svoj blagoslov …

*  *  *  *  *
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SVETA MAŠA (10.00)
Bogoslužje vodi novomeški škof msgr. Andrej Glavan. Sodeluje združeni pevski 
zbor dekanije Leskovec pod vodstvom dirigenta prof. Aleša Makovca. Solist je 
Lucas Somoza Osterc. Zemljo prinašajo skavti in mladi Škofije Novo mesto.

PESMI PRI SV. MAŠI

Vstopna pesem:

p. Anton Nadrah, A. Makovac: ALOJZIJ GROZDE (zbor in ljudstvo)

Grozde Alojzij , priprošnjik,
v nebesih zvesti pomočnik,
ozri na grešne se ljudi,
izprosi vsem dovolj moči.

Mučenec blaženi, rojak,
v trpljenju bil si res junak:
težav se nikdar nisi bal,
življenje za Boga si dal.

Bil mučen v cvetu mladih let,
srčno objel si palme cvet;
okušaš zdaj njen sladki sad,
kjer v Bogu večna je pomlad.

Gospod usmili se:

Jože Trošt, 9. MAŠA (zbor)

Slava:

Jože Trošt, 5. MAŠA (zbor in ljudstvo, solist)

Odpev pri psalmu: (zbor in ljudstvo)

»Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Aleluja (vzhodni napev) (zbor)
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Darovanjska pesem: 

Anton Jobst: PRINAŠAMO GOSPOD (zbor)

Svet:

Jože Trošt: 5. MAŠA (zbor)

Jagnje božje:

Jože Trošt, 9. MAŠA (zbor)

Obhajilne pesmi:

p. Hugolin Sattner: O JEZUS, VES MOJ BLAGOR TI (zbor)

Josip Čerin: MOGOČNO SE DVIGNI (zbor in ljudstvo)

Mogočno se dvigni nam spev iz srca
v pozdrav Rešeniku, Vladarju sveta!
Kristus kraljuj, Kristus zmaguj!
V hostiji sveti nam gospoduj!

Darujemo vdano ti svoje srce,
dejanja, besede, vse misli, želje.
Kristus kraljuj…

Poživi nam vero v presveto skrivnost,
večerje nebeške, vseh svetih radost.
Kristus kraljuj…

Angelik Hribar: TI, O MARIJA (zbor in ljudstvo)

Ti, o Marija, naša Kraljica,
ti besednica revnih sirot!
K tebi hitimo, se ti izročimo,
tebe slavimo, polno dobrot.
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Glej, o Marija, milostna Mati,
Sina zdaj zlati gledaš obraz:
mi smo grešili, tebe žalili,
vendar se usmili, prosi za nas!

Jezusu reci v milosti svoji,
Da smo mi tvoji, naj odpusti!
To bo ganilo, ga naklonilo,
večno plačilo nam podeli.

Pesem po obhajilu:

Lojze Mav: MARIJA, MATI MOJA (zbor in ljudstvo)

Marija, Mati moja, tolažba sladka meni,
siroti zapuščeni v dolini solzni si.
Ko jaz se spomnim nate, se meni v prsih zgane,
radosti nepoznane zapoje mi srce.

Kaj bi srce ne pelo, zakaj bi se ne vnelo,
v radosti ne gorelo, če k tebi se ozrem?
Vse svetle vidim zarje, zmagujem vse viharje,
saj Mati božja var'je me zvesto noč in dan.

O sladka Mati moja! Ob tvoji roki roma
po poti tja do doma naj varno tvoj otrok.
Ob koncu pa, Marija, naj umrem v ljubezni tvoji,
končani bodo boji, pri tebi bom doma.

*  *  *  *  *
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BLAGOSLOV SPRAVNEGA ZNAMENJA – KRIŽA IN 
POSODE
Uvodno pojasnilo: prelat dr. Janez Gril

Solist pesem:

Lucas Somoza Osterc
Alessandro Stradella: PIETA SIGNORE
* * *
Predstavniki mladih prinašajo zemljo s 30 simbolnih krajev trpljenja iz 2. sve-
tovne vojne in povojnega obdobja.
Škof msgr. Andrej Glavan blagoslovi spravno znamenje - križ in posodo z 
zbrano zemljo.
Molitev očenaš
* * *

Solist pesem:

Lucas Somoza Osterc
Lovro Hafner: MATI SVETIH BOLEČIN
Nagovor dr. Katarine Kompan Erzar

Sklepni mašni blagoslov

Sklepna pesem:

Franjo Neubauer, A. Makovac: MARIJI ZÁPLAŠKI (zbor in ljudstvo)

Na Zaplazu kraljuješ, naš lepi, sladki up,
Kristjanov usklajuješ glas prošenj, zaobljub.
Naj mir in srečo najde pri tebi vsak trpin.
Marija čudodelna vrh zaplaških višin.

Potrti se od bojev v tvoj hram zatekamo,
Pomirjeni ti hvalo in čast izrekamo.
Saj mir in srečo najde pri tebi vsak trpin.
Marija čudodelna vrh zaplaških višin.
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Vokalna akademija
Jurij SlaTkonja

Novo mesto

KONCERT 
OB 70-LETNICI KONCA II. SVETOVNE VOJNE

Aleš Makovac

DE PROFUNDIS
John Rutter

MOJCA BITENC sopran 

dirigent ALEŠ MAKOVAC

sobota, 30. 5. 2015, ob 20h
romarska cerkev ZAPLAZ

* * * * *
sobota, 6. 6. 2015, ob 20h

župnijska cerkev DOBOVA

* * * * *
nedelja, 7. 6. 2015, ob 20h 

župnijska cerkev KOČEVJE

Vstop prost, prostovoljni prispevki.
vajs.nm@gmail.com

REQUIEM





Kolofon:
Izdala: Škofi ja Novo mesto
Uredil in odgovarja: msgr. mag. Igor Luzar
Molitveno uro zbral in uredil: msgr. France Dular
Grafi čna priprava in tisk: ART 32 d.o.o.
Maj 2015


