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»Danes je treba svet prenoviti. To pa zmorejo le tisti, ki so 
pogumni in močni in taki moramo biti mi! Ne smemo iti s 
svetom v pogubo, ampak svet mora iti z nami v – rešenje! Zato 
pa: ne bodimo trs, ki ga veter maje!«

bl. Alojzij Grozde

Besedila uvodov in prošenj za vse potrebe so pripravili novomašniki - 2016: 
BOŠTJAN GORIŠEK, MATEJ GNIDOVEC, ŠTEFAN HOSTA, ROMAN 
IVANETIČ in BOŠTJAN KOTAR.

Nagovor pripravil: ROBERT HLADNIK
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Torek, 24. maj 2016

Marija Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj

Uvod v sveto mašo:

Dragi bratje in sestre! Danes smo se z veseljem zbrali k praznovanju 
praznika Marije Pomočnice Kristjanov – Marije Pomagaj. Naš 
blaženi Alojzij Grozde je rad poromal k  svetišču Marije Pomočnice 
na Rakovnik, se kot narodno zaveden Slovenec priporočal naši 
Brezjanski Mariji Pomagaj. Kolikeri Slovenci so se na Brezjah ob 
ljubeznivi Marijini podobi z Detetom Jezusom v naročju nasrkali 
nove duhovne moči in lepote, včasih že čisto poteptane in globoko 
zasute. Kako živo govori romarju ta milostna podoba o resnični 
vlogi Marije v Cerkvi, v celotnem občestvu kristjanov! Marija nas 
s svojim pogledom usmerja k Jezusu. Ona je naša Vodnica do 
Boga, da ne zaidemo na življenjski poti in na njej najdemo Njega, 
ki nas vedno išče.

Prošnje za vse potrebe:

Bratje in sestre, naše ljudstvo časti Jezusovo mater Marijo še 
posebej kot pomočnico v dušnih in telesnih nevarnostih, zato 
na njen god zaupno prosímo: 

1. O Bog, naj po zgledu blaženega  Alojzija Grozdeta ohranimo 
vero in zvestobo Cerkvi. 
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2. Naj bomo vedno usmiljeni do vseh trpečih in jim 
pomagamo po svojih močeh.

3. S pobožnostjo do Božje Matere Marije je blaženi Alojzij 
Grozde v vsakodnevnih opravilih dokazoval, kako je mogoče 
živeti ideal svetosti v vsakdanjem življenju. Naj nam bo zgled 
pri našem delu za skupno dobro.

4. Vsem rajnim narodnim in verskim voditeljem, ki so v 
svojem življenju zaupali vate in so odšli od nas, odpri 
nebeška vrata, da bi lahko uživali Božje plačilo.

Nebeški Oče, usliši naše vdane molitve in nas tudi v 
prihodnje tako očetovsko spremljaj, da se bomo pod vodstvom 
naše dobre nebeške matere nekoč vsi zbrali pri tebi. Po 
Kristusu, našem Gospodu.

Sreda,  25. maj 2016

Uvod v sveto mašo:

Bratje in sestre! V današnji Božji besedi odmevata dva stavka: 
»Ker ste svoje duše v poslušnosti do resnice očistili za nehlinjeno 
bratoljubje, se goreče, iz srca med seboj vzljubite« in v evangeliju: 
»In kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vsem služabnik.« 
Jezus nam daje zgled in nas spodbuja, da ga posnemamo. Blaženi 
Alojzij Grozde je posnemal Jezusa vse do prelitja krvi. Včasih 
pa v svoji ranjenosti  pozabljamo,  da smo tudi mi poklicani k 
ljubezni do Boga in bližnjega, zato vse to izročimo Gospodu in se 
pokesajmo svojih slabosti.
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Prošnje za vse potrebe:

Bratje in sestre! Vsemogočnega Boga, ki nam je govoril po 
apostolih in prerokih in nam danes govori po Svetem pismu, 
ponižno prosímo: 

1. Gospod Bog, prosimo te za voditelje naše domovine; naj 
spoznajo, da je vsa človekova slava kot cvetlica, ki ovene, in 
da je večna le tvoja beseda. 

2. Gospod Bog, Jezus nam naroča, naj bo vsak, ki hoče biti 
prvi, vsem služabnik; prosimo te za kristjane, da bi drugim 
služili in ne gospodovali. 

3. Blaženi  Alojzij Grozde je svoje življenje daroval v veri, da 
je človeštvo, s popolno izročitvijo Bogu, vendarle sposobno 
premagati zlo, ki ga uničuje od izgona iz raja naprej. Gospod 
Bog, daj tudi nam moči, da bi premagovali zlo in rasli v 
svetosti.

4. Gospod Bog, pomagaj naši mladini, da se bo zgledovala po 
blaženem Alojziju Grozdetu in se odgovorno pripravila na 
življenjsko poslanstvo.

5. Gospod Bog, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta  te 
prosimo za družine in predvsem za odpuščanje, spravo in 
bratstvo v našem razdvojenem slovenskem narodu.

Vsemogočni Bog, v svoji velikodušnosti se ozri na te naše prošnje 
in jih milostno usliši. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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Četrtek,  26. maj 2016

Praznik Svetega Rešnjega Telesa in Krvi

Uvod v sveto mašo:

Bratje in sestre, tretji dan priprave na praznovanje godu blaženega  
Alojzija Grozdeta obhajamo slovesni praznik sv. Rešnjega Telesa 
in sv. Rešnje Krvi, ko se nam Jezus v evangeliju razodeva kot kruh 
iz nebes. 

Ne bi mogel biti bolj odličen zaključek te priprave, kot je ta! Saj 
vemo, kako zelo je Grozde ljubil in častil Jezusa v evharistiji. Tako 
lahko v življenjepisu o blaženem Alojziju Grozdetu beremo, kako 
je imel navado, da je bil vsako drugo sredo pri spovedi, saj je 
hotel na evharistični dan v tednu, v četrtek, sveto obhajilo sprejeti 
posebno lepo pripravljen. Tako je Kristusu izročal svoje življenje, 
še posebej pa na tisti zadnji prvi petek v svojem življenju, ko je na 
poti domov v Stični tako rekoč prejel sveto popotnico. 

Ni naključje, da je bil razglašen za blaženega na Slovenskem 
evharističnem kongresu, saj je bil zares pričevalec evharistije. 

Bratje in sestre, premislimo pred to sveto mašo, ko bomo tudi 
mi prejeli Jezusa v svoje srce, s kakšno vero in kako pripravljen 
sploh pridem na to srečanje z Njim? Naj nam pri tem pomaga 
priprošnja blaženega Alojzija Grozdeta, da bi tudi mi z njim 
mogli vzklikniti: »Evharistija, sonce mojega življenja!« 
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Prošnje za vse potrebe:

Bratje in sestre, na slovesni praznik svetega Rešnjega telesa 
in svete Rešnje krvi se zahvaljujemo za dar evharistije, sonce 
našega življenja in hkrati prosimo našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, naj usliši naše prošnje:

1. Gospod Jezus, lačno množico si nasitil s kruhom. Daj sveti 
Cerkvi moči in poguma, da bo s ponosom obhajala in živela 
iz evharistične skrivnosti.

2. Gospod Jezus, tvoj služabnik blaženi Alojzij Grozde je 
posebno častil evharistijo, ki je hranila njegovo neomajno 
vero. Prosimo te za vse, ki ne verujejo ali dvomijo vate. 

3. Gospo Jezus, blaženi Alojzij Grozde se je vedno žrtvoval 
za zveličanje duš. Prosimo te, da bi bili uspešni misijonarji 
tvojega evangelija v naši okolici. 

4. Gospod Jezus, blaženi Alojzij Grozde je veliko mladih vodil 
h Kristusu. Prosimo te za naše mlade, da bi zbrali pogum in 
se odločili hoditi za teboj.

5. Gospod Jezus, prosimo te za vse naše rajne, daj jim gledati 
tvoje usmiljeno obličje.

Gospod Jezus Kristus, usliši te naše prošnje, ki ti jih danes 
polagamo na oltar. Dobrotno jih usliši, ki živiš in kraljuješ 
vekomaj.
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Petek, 27. maj 2016 

God blaženega  Alojzija Grozdeta, dijaka in 
mučenca

Uvod v sveto mašo: 

13. junij 2010 - evharistični kongres v Celju in dan slovesne 
razglasitve - odslej se božji služabnik Alojzij Grozde sme imenovati 
blaženi mučenec vesoljne Cerkve. Za praznovanje njegovega 
godu pa je bil določen  današnji datum, ki je tudi rojstni in krstni 
dan blaženega. Od tistega trenutka razglasitve je naš zavetnik, 
priprošnjik, svetilnik, zgled svetosti.  Zbrani pri sveti maši na 
njegov god se mu priporočimo. Naša molitev pa naj prihaja iz 
čistega in iskrenega srca, zato obžalujmo svoje grehe in slabosti. 

Nagovor pri sveti maši:

Čeprav je bilo življenje blaženega Alojzija Grozdeta kratko, 
nekaj manj kot 20 let,  je na nek način bogato in polno. Srečeval 
se je tako z bolečino in veseljem, sprejetostjo in zavračanjem, 
ljubeznijo in sovraštvom, vero in brezboštvom, učenostjo 
in nevednostjo, grešnostjo in svetostjo, mirom in vojno, 
usmiljenjem in nasiljem, … 

Letošnje leto posvečeno usmiljenju, nas gotovo vabi k razmisleku, 
kako je bil naš današnji godovnjak mučenec Alojzij povezan z 
usmiljenjem. Papež, škofje in duhovniki ter drugi oznanjevalci se 
trudimo, da bi preko katehez in nagovorov v tem letu, približali 
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današnjemu človeku duhovna in telesna dela usmiljenja, ki so šla 
v preteklosti res mogoče na hitro mimo nas. Katera se pa dotikajo 
življenja blaženega Alojzija? 

Ko prebiramo in premišljujemo o letih njegovega kratkega 
življenja se srečujemo tako doma, kot kasneje v šolah,  z različnim 
pomanjkanjem, ki ga je Alojzij doživljal. Hkrati pa tudi, da je Bog 
pošiljal na njegovo pot različne ljudi, ki so ga reševali iz stisk – tako 
je vedel, kaj pomeni lačnemu in žejnemu dati nekaj od svojega; kaj 
pomeni dobiti obleko (npr. za prvo obhajilo, za v šolo, …); občutil 
je kako prijetno je človeku, ko te znanci vsaj za kak dan vzamejo 
pod streho, ali ko kdo poskrbi zate v času bolezni. Prepričan sem, 
da je tudi sam zaradi teh dobrih ljudi, znal to usmiljenje in ljubezen 
vračati, če se je le dalo. 

V luči sedmih duhovnih del usmiljenja, pa je naš blaženi izredno 
bogat in rodoviten – grešnike svariti – najprej sebe, ko je preko 
molitve in svetega obhajila skrbel, da je odpravljal tudi najmanjše 
svoje slabosti in že s tem dajal okolici lep zgled; ker se je širilo 
med sošolci in prijatelji brezboštvo, ki ga je prinašal komunizen, 
je te nevedne nevsiljivo učil prave poti, ki ne more biti brez Boga; 
dvomljivcem je z jasno besedo in zgledom, a nikoli nasilno, 
svetoval, kako naj živijo svojo vero in ljubezen do domovine; vemo, 
kako je z ganljivimi besedami tolažil druge ob izgubi nekaterih 
vidnih Slovencev in tudi sodijakov v vojnih razmerah ter zanje – 
žive in mrtve prosil Boga. Dve deli pa zasijeta kot močna luč prav 
v njegovem mučeništvu – krivico voljno trpeti in žaljivcem, lahko 
rečemo tudi mučiteljem,  iz srca odpustiti po vzoru Odrešenika 
Jezusa Kristusa. Obsojen na hitro in brez dokazov, obsojen zaradi 
latinskega misala, Hoje za Kristusom in podobicah o Fatimski 
Mariji se je po pričevanjih,  voljno dal v pričevanje za vero in 
Kristusa Kralja. 
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Končno pa bratje in sestre! Kam  pade mučenec ob smrti? Edini 
odgovor je – v Božjo usmiljeno dlan! To je tako pomirjujoče spričo 
vsega, kar je mučenec prestal v urah trpljenja. Si ne želimo tega tudi 
mi? Pasti ob smrti, čeprav najbrž ne mučeniški, v Božjo usmiljeno 
dlan! Leto usmiljenja in blaženi Alojzij nas vabijo, da premislimo 
ponovno vseh 14 del usmiljenja. Po premisleku pa jih odgovorno 
zaživimo. Zgled in priprošnja blaženega mučenca pa naj nas 
pripeljeta do usmiljene dlani Očeta. 

Robert Hladnik

Prošnje za vse potrebe:

Bratje in sestre! Ob današnjem praznovanju godu našega 
blaženega mučenca Alojzija Grozdeta se obrnimo se na 
Gospoda s svojimi prošnjami!

1. Gospod! Prosimo te za slovenski narod in njihove voditelje 
naj po zgledu blaženega Alojzija Grozdeta, spoznajo da si ti 
vir življenja.

2. Gospod! Blaženi Alojzij Grozde je črpal moč za osebno 
vero iz evharistije, daj mladim pogum, da bi postali zvesti 
pričevalci vere in tvojega usmiljenja.

3. Gospod! Ti si zdravnik naših duš in teles, daj na priprošnjo 
blaženega Alojzija Grozdeta, vsem vzdržati v težavah in usliši 
njihove iskrene prošnje.

4. Gospod! Daj nam iskreno in stanovitno vero, da jo bomo 
znali pokazati v solidarnosti in ljubezni do drugih.



5. Gospod!  Poživi v ljudeh našega naroda vero v posmrtno 
življenje in večno plačilo. Vsem rajnim pa podeli večno 
srečo. 

Gospod, ponižno te prosimo,  usliši te naše skupne prošnje, ki 
živiš in kraljuješ vekomaj. 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.



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.


