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MAJ

O, zdaj si spet pri nas, ti lepi maj,
ti sončna pesem, en sam cvet brezmejen, 
sladkosti vseh prepoln, na zemlji raj,
a jaz sem v tebi sam in žejen, žejen.

Kje so oči svetlobe čiste polne,
ki s svojim bi plamenom moje vžgale,
sladkosti svoje bi še meni dale,
izpolnile želje mi duše bolne.

Če si Gospod, cvetlico ustvaril, 
da zame cvet njen zadiši,
težko te čakam, kdaj jo boš podaril.

Če pa za mene tu ljubezni ni,
daj luči mi, da Te, o Bog, spoznam;
težko, tako težko je biti sam!

(Lojze Grozde)
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Petek, 24. maj 2019

Marija Pomagaj

Uvod v sveto mašo:
Na današnji praznik Marije Pomočnice kristjanov začenjamo 
tridnevnico v čast bl. Alojziju Grozdetu. Povabljeni smo, da njegov 
odnos do Boga in do Marije sprejmemo kot spodbudo tudi zase. 
Lojze Grozde je Marijo zelo častil in se ji priporočal. Njegova 
vsakodnevna molitev je bila: »Marija, ti si moja mati, jaz tvoj otrok.« 
Od Marije se je učil živeti v Božji navzočnosti, vestno izpolnjevati 
svoje dolžnosti in se truditi izpolnjevati to, kar je spoznal, da Bog 
želi od njega, to je izpolnjevati Božjo voljo. Vzklik: »Če je taka Božja 
volja!« mu je prešel v navado in ga je večkrat ponavljal. Rad je molil 
rožni venec za kakšnega svojega prijatelja, da ne bi zašel na krivo 
pot, pa tudi zase, da bi ostal Bogu zvest in v življenju uresničeval 
Božja pričakovanja. Lojzeta Grozdeta je pobožnost do Marije vodila 
k Jezusu, kar je vidno tudi iz njegove naslednje pesmi:

O Marija, maj prihaja,

z Njim na zemljo ti prihajaš,
svojo mi roko podajaš,
da popelješ me do kraja,
kjer tvoj Sin, moj Bog kraljuje,
s srečo srca napolnjuje.
Svet je ta kraj, draga Mati!
Tvoje šmarnice dehtijo,
bele svečice gorijo,
tu mi hočeš Njega dati.
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Pojdimo tudi mi z Marijo k Jezusu. Kar nas od te hoje za Jezusom 
odvrača, pa obžalujmo na začetku te svete maše.

Prošnje za vse potrebe:
Prosimo vsemogočnega Očeta naj usliši naše prošnje, ki mu 
jih prinašamo po Mariji:

1. Dobri Bog, blagoslavljaj delo papeža, škofov, duhovnikov, 
redovnikov, misijonarjev in vseh Bogu posvečenih.

2. Dobri Bog, na priprošnjo Marije Pomagaj varuj slovenski 
narod pred nesrečami, raznimi zmotami in nas utrdi v veri, 
upanju in ljubezni.

3. Dobri Bog, po zgledu bl. Alojzija Grozdeta naj tudi mi posebej 
radi molimo rožni venec in se trudimo živeti po Tvoji volji.

4. Dobri Bog, prosimo te za vse mlade, da bi te vzljubili in kot bl. 
Lojze Grozde s svojim življenjem pričevali za tebe. 

5. Dobri Bog, mnogi kristjani so preganjani in mučeni, daj jim 
moči za zvestobo v njihovih stiskah.

6. Dobri Bog, sprejmi vse umrle k sebi in podeli jim večno srečo v 
nebesih, kjer naj se jim enkrat tudi mi pridružimo.

Nebeški Oče, hvala ti za tvojo dobroto, s katero uslišuješ 
naše prošnje. Zaupanje v tvojo pomoč in v varstvo Marije 
Pomagaj naj nas spremlja na vseh poteh življenja in v naši 
veri v Kristusa, tvojega Sina, ki s teboj, v občestvu Svetega 
Duha, živi in kraljuje vekomaj.
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SOBOTA, 25. maj

Uvod v sveto mašo:
Jezus napove učencem- kot sovražijo mene, bodo tudi vas; če 
preganjajo mene, bodo tudi vas. A hkrati – če izpolnjujejo mojo 
besedo, bodo tudi vašo. 

Dolga vrsta osovraženih je, ker so ostali zvesti in povezani z Jezusom 
do konca – apostoli, učenci, papeži, škofje, duhovniki, možje, žene, 
otroci …. Prav tako dolga vrsta preganjanih zaradi vere v Jezusa 
– ljudi od začetkov Cerkve do današnjega dne – različnih jezikov, 
poklicev, narodnosti, … In nič krajša ni vrsta mučenih in ubitih 
zaradi zvestobe, pokončne vere in zaupanja v Jezusa. V vrsti teh je 
tudi naš blaženi Alojzij Grozde, eden od mnogih Slovencev, ki so za 
Jezusa in vero darovali svoje življenje. 

In mi danes, ko pregledujemo njihova pota in zvestobo; vse, kar 
so nam zapisali in pustili – izpolnjujmo Jezusovo in tudi njihovo 
besedo. 

Gospod Jezus – nisem ti vedno zvest – Gospod, usmili se. 

Sin živega Boga – moje zaupanje vate je premajhno – Kristus, usmili se. 

Vstali Odrešenik – moja zvestoba, beseda in pot za teboj so šibke – 
Gospod, usmili se. 
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Prošnje za vse potrebe:  dodaj k rednim prošnjam: 

1. Gospod! Blaženi Alojzij Grozde je črpal moč za osebno vero 
iz evharistije. Daj mladim pogum, da bi te odkrivali v sebi in 
stvarstvu, ti ostali zvesti in šli za tvojim klicem.

2. Gospod! Daj vsem bolnim, invalidnim in ostarelim, na 
priprošnjo bl. Alojzija, vzdržati v težavah življenja in jim podeli 
zdravje, moč in tolažbo.

3. Gospod! Tvoj mučenec Alojzij je izpoved vere zapečatil s 
svojo krvjo. Daj tudi nam iskreno in stanovitno vero, ki bo 
prepoznavna v krščanski dobrodelnosti in solidarnosti.
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6. velikonočna nedelja, 26. maj 2019 

Uvod v sveto mašo:
Na današnjo 6. velikonočno nedeljo bomo v berilu slišali o sijaju 
nebeškega Jeruzalema: »Angel mi je pokazal sveto mesto, ki je 
imelo Božje veličastvo. Njegov sijaj je bil podoben najdražjemu 
kamnu; kamnu, kakor je kristalni jaspis. Mesto je imelo obzidje 
in na njegovih dvanajstih vratih so bila zapisana imena dvanajstih 
apostolov. In njegov svetilnik je Jagnje. …« (prim. Raz 21) 

Zares veličastna podoba. In v tem nebeškem mestu verujemo, da se 
že raduje blaženi Alojzij Grozde. Vendar ne zaradi svojih sposobnosti, 
uspešnosti in silnih dejanj na zemlji. Ne, zakon nebeškega Jeruzalema 
je ljubezen. Edini svetilnik in vladar nebeškega Jeruzalema je Jagnje, 
ki je bilo darovano iz ljubezni. In Lojze Grozde je to ljubezen do 
Boga, do svojih bližnjih in do slovenskega naroda izpričal kakor 
krotko jagnje s svojo mučeniško krvjo. Njegovo srce, ki je na svetu 
hrepenelo po človeški ljubezni, je v nebesih dobilo plačilo v ljubezni 
Jagnjeta. 

Prosimo danes in v teh dneh še posebej za to, da bi blaženi Alojzij 
Grozde tudi pred vsem svetom zasijal kot svetilnik, kot svetnik 
vesoljne Cerkve. Zato se v stiskah priporočajmo za njegovo pomoč 
in priprošnjo pri Bogu, da bi izprosili tudi čudež, ki je potreben za 
njegovo razglasitev za svetnika.
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Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre! Bog je ljubezen. On je ustvaril človeka in 
mu dal poslanstvo posvečevati zemljo. Prosímo ga:

1. Nebeški Oče, prosimo te za papeža Frančiške, škofe in 
duhovnike, vlij jim svoje modrosti in poguma, da nas bodo z 
jasno besedo vodili po poti življenja.

2. Nebeški Oče, prosimo te za nas vernike, da bi znali med 
številnimi glasovi razbrati prave nauke in bi bili odprti za 
navdihe Svetega Duha.

3. Nebeški Oče, prosimo te za našo domovino Slovenijo. Daj 
našim državnim voditeljem poštenje in modrost, da bodo prav 
vodili naše skupne zadeve in ustvarjali pravičen dom za vse 
državljane.

4. Nebeški Oče, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta nam 
daj notranjega miru in zbranosti, hkrati pa odločnosti, da 
bomo tudi sami zastavili svoje roke in noge, besede in dejanja 
za izgradnjo pravičnejše družbe. 

5. Nebeški Oče, po vzoru blaženega Alojzija Grozdeta nam vlij 
tako močno ljubezen do evharistije in nebeške Matere Marije, 
da si bomo prizadevali za lastno spreobrnjene in sveto življenje.

6. Nebeški Oče, prosimo te, poveličaj blaženega Alojzija s častjo 
svetništva in mu pridruži vse naše drage rajne.

Zvesti Bog, tebi izročamo svoje prošnje in od tebe 
pričakujemo pomoči, da bi mogli vztrajati na poti tvojih 
zapovedi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. 
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PONEDELJEK, 27. maj 

God bl. Alojzija Grozdeta

Uvod v sveto mašo: 
Danes obhajamo god bl. Alojzija Grozdeta, ki je svoje življenje 
ovenčal s krono mučeništva. Prvi življenjepisec o blaženem 
Grozdetu, Anton Strle je zapisal: »Glede življenja je silno važno, da 
nikdar ne pozabimo na Zveličarjevo besedo: ‚Na svetu boste imeli 
stisko, toda zaupajte, jaz sem svet premagal!‘ Ali res mislimo, da je 
naša domovina na zemlji? Ni in nikdar ne bo. In čim več moramo 
tukaj trpeti, tem večja bo naša slava nekoč«. Bl. Grozde je šel v 
zadnjih trenutkih svojega življenja skozi stisko mučeništva, zato mu 
je Cerkev s priznanjem blaženosti priznala, da je njegova domovina 
že v nebesih. Tam je tudi naša domovina, v katero smo kot bratje 
in sestre v veri skupaj usmerjeni. Čeprav je ta pot pogosto težka in 
naporna, pa nam je olajšana z mogočno priprošnjo in zgledom bl. 
Alojzija Grozdeta. 

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre! Ko zbrani ob oltarju praznujemo god 
našega blaženega mučenca Alojzija Grozdeta se obrnimo se 
na Gospoda s svojimi prošnjami!

1. Gospod! Prosimo te za slovenski narod, da bi v spoznanju 
da si ti vir življenja, bili vedno odprti za življenje in da bi po 
zgledu blaženega Alojzija Grozdeta, cenili dostojanstvo vsakega 
človeka.
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2. Gospod! Blaženi Alojzij Grozde je moč za svoje krščansko 
pričevanje črpal iz vsakodnevne evharistije, ki je bila 
Sonce njegovega življenja. Da bi tudi mi znali v evharistiji 
prepoznavati moč za naše življenje.

3. Gospod! Na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta, podeli 
vsem bolnikom, ostarelim in osamljenim duhovno tolažbo in 
moč v prenašanju križa življenjskih preizkušenj.

4. Gospod! Naj po zgledu prvih krščanskih skupnosti tudi mi 
vedno bolj postajamo eno 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, usliši vse te naše iskrene prošnje, ki jih ob 
praznovanju godu bl. Alojzija Grozdeta ponižno prinašamo 
pred tvoj oltar, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.
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Odlomek iz homilije ljubljanskega 
nadškofa in metropolita  
msgr. Stanislava Zoreta OFM, ob 
praznovanju godu bl. Alojzija Grozdeta na 
Zaplazu, 27. 5. 2018 (po Radiu Vatikan)

»Tudi Lojze Grozde ni ostajal zunaj časa in bežal od zgodovinskih 
dogodkov. Veroval je v Boga, ki se razodeva v zgodovini, zato je 
bil tudi sam dejaven v okolju in družbi svojega časa. Ker je bil 
bister dijak, je videl, kako se razvijajo razmere in kakšni časi se 
napovedujejo Slovencem. Spremljal je razmere v domovini in 
videl, kako se nasilju okupatorja, ki je zavojeval deželo, pridružuje 
krvavo nasilje, ki je izviralo iz revolucionarnega prevrata in boja 
za oblast. Razmere, ki so se vedno bolj zaostrovale, so zahtevale 
odločitev. Lojze je svojo pot iskal v poglobljeni molitvi, ki jo je 
združeval z delom za druge.

 Pred petinsedemdesetimi leti so ga na novega leta dan umorili. 
Po besedah Dušana Majcna, politkomisarja Tomšičeve brigade, ki 
je umor zakrivila, je bilo to nekoliko prenagljeno in iz izvršeno iz 
preventivnih vzrokov. A to je imelo čisto drugačne učinke, kakor 
so mislili. Lojze Grozde, ki je bil do tistega 1. januarja 1943 
mlad dijak, bister, literarno ustvarjalen, dejaven član Katoliške 
akcije in Marijine kongregacije v dijaškem zavodu, je v tistem 
trenutku postal mučenec, pričevalec v prvotnem krščanskem 
pomenu te besede in je vstopil v zgodovino. Mučenci vseh časov 
in vseh sistemov razodevajo resnico in razgaljajo laž. Razkrivajo 
nemoč sovraštva in nasilja ter pričujejo o nesmrtnosti zvestobe in 
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ljubezni. Kakor laž ne more premagati resnice, tako tudi nasilje 
ne more zmagati nad ljubeznijo.

 Zato je pomembno, da se tudi mi danes navzamemo Grozdetove 
drže, njegove ljubezni do naroda in do domovine. Kako 
pomembno je, da danes skozi nas in vse dobro misleče ljudi zaveje 
misel Grozdetovih verzov, v katerih pravi: “Proč mračne misli, 
nov se dan rodi, / zdaj grem na pot, srce se ne boji, / saj moja pot 
se ne gubi v megli, / jasno začrtano jo zró oči …”

Ne glede na čase morajo tudi naše oči zreti na pot, ki se ne gubi 
v megli. Ne vem, kakšne misli vas obhajajo ob stanju v našem 
narodu in državi. Rad bi, da tudi vam, dragi bratje in sestre, v 
srcih zazveni Grozdetova beseda: srce se ne boji. Pa sem prepričan, 
da je trepetal, ko so ga prijeli, ko so ga zvezali, ko so mu rezali 
jermene s podplatov in jezik iz ust. Kakor je tudi Jezus trepetal 
v Getsemaniju, ko je pred seboj zrl večer velikega četrtka in 
umiranje velikega petka. A sta oba ostala zvesta do konca. Živela 
sta Izaijevo molitev: „Bog je moja rešitev, zaupam in se ne bojim“ 
(Iz 12,2).
 Ker verujemo v Boga, ker se imenujemo po Jezusu Kristusu, ker se 
spominjamo Lojzeta Grozdeta in se zanj zahvaljujemo, smo tudi mi 
poklicani, da se ne predajamo ne strahu in še manj malodušnosti«.
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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.

* * * * *
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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.
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Nebeški Oče,
v blaženem Alojziju Grozdetu

si nam razodel zgled
ljubezni do Kristusa in doslednega
življenja po evangeljskih načelih,

za katere je v moči evharistije živel in
deloval vse do svojega

pogumnega pričevanja v smrti.
Njegova kri naj bo resnično seme

za našo zvestobo, edinost,
odpuščanje in spravo.

Nebeški Oče,
na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta
mi podeli milost, za katero Te prosim…

(izrečem prošnjo).

Amen.

Oče naš, Zdrava Marija, Slava Očetu.

* * * * *

Morebitna uslišanja pošljite na naslov:
Postulatura bl. Alojzija Grozdeta

Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica 1, 8000 Novo mesto

S cerkvenim dovoljenjem.



»usmrčen po telesu,
pa oživljen po Duhu«

 (1 Pet 3, 18)


