DUHOVNA PRIPRAVA NA GOD
BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA
ob 75 letnici mučeništva
Novo mesto, maj 2018

MAJSKA
Spet v deželo je prišel
lepi mesec maj,
s sabo ptičice privel
in zelenja v gaj.
Zopet so se razcvetele
v gozdu za vasjo
šmarnice prelepe, bele,
ki dehte sladko.
Rad bi zopet v gozd zahajal,
kakor sem nekoč,
rad bi zopet sanje sanjal,
cvetke trgajoč.
Šmarnic šopek bi nabral si
in Mariji v dar
bi v kapelici na vasi
ga položil na oltar.

(Lojze Grozde)

Besedila uvodov in prošenj za vse potrebe so pripravili:
s. MARJETA FAJDIGA ND, JANKO J. PIRC, IGOR LUZAR.
Naslovnica: akad. slikar Tomaž Perko “Bl. Alojzij Grozde” – Celje-Župnija
bl. A. M. Slomška
Zadnja stran: foto Aleš Vene
Izdala: Postulatura za kanonizacijo bl. Alojzija Grozdeta,
Kapiteljska ul. 1, Škofija Novo mesto
Pripravljeno ob godu bl. Alojzija Grozdeta; maj 2018

Četrtek, 24. maj 2018
Marija, Pomočnica kristjanov
Danes začenjamo tridnevnico na čast blaženemu Alojziju Grozdetu
ob njegovem godu, ki ga bomo praznovali v nedeljo, 27. maja. 1.
januarja je minilo 75 let od njegove mučeniške smrti. Obhajamo
tudi praznik Marije, Pomočnice kristjanov, ki jo je prav tako častil
blaženi Alojzij Grozde. Ko je bil v Ljubljani, je s svojo teto večkrat
poromal k njej na Rakovnik in se ji priporočal. Sodeloval je v Marijini
kongregaciji in se posvetil Mariji, razširjal je pobožnost do Fatimske
Marije. Bila mu je vzornica in priprošnjica. Njene besede strežnikom
v Kani galilejski: »Kar koli vam reče, storite!« je blaženi Alojzij skušal
kar najbolj uresničevati v svojem življenju, predvsem med svojimi
vrstniki. Vsakega je hotel privesti do sreče, ki je v Kristusu. Lojze se
je zavedal nevarnosti, ki grozijo mladim, da jih odvrnejo od prave
sreče v življenju in od Boga. Pogosto mu je bilo težko zaradi tega in
je veliko premolil za svoje sošolce in druge mlade. V eni svojih pesmi
pravi o mladih: »Glej jih, tam gredo; njih oči mrtve, sklonjene glave,
v srcih jim tema, mraz je v njih očeh: že v teh mladih dneh nimajo
Boga. Vzel ga jim je svet; pa so vsi mladi, a vsi žalostni: zamorjeni
cvet.« Njegovo poslanstvo je bilo vse privesti h Kristusu. Zanj je bil
pripravljen marsikaj pretrpeti in na koncu je za Kristusa dal celo
svoje mlado življenje.
Ali ni tudi danes veliko mladih brez Boga, brez veselja, v srcu
otopelih? Vprašajmo se, če smo mi v svetu pričevalci za Kristusa, če
naredimo, kar nam Gospod reče? Pokesajmo se, kar nam vest očita
in začnimo znova.
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Prošnje za vse potrebe
Bratje in sestre, priporočimo se Bogu v naših prošnjah:
1. Dobri Bog, prosimo te za papeža, škofe, duhovnike, redovnike,
da bi pogumno pričevali zate.
2. Dobri Bog, Marija je v življenju izpolnila tvojo voljo. Naj tudi
mi izpolnimo, kar od nas pričakuješ.
3. Dobri Bog, na priprošnjo Marije, Pomočnice kristjanov,
pomagaj vsem preganjanim kristjanom in tistim, ki so v
kakršni koli stiski.
4. Dobri Bog, blaženi Alojzij Grozde se je zavedel nevarnosti,
ki so veri grozile v tistem času. Naj tudi mi v življenju
prepoznamo nevarnosti, ki nas od vere oddaljujejo in se jim
upremo.
5. Dobri Bog, blaženi Alojzij Grozde je veliko molil. Naj tudi mi
radi molimo za spreobrnjenje nas samih in sveta.
6. Dobri Bog, mnoge mlade svet vabi stran od tebe in jim
obljublja lažno srečo. Naj najdejo srečo v tebi in se te oklenejo
z vsem srcem.
7. Dobri Bog, nakloni večno srečo vsem, ki so umrli, še posebej
tistim, ki so darovali svoje življenje zaradi vere vate.
Dobri Bog, hvala, ker nas poslušaš. Usliši naše prošnje in
nam pomagaj, da se bomo po zgledu blaženega Alojzija
Grozdeta vedno znova radi zatekali k tebi. To te prosimo po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
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PETEK, 25. maj 2018
Uvod v sveto mašo:
Danes blaženi Alojzij Grozde stoji že drugi dan pred nami,
kot zavzeti mladinec, fant in mož, Marijin vitez. Lojze je že s
trinajstimi leti vstopil v Marijino kongregacijo in Katoliško akcijo.
V teh dveh združenjih je prejemal močno duhovno hrano za svoje
mlado življenje. Besede papeža, škofov in vzornih učiteljev so ga
oblikovale, da je tudi sam vedno bolj postajal zgled svojim sošolcem.
Ne varno zavetje, povprečnost ali lastno ugodje ga niso zanimala.
Sredi viharjev druge svetovne vojne, se je boril: za boljšega človeka,
za premagovanje zla v sebi in bližnjih, za boljšo družbo in narod.
Kot voditelj Katoliške akcije in Marijine kongregacije je šel v prvo
bojno linijo – a njegovo orožje so bili rožni venec, molitev, obhajilo,
spoved in jasna klena beseda. Ni on napadal, a s svojo svetostjo
in prizadevanjem za dobro je postal nekaterim nevaren. Težki časi
so Lojzeta oblikovali v zrelo svetniško osebnost. Vprašajmo se ob
začetku te svete daritve, koliko mi danes poslušamo glas svetega
očeta, duhovnikov in velikih učiteljev? In koliko tudi mi postajamo
vedno bolj pogumni bojevniki, ki želijo na boljše spreminjati
današnji svet? Blaženi Alojzij Grozde – prosi za nas!

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.
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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.

6

SOBOTA, 26. maj 2018
Uvod v sveto mašo:
Biti ves Marijin in biti ves obsijan z Lučjo evharistije, ki je bila sonce
njegovega življenja. To je bila vsakodnevna želja našega blaženega
mučenca Alojzija Grozdeta, ko se mu dan pred njegovim godom
priporočamo. Viharne čase v katerih so tekla njegova mladostna leta,
je opisal že papež Pij XII. z besedami: »Glavni vir razprtij in divjega
klanja med narodi so: verska in nravna brezskrbnost, ki več ne loči
med dobrim in hudim. Ljudje so pozabili na zapoved vesoljne
krščanske ljubezni in vzajemnosti«. (Šmarnice Marije Pomagaj,
Ljubljana 1944). Lojze ni želel biti povprečnež. Prijatelje v Katoliški
akciji je vzpodbujal: »Kako versko mlačni in nravno pokvarjeni so
mnogi mladi ljudje! Joj, to nas čaka dela!«. Tudi v današnjih časih
nas čaka veliko dela, da bi ob zgledu blaženega Alojzija »delali za
notranjo prenovo, molitev in žrtvovanje«. Naj nam njegov svetniški
lik pri tem pomaga.

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:
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.
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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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Sveta Trojica – Grozdetova krona

Letošnji god bl. mučenca Alojzija Grozdeta obhajamo na slovesni
praznik Svete Trojice. Božji služabnik prof. dr. Anton Strle, prvi in
odločilni Grozdetov življenjepisec, je v Letu svetnikov mojstrsko
predstavil vse glavne Gospodove in Marijine praznike v cerkvenem
letu. Skoraj štirideset let (od 1965 do svoje smrti, 20. okt. 2003) je
zjutraj in zvečer »romal« v uršulinsko cerkev Svete Trojice v Ljubljani,
kjer je spovedoval, maševal in pridigal. Romal zato, ker je med potjo
vedno molil rožni venec.
V tem kratkem sestavku bi prav rad ob zgledu prof. A. Strleta pokazal
na notranjo povezanost skrivnosti vere – »nexus mysteriorum«.
Preblažena Devica Marija je ob angelovem oznanjenju prva zvedela,
da so v Bogu tri osebe. Marija je polna milosti Svetega Duha. Kdor
časti Marijo, je v Svetem Duhu najtesneje povezan z Bogom Očetom
in našim Gospodom Jezusom Kristusom. To se najodličneje razodeva
v našem blaženem mučencu Alojziju Grozdetu, gorečem Marijinem
častilcu.

V šoli cerkvenega bogoslužja
Devica Marija najpopolneje uresničenje lepoto in svetost Cerkve.
Marija je v svoji ljubeči poslušnosti kakor čista plošča, na katero
Oče s prstom Svetega Duha izpiše svojo učlovečeno Besedo. Ob
oznanjenju angel reče Mariji: »Sveti Duh bo prišel nadte in moč
Najvišjega te bo obsenčila, zato bo tudi sveto, ki bo rojeno iz tebe: Sin
Božji«. Na binkošti Marija postane Mati Kristusovega skrivnostnega
telesa, Cerkve.
Večina glavnih cerkvenih praznikov sega s svojimi koreninami
v Izraelovo vero. Binkoštni praznik je bil prvotno praznik žetve.
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Meseca maja je v Palestini dozorelo žito. Binkošti so bile zahvala za
žetev. Veren človek priznava rodovitnost, ki se odigrava med nebom
in zemljo, kot čudež, od katerega živi. Zato se zahvaljuje za prejeti
dar.
Liturgija vzhodne Cerkve obhaja na binkoštno nedeljo praznik
presvete Trojice, v ponedeljek izlitje Svetega Duha in naslednjo
nedeljo praznik vseh svetih. To zaporedje govori o notranji logiki
vere. Kdor hoče govoriti o Svetem Duhu, mora govoriti o troedinem
Bogu. Sveti Duh kaže na Trojico in tudi na nas ljudi, ustvarjene po
božji podobi. Troedini Bog je izvor novega, zedinjenega človeštva.
Vesoljna Cerkev je ljudstvo, zbrano v edinosti Očeta in Sina in
Svetega Duha. Cerkev je ikona Presvete Trojice.
Na binkošti se dokončno razodene Sveta Trojica. Vzhodna liturgija
poje: »Videli smo resnično luč, prejeli smo nebeškega Duha, našli
smo resnično vero: molímo nedeljivo Trojico, ki nas je rešila«. Vstali
Gospod že na veliko noč v tihoti zaklenjene dvorane zadnje večerje
podari učencem Svetega Duha za odpuščanje grehov. Na binkoštni
praznik pa pošlje Svetega Duha v slišnem viharju in vidnem ognju
pred svetovno javnostjo in zanjo. Cerkev ima obe razsežnosti: deluje
v skritosti in očitnosti.
Sveti Duh je ogenj, ki použiva in spreminja. Ali ni naše pričevanje
na žalost pogosto vse drugo kakor ogenj? Večkrat ima okus po
postani vodi, ki ni ne mrzla ne vroča. Nočemo ogreti niti sebe niti
drugih. Raje bi imeli udobno in nezahtevno krščanstvo. Toda če se
brez bojazni prepustimo ognju in viharju, bo Sveti Duh prenovil nas
in obličje zemlje: »Pošlji svojega Duha in prenovi obličje zemlje!«
Sveti Duh, ki je na binkošti prišel nad apostole, je Duh Stvarnik.
Sveti Janez XXIII. je pred 60 leti začel pripravo na drugi vatikanski
koncil z željo, da bi »Bog v naših časih obnovil čudeže kakor na
prve binkošti«. Sam je priznal, da je bil koncil »bolj navdih Svetega
Duha, kakor njegova zamisel«.
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Blaženi Alojzij Grozde – častilec Marije in
evharistije
Letos v drugi polovici maja obhajamo tri praznike: binkošti,
nedeljo Svete Trojice in Telovo. Te velike in oživljajoče skrivnosti
nam osvetljujejo trije Marijini godovi: Marija, Mati Cerkve, Marija,
Pomočnica kristjanov in obiskanje Device Marije. Poleg tega je 27.
maja, na slovesni praznik Svete Trojice, 95. rojstni in krstni dan
mučenca bl. Alojzija Grozdeta in hkrati njegov bogoslužni god.
Majniška Kraljica in presveta evharistija sta Grozdetu tako pri srcu.
V svojih Drobnih pesmih prosi Gospoda:
»Ti mu pošlji Pomočnico, / da predrami ga iz spanja, / dá mu pravega spoznanja!
Daj do sebe mu Vodnico, / da na poti kje ne zajde, / da po Njej do Tebe najde!
Da bo k Tebi spet prispelo, / da Te blizu bo čutilo,
se pri Tebi pomirilo, / novo pesem Ti zapelo!«
Sveti evharistiji, ki je sonce njegovega življenja, Alojzij Grozde
izkazuje prisrčno češčenje:
»Hostija ti lepa bela, / v tebi Jezus – Bog prebiva, / mojim se očem prikriva.
Duša Ga je zahotela, / Ga srce je zaželelo, / da bi v sebi Ga imelo.
Pridi in z menoj se skleni, / o Sladkost ti vseh sladkosti,
večna polnost vseh kreposti, / vekomaj ostani v meni!«
Po prejemu svetega obhajila skupaj z Marijino dušo poveličuje
Gospoda:
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»Tvoje skromno domovanje, / moje je srce postalo, / našlo je, kar je iskalo;
skoraj mislim, da so sanje. / Kam si se Gospod ponižal, / da si k meni se približal?
Naj srce od zdaj bo Tvoje, / vekomaj Ti v njem prebivaj,
vso lepoto mu razkrivaj, / naj Ti vredno pesem poje.«
Papež Benedikt XVI. je čudovito orisal Grozdetov lik: »Mladi
mučenec Lojze Grozde je posebno častil evharistijo, ki je hranila
njegovo neomajno vero, njegovo pripravljenost na žrtve za zveličanje
duš in njegov apostolat v katoliški akciji, da bi druge mlade ljudi
vodil h Kristusu«.
dr. Anton Štrukelj
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Homilija, ki jo je imel župnik Robert Hladnik
na Mirni, dne 23. 2. 2018 - ko smo se spominjali
75. obletnice najdenja trupla
bl. Alojzija Grozdeta, (23. 2. 1943)
ob potoku Vejeršca pod mirenskim gradom

B

ratje in sestre! Če se ozremo nazaj, do koder so s svojim
znanjem pririnili razni strokovnjaki, ki se ukvarjajo
z začetki življenja in človeštva, so izrednega pomena
razne podobe, kraji in žrtveniki, ki nam govorijo o odnosu
človeka iz pradavnine do smrti in z njo povezanimi obredi,
pokopi ali zažigi. Z globokim spoštovanjem so gledali na
skrivnostno vprašanje smrti, urejevali in obiskovali grobove
prednikov, obenem pa gojili tudi vero, da njihovi predniki, ki
so umrli, nekje so, se pravi niso šli v nič, ampak so v nekem
novem svetu.
Glede na vse to ravnanje so določene odgovore dajala tudi
različna verstva. Že kratek sprehod po Stari zavezi nam
nakazuje spoštljiv odnos do smrti, teles umrlih, molitev in
obredov ob smrti in končno do pokopa. Po pokopu pa sledi
spominjanje. Kolikokrat beremo: »Spominjajte se njihovih
del, življenja, vere …«
Raznorazne kulture in verstva so tako pripeljale do ene osnovnih
pravic vsake osebe, da se ob smrti od nje poslovimo, da ima
pravico do groba in s tem tudi spomina. Vse to se kulturnemu,
izobraženemu ali neukemu, vernemu ali nevernemu zdi nekaj
povsem normalnega in logičnega.
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Žal pa so vedno obstajali tudi ljudje, ki so – če rečemo po
svetopisemsko – imeli zakrknjeno srce. In to do živih in
mrtvih ljudi, predvsem pa do Boga. Tako so se mnogi sami
začeli postavljati na mesto vsemogočnih bogov in teptali ter
zatirali vse okrog sebe. In prav neverjetno je, da bolj ko človek
napreduje v znanju, tehniki in vsesplošnem napredku, več je
takih zakrknjencev.
Danes smo zbrani na Mirni, ker se spominjamo leta 1943.
Pred 75 leti je bil na novega leta dan tukaj pri nas mučen in
usmrčen Alojzij Grozde. Preprost fant, dijak, globoko prežet z
vero, navdušen za širjenje svoje vere, mladenič s smislom tudi
za šport in humor, človek na križišču odločanja o tem, kaj bom
v življenju počel, otrok na poti k mami in ostali družini. In vse
to se v eni noči zaključi. Zaradi zvestobe Bogu in narodu je
likvidiran. V zasliševanju in mučenju imajo krvniki zakrknjeno
srce. In tako ostane tudi ob vprašanju kam s tem napol mrtvim
fantom. Odložimo ga nekam v gozd. Prav tako kot že prej
– in še več kasneje – mnoge slovenske otroke, fante, dekleta,
može in žene. Neznano kje, v gozdu, luknjah, rovih, breznih.
Tisoči brez slovesa, molitve, groba. In res tudi on ostane brez
slovesa, brez obreda, brez groba. Ves mesec januar 1943 vse do
23. februarja. Štiriinpetdeset dni. In kot bi Božja roka vodila
mlade in otroke iz bližnjih vasi, da so šli tja nabirat zvončke,
kot bi Bog želel reči: »Sedaj se spominjajte čudovitih božjih
del!« Kako? Je mar mučenje in smrt nekaj čudovitega? Ne.
Čudovita pa je vera mučenega. Čudovita je njegova zvestoba.
Čudovit je njegov zgled preprostega in normalnega dijaka in
katoličana. Čudovita je zmaga življenja pri Bogu in ne laži in
podtikanj, ki sta delo hudobnega duha.
Bratje in sestre! Spominjamo se čudovitih božjih del v življenju
bl. mučenca Alojzija Grozdeta. Danes, po 75 letih, se mu lahko
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priporočamo zase, za našo vero, našo zvestobo, za resnico, za
naše pristno krščansko življenje, za naše zdravje na duši in
telesu, za naše otroke in mlade, za našo domovino Slovenijo,
za mir in pravičnost, za medsebojno odpuščanje in spravo.
Robert Hladnik, župnik na Mirni in Dolah pri Litiji

*****

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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Iz knjige prošenj in uslišanj
k blaženemu Alojziju Grozdetu
na Zaplazu
*****
Lojze Grozde izprosi milost sreče v zakonu Lenartu, Simonu,
Gašperju, Toniju. Hvala Ti!
16. 8. 2017

N.N.

*****
Blaženi Alojzij Grozde zahvaljujem se Ti za Tvoje varstvo in se
Ti priporočam še naprej, posebej Ti priporočam Gašperja, da mu
pomagaš okrevati.
avgust 2017

Marjana

*****
Beschütze uns auf allen Wegen un lasse unsere ganze Familie gesund
und wohl eingehen.
3. 8. 2017

C.K.

*****
Blaženi Alojzij Grozde izprosi zdravje Štefanu – prosim Te še za
vnuke.
14. 9. 2017

Marijan

*****
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*****
Bienheureux Aloyzij Grozde! Benissez cette journeé mémorable qui
nous réunie avec nos amis voisins et le mariage de leur fille á 13h.
le 9. 9. 2017

Jacky et Anite

*****
Do Santuário de Fátima, em Portugal, peregrinos neste Santuário
de Maria Assumpta, venerando o beato Alojzij Grozde, dou graças
a Deus pelo seu testemunho de Fé e devoção à Eucaristia e a Nossa
Senhora de Fátima. Que a Sua intercessão nos dê a graça da paz e
da união.
Francisco Pereira

*****
Come peregrina de Fátima, venho pedir a sua intercessão para
nos ajudar a viver na fé e na paz. Que estejamos sempre unidos
na oração.
15. 10. 2017

Madalena Jesus

*****
Svetište je prekrasno uređeno: doista diže dušu i srce dobrome
Bogu, koji nam je Mariju dao za majku a Lojzeta za primjer svakom
Isusovom učeniku! Sa Slovensko – Hrvatskog hodočašća iz Stične
došli smo u ovo drago svetište! Blaženi Lojze moli za nas da budemo
istinski Isusovi učenici!
15. 10. 2017

Hodočasnici iz Varaždina, fra. Ivan

*****
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*****
Blaženi Alojzij Grozde, prosim Te pomagaj Andrejevi mami!
17. 10. 2018

*****
Dragi Lojze Grozde!
Prosim Te za zdravje vseh. Posebej pa Te prosim za bolne, da bi
ozdraveli ali prišli k Tebi, Prosim Te za Nino in Kristino. Zelo ju
imam rada.
28. 10. 2017

Julija G.M.

*****
Blaženi Alojzij Grozde! Prosim za 4 letno Živo iz Maribora, ozdravi jo!
25. 3. 2018

Tjaša

*****
Blaženi Alojzij Grozde, v Tvoje varstvo izročam svojo družino…
5. 5. 2018

D.H.

*****
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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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Obnovljena Kovačeva hiša z Grozdetovo spominsko sobo
na Gornjih Impoljah, župnija Studenec, maj 2018.

