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PRVI DAN
Petek, 24. maj 2013

Marija Pomočnica kristjanov – Marija Pomagaj

UVOD

»Vse kar je, Mariji poje, jo slavi; v novi pesmi srce moje jo časti« je
v majniški pesmi zapisal mučenec blaženi Alojzij Grozde. Alojzij
Grozde je bil velik Marijin častilec – njegovo mlado srce je gorelo za
Boga, Kristusa in Cerkev. Vedel je, da je za kristjana najbolj gotova
pot ki ga vodi h Kristusu, po Mariji. Danes na praznik Marije
Pomočnice kristjanov, začenjamo tridnevno pripravo na praznovanje
njegovega godu, ki bo 27. maja.

Letošnje praznovanje njegovega godu je še posebej pomenljivo –
saj se spominjamo 70-letnice njegove mučeniške smrti (1. januar
1943) in 90-letnice njegovega rojstva in svetega krsta (27. maj 1923).
Krstna milost ga je prerodila v božjega otroka v tej meri, da je za
Kristusa dal tudi svoje mlado življenje. Leto vere je spodbuda vsem
krščenim, da bi iz milostnega studenca krstne milosti še globje
zajemali žive vode za naše življenje v veri. »Kri mučencev je seme
novih kristjanov« (Tertulijan, Apol.;  50, 13).

Naj v letu vere prav zgled blaženega mučenca Alojzija Grozdeta v
nas vžge iskro tiste božje ljubezni – ki je iz ljubezni do Kristusa in
Cerkve – pripravljena tudi na preganjanje in zasramovanje. »In
zmaga, ki premaga svet, je naša vera« (1 Jn 5,4). Tridnevna
priprava na praznovanje Grozdetovega godu ki jo začenjamo danes,
naj v nas Slovenskih kristjanih utrdi »onemogle roke in klecava
kolena« (Heb 12,12).
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PROŠNJE ZA VSE POTREBE

Dragi bratje in sestre! Slavimo vsemogočnega Očeta, ki je mučenca
blaženega Alojzija Grozdeta zaradi njegove popolne zvestobe Kristusu
in Cerkvi vse do prelitja krvi, sprejel k sebi v nebeško slavo. Zato
prosimo Boga, naj usliši tudi te naše prošnje:

1. Gospod prosimo te za papeža, škofe in duhovnike, da bi še
posebej v letu vere ki ga obhajamo,  bili zvesti vodniki božjemu
ljudstvu na poti vere.

2. Gospod prosimo te za sveto Cerkev, da bi vsemu človeštvu vedno
znala v Kristusovem križu,  kazati znamenje našega odrešenja.

3. Gospod naj kristjani v naši domovini po zgledu blaženega Alojzija
Grozdeta pogumno izpovedujemo vero v Jezusa Kristusa in
njegovo sveto Cerkev.

4. Gospod navduši mlade po naših župnijskih občestvih, da bi po
zgledu blaženega mučenca, znali darovati svoje življenje
bližnjemu v duhovniškem, redovniškem in misijonarskem poklicu.

5. Gospod naj se naši rajni bratje in sestre ki so z nami skupaj hodili
po poti vere, spočijejo v tvojem ljubečem naročju, kraljestva miru
in svetosti.

Vsemogočni in usmiljeni Bog, svojemu zvestemu služabniku
blaženemu Alojziju Grozdetu si že v zemeljskem življenju izkazal
mnoge milosti. Prosimo te, usliši naše prošnje, da bo kmalu prištet
med svete tvoje Cerkve. Po Kristusu našem Gospodu.
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DRUGI DAN
Sobota, 24. maj 2013

UVOD

Bratje in sestre, v evangeliju bomo danes slišali Jezusove besede
»Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je
Božje kraljestvo« (Mr 10,14b).

Ko se pripravljamo na praznovanje godu blaženega Alojzija
Grozdeta, nas te besede spominjajo tudi na njegovo življenje. Že od
najnežnejših let se je rad srečeval z Jezusom v najsvetejšem
zakramentu. Praznik svojega prvega obhajila je zelo nestrpno
pričakoval. In ko se je potem res srečal z Jezusom v sveti hostiji, je ta
postal njegov najboljši prijatelj. Imenoval ga je »Sonce mojega
življenja«. Za Alojzija je bilo redno prejemanje obhajila izvir moči za
vse njegovo delovanje. Trdno povezan z Jezusom je zmogel
premagati vse različne življenjske preizkušnje. Potem ko je na prvi
petek prejel sveto obhajilo, je zmogel ostati tudi zvest v mučeništvu in
verjamemo, da mu je to dalo moč, da je odpustil celo svojim
mučiteljem.

Tudi mi obnovimo svojo otroško ljubezen do Jezusa v oltarnem
zakramentu. Na začetku svete maše pa najprej očistimo svoja srca v
iskrenem kesanju in priznanju svojih grehov.
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PROŠNJE ZA VSE POTREBE

Bratje in sestre. Jezus je rekel učencem, naj pustijo otroke in jim ne
branijo priti k njemu. Tudi mi se mu približajmo z otroškim srcem in
ga prosimo:

1. Jezus stoj ob strani papežu Frančišku, da bo pogumno, odločno
in zavzeto vodil sveto Cerkev.

2. Jezus, pomagaj škofom in duhovnikom, da bodo pričevali za tvoj
evangelij tudi s svojim življenjem.

3. Jezus, naj se mladi navdihujejo ob zgledu blaženega Alojzija in
ga posnemajo v gorečnosti za vero in domovino.

4. Jezus, prosimo te za mlade, da bi se velikodušno odzvali tvojemu
klicu v duhovni poklic.

5. Jezus, daj moči vsem preganjanim kristjanom, da v preizkušnjah
ne bodo odpadli od tebe.

6. Jezus, nakloni vsem umirajočim milost, da pred smrtjo prejmejo
sveto popotnico.

Gospod Jezus, kdor ne sprejme tvojega kraljestva kakor otrok, ne
pride vanj. Usliši naše prošnje in nas sprejmi kot otroke, saj z
zaupanjem prihajamo k tebi, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
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TRETJI DAN
Nedelja, 26. maj 2013

PRAZNIK SVETE TROJICE

UVOD

Bogoslužja in molitve začenjamo v znamenju in z znamenjem v
katerem smo bili tudi vsi krščeni – v imenu Očeta in Sina in Svetega
Duha. To je nedojemljiva skrivnost enega Boga v treh osebah, po
kateri pa se najpopolneje razodeva Božja ljubezen do nas. Leto vere
nas vabi predvsem k poglobitvi naše vere v Troedinega Boga, od
katerega in po katerem je vse kar smo in kar imamo.

Danes pa smo tudi dan pred obhajanjem godu našega blaženega
mučenca Alojzija Grozdeta. Prav letos obhajamo dve obletnici
povezani z našim bl. Alojzijem – 1. januarja smo obhajali spomin
njegove mučeniške smrti na Mirni pred 70 leti in s tem rojstva za
nebesa, jutri pa bo 90 let od njegovega zemeljskega rojstva in hkrati
dan njegovega božjega otroštva, ko je v domači cerkvi Svete Trojice v
Tržišču, isti dan prejel zakrament svetega krsta.

V vzklikih k blaženemu Alojziju med drugim molimo: Alojzij, častilec
Svete Trojice; Alojzij, pričevalec našega časa in Alojzij, zgled živetega
krščanstva – prosi za nas. Blaženi nam je dan v zgled, kako zaupno
verovati, upati in ljubiti. Zgled nam je, kako živeti kot kristjan v družbi,
ki krščanstvu ni najbolj naklonjena. Zato naj nam pomaga živeti iz
našega krsta, ko smo bili zaznamovani v imenu Očeta in Sina in
Svetega Duha, da bomo tudi mi prejeli krono večnosti in uzrli
Troedinega Boga iz obličja v obličje.
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PROŠNJE ZA VSE POTREBE

Bratje in sestre, današnji praznik Svete Trojice nam odkriva
bogastvo notranjega Božjega življenja. Ko slavimo to skrivnost in se
pripravljamo na god mučenca bl. Alojzija, se z zaupanjem obrnimo k
Troedinemu Bogu in ga prosimo:

1. Troedini Bog, po Jezusu si nam obljubil Duha, ki nas bo vodil k
popolni resnici, - naj bo po zgledu bl. Alojzija tudi naše srce
vedno voljno sprejeti resnico in ti z veseljem služiti.

2. Tvoja Cerkev je z velikimi žrtvami ohranjala čisto vero, naj ob
ljubezni do vseh, ki se motijo in odklanjajo razodetje, še naprej
ohranja razodetje čisto in neokrnjeno.

3. Svet si tako ljubil, da si zanj dal svojega edinorojenega Sina, - naj si
na priprošnjo mučenca bl. Alojzija naši krajevni in državni voditelji
prizadevajo za spravo, pravičnost, mir in medsebojno pomoč.

4. Tvoje bistvo je skrivnostno, skrivnostni tudi tvoji načrti, - bl. Alojzij
je zorel v trpljenju, naj po njegovi priprošnji raste zaupanje v tvojo
previdnost vsem, ki jih tarejo skrbi, bolezni in druge nadloge.

5. Vse si nas poklical za svoje posinovljene otroke, - blagoslovi
starše in vzgojitelje, da bodo z besedo in zgledom otrokom in
mladim oznanjali tvojo ljubezen.

6. Ti si Bog, ki daješ zemeljsko in večno življenje, - naj bl. Alojzij izprosi
večno srečo vsem, ki so zvesto izpovedovali vero vate, Troedinega
Boga.

Sveti Troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, usliši naše prošnje, da se
bomo nekoč vsi zbrali v tebi in živeli v tvoji slavi vekomaj.

Izdala: Postulatura za kanonizacijo bl. Alojzija Grozdeta, Škofija Novo mesto, Kapiteljska ul. 1, Novo mesto. S cerkvenim dovoljenjem.
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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.


