
na kraju mučeništva izpovemo našo vero. Do tja pridete 
po cesti,  ki iz Mirne vodi proti Litiji. Takoj za kamnitim 
mostom pod mirenskim gradom zavijete levo (Cesta na 
Fužine) in ob ribniku nadaljujete pot še tristo metrov v 
gozd. Na kraju mučeništva stoji spominski križ, ki ga je 
postavila župnija Mirna. 

Informacije: Župnija Mirna, Pot na Laze 4, 8233 
Mirna, tel. 07/304 70 73; zupnija.mirna@siol.net

ŠENTRUPERT 
– kraj, kjer je bil sedemdeset let pokopan blaženi 

Alojzij Grozde
»… in poglejta kraj, kamor so ga položili« (Mt 28,6)
Po mučeniški smrti so 

25. februarja 1943 Alojzija 
Grozdeta pokopali na po-
kopališču v Šentrupertu. 
Na grob so romali številni 
romarji in se mu v molitvi 
priporočali kot mučencu 
za vero. Po razglasitvi za 
blaženega so njegove reli-
kvije 23. maja 2011 s poko-
pališča slovesno prenesli v 
cerkev na Záplazu. Na kra-
ju, kjer je bil skoraj sedem-
deset let grob blaženega,  od oktobra 2013 stoji spomin-
sko znamenje. Ob romanju je primerno, da tu molimo za 
zvestobo Cerkvi in srečno zadnjo uro.

Informacije: Župnija Šentrupert, Šentrupert 20, 8232 
Šentrupert, tel. 07/304 00 38; sdb.sentrupert@salve.si

Záplaški Mariji!
Na Záplazu kraljuješ,
naš lepi, sladki up,
nešteto izpolnila
zemljanom si obljub.

Naj mir in srečo najde
pri tebi vsak trpin,
Marija čudodelna
vrh záplaških višin!

Kontaktni podatki: Romarsko središče Záplaz, Čatež 
32, 07 388 52 52, e-naslov: zaplaz@siol.net

Dostop do Záplaza:  
– iz smeri LJ - NM po avtocesti do Trebnjega (izvoz 

Trebnje zahod), nato po lokalni cesti do Trebnjega;  pri 
župnijski cerkvi zavijete levo proti Záplazu;

– iz smeri NM - LJ po avtocesti do Trebnjega (izvoz 
Trebnje vzhod), in po lokalni cesti do Trebnjega;  pri žu-
pnijski cerkvi zavijete levo proti Záplazu.

MOLITEV K BLAŽENEMU ALOJZIJU GROZDETU
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.

ZAPLAZ

Škofijsko romarsko 
svetišče Matere Božje

Po stopinjah blaženega 
Alojzija Grozdeta

Izdala Škofija Novo mesto, Kapiteljska ulica 1, 8000 Novo mesto.
Uredil: Igor Luzar. 

Mozaik: p. Marko Ivan Rupnik.
Slika Alojzija Grozdeta: Tomaž Perko

Fotografije: Jože Potrpin.



ŠKOFIJSKO ROMARSKO SVETIŠČE 
MATERE BOŽJE NA ZÁPLAZU

Škofija Novo mesto ima na svojem ozemlju, ki duhov-
no povezuje Dolenjce, Belokranjce in Kočevce, številne 
božje poti. Med vsemi pa zavzema posebno mesto zna-
menita Marijina božja pot na Záplazu. 

Začetki romarskega dogajanja na Záplazu naj bi se-
gali v XVIII. stoletje. Iz tega obdobja so prva poročila o 
romarjih, ki so se 
od blizu in daleč 
zgrinjali na Zápla-
ški grič v vedno 
večjem številu. V 
sredini XIX stole-
tja pa je Záplaz že 
priznana Marijina 
božja pot. Škofija 
Novo mesto jo je 
maja 2009 razgla-
sila za osrednje 
romarsko svetišče 
ter tako Záplazu 
dala poseben pe-
čat in pomen. Edinstveno mesto v naši domovini pa je 
naša božja pot dobila 28. maja 2011, ko ji je bilo zaupano 
varstvo relikvij našega prvega blaženega mučenca Aloj-
zija Grozdeta. V ta namen se je v svetišču uredila poseb-
na kapela z oltarjem, v ozadju pa kompozicijo zaokroža 
mozaik p. Marka Ivana Rupnika. V notranjosti oltarja je 
skrinja z relikvijami blaženega Alojzija Grozdeta.

Svetišče na Záplazu je mogoče obiskati vsak dan. 
Redne maše so na Záplazu  ob četrtkih ob 19.00 (pozi-
mi ob 17.00), ob sobotah ob 10.00 in nedeljah ob 10.00 
in 16.00 (pozimi je le ena nedeljska maša ob 15.00). Po 
dogovoru je mogoče imeti mašo zunaj tega urnika. Za-
želeno je, da se večje skupine prej prijavijo, da lahko za-
gotovimo, da je svetišče na voljo, ter po potrebi uredimo 
možnost spovedovanja. Večje skupine si lahko tudi ogle-
dajo kratek film o razglasitvi blaženega Alojzija Grozdeta. 

Grozdetovi molitveni shodi s sveto mašo, molitvijo 
za kanonizacijo in litanijami v Grozdetovi kapeli so vsako 
prvo nedeljo v mesecu popoldan (pozimi ob 15.00, poleti 
ob 16.00) v Marijini cerkvi na Záplazu.

BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE, 
mučenec (1923–1943)

Blaženi Alojzij Grozde, dijak mučenec,  se je rodil 27. 
maja 1923 v Zgornjih Vodalah, župnija Tržišče. V Lju-
bljani je študiral na klasični gimnaziji in bil gojenec Ma-
rijanišča. 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 vrstniki, ker je hotel h Kristusu pritegniti 
čim več mladih. Njegovo dosledno in vzorno krščansko 
življenje je bilo zakoreninjeno v zakramentu evharistije, 
katero je imenoval »Sonce mojega življenja«. Ko se je 
za božične praznike leta 
1942 vračal domov, so ga 
1. januarja 1943 na Mirni 
pod krivo obtožbo umorili 
partizani. Tako je pretrpel 
mučeniško smrt, ki so mu 
jo prizadeli iz prezira do 
vere. Po mučeniški smrti in 
najdenju trupla februarja 
1943 so ga pokopali na po-
kopališču v Šentrupertu. 
Dr. Anton Strle je že leto 
dni po njegovi smrti, leta 
1944,  napisal življenjepis – 
»Lojze Grozde – mladec Kristusa Kralja«. V septembru 
1992 se je začel škofijski postopek za priznanje njegovega 
mučeništva in razglasitve za blaženega. Za blaženega je 
bil razglašen 13. junija 2010 v času papeževanja papeža 
Benedikta XVI. Od maja 2011 njegove relikvije počivajo v 
oltarju Marijine cerkve na Záplazu. Njegov  god obhaja-
mo na njegov rojstni in krstni dan, 27. maja. Blaženi Aloj-
zij Grozde je zavetnik mladine.

TRŽIŠČE  
– rojstna in krstna župnija blaženega Alojzija Grozdeta

»Duh in voda in kri« (1 Jn 5,8)
V župnijski cerkvi sv. Trojice v Tr-

žišču je Alojzij Grozde 27. maja 1923 
prejel zakrament svetega krsta. V 
cerkvi je ohranjen krstni kamen. Ob 
romanjih je primerno, da pri njem 
obnovimo krstne obljube. Iz Tržišča 
pelje pot v Zgornje Vodale, kjer je na 
rojstni hiši spominska plošča.

Informacije: Župnija Tržišče,  Tržišče 
19, 8295 Tržišče, tel. 07/818 05 03

MIRNA  
– kraj mučeništva blaženega Alojzija Grozdeta
»Kraj, na katerem stojiš, je sveta zemlja« (2 Mz 2,5).

Na Mirni so dijaka Alojzija prijeli in zasliševali ter ga 
obsodili na smrt. Dne 1. januarja 1943 so ga v gozdu pod 
mirenskim gradom ob potoku Vejeršca umorili. Skoraj 
mesec dni in pol je nestrohnjeno truplo ležalo v gozdu, 
dokler ga niso po naključju našli otroci, ki so nabirali 
zvončke. Od tod so ga prenesli na pokopališče v Šentru-
pertu, kjer so ga pokopali. Ob romanjih je primerno, da 


