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7 . VELIKONOČNA NEDELJA,
24. maj 2020
»Na svetu imate stisko, toda bodite pogumni, jaz sem svet premagal«
(Jn 16, 33). Letos praznujemo god bl. Alojzija Grozdeta v posebnih
razmerah, ko nas epidemija koronavirusa stiska in utesnjuje v naših
medsebojnih odnosih. Jezus sam pravi, da bo svet vedno v stiskah.
Zagotavlja pa nam, da če bomo pogumni, bomo v veri lahko vedno
tudi mi premagovali »svet«: bolezni, katastrofe in nasprotovanja.
Junija mineva deset let, odkar je bil mučenec Alojzij Grozde
razglašen za blaženega. S tem dejanjem nam je bil postavljen za
zgled pričevalca, ki je v mučeništvu – to je popolni zvestobi Kristusu
– tudi on premagal »svet«. To je svet sovraštva, prezira in zaničevanja
vsega, kar je Božje. Naj nam blaženi mučenec Alojzij iz nebes izprosi
potrebnih milosti, da bi tudi mi v zvestobi hodili za Kristusom,
našim Odrešenikom.

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre, ko se pripravljamo na obhajanje godu bl.
Alojzija Grozdeta in se spominjamo desete obletnice njegove
razglasitve za blaženega, se priporočimo 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.
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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 zavedal 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, številne 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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PONEDELJEK, 25. maj 2020
Uvod v mašo:
Bliža se 10. obletnica slovenskega evharističnega kongresa, z njo pa
tudi obletnica razglasitve Alojzija Grozdeta za blaženega. Prav pri
obhajilu je najmočneje doživljal bližino Boga. Po Božji previdnosti
se je tako razglasitev povezala z vseslovenskim praznikom hvaležnosti
za dar evharistije. V svoji pesmi naš novi blaženi pravi:
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.
Dal je življenje na voljo Jezusu za to, da bi se v tistem težkem
času za domovino in svet širila lepota življenja z Bogom. Živel
je v luči Jezusove besede, ki jo bomo slišali v evangeliju: »Na
svetu boste imeli stisko; a zaupajte, jaz sem svet premagal.«
Naj njegovo lepo pričevanje v nas prebuja globoko zaupanje v
Gospoda in hvaležnost, da je v evharistiji živi Bog med nami.
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Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre, ko se v teh prošnjah obračamo na nebeškega
Očeta, ki je izvir vsega dobrega, ga zaupno prosimo, da
usliši naše prošnje:
1. Gospod, prosimo te za tvojo Cerkev, da bi mogla v
preizkušnjah današnjih dni, trdno zakoreninjena v tebi
pričevati, da si ti premagal svet in nam daruješ svoj mir.
2. Gospod, na priprošnjo Alojzija Grozdeta te prosimo za mlade.
Ozri se na njihovo stremljenje po čistih izvirih, naj občutijo,
da si jim blizu v negotovostih in težavah, vlivaj jim zaupanja
vate in razsvetljuj njihovo pot iskanja polnega življenja.
3. Gospod, prosimo te za obolele zaradi koronavirusa, za
njihove družine in vse, ki se trudijo za zdravljenje in zajezitev
okužbe; podari jim moč v stiski in upanje, da ti moreš vse
obrniti v dobro.
4. Gospod, prosimo te za slovenski narod, da bi daritev
mučencev v nas poživila pripravljenost za ljubezen in daritev,
našim voditeljem pa podarjaj potrebno razsodnost, modrost in
mir v skrbi za dobro naroda.
5. Gospod, prosimo te za vse, ki so preganjani zaradi
tvojega imena, da jih okrepiš s svojo tolažbo, in za tiste, ki jih
preganjajo, da bi spoznali tvojo ljubezen in te sprejeli.
Nebeški Oče, vse to te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.
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TOREK, 26. maj 2020
Uvod v mašo:
Jutri bomo praznovali god bl. Alojzija Grozdeta. Z vsem, kar je bil, z
besedo in življenjem, je sošolcem in prijateljem želel povedati, da je
Bog izvir Ljubezni, da povezanost s Kristusom prinaša mir in smisel
nemirnemu mlademu srcu. Pri tem ga ni nič ustavilo, niti strah pred
smrtjo ne. Njegova zvestoba Gospodu nas spominja na apostola
Pavla. V berilu iz Apostolskih del bomo slišali, kako se poslavlja od
starešin Cerkve v mestu Efezu. Govori jim, da je služil Gospodu v
solzah in preizkušnjah in da ga tudi sedaj čakajo vezi in stiske; a to
zanj ni omembe vredno, samo da dokonča svoj tek in dovrši delo, ki
mu ga je Gospod zaupal.
Spomnimo se pri tej sveti daritvi posebej mladih, ki tudi danes
hrepenijo po velikih stvareh, ki so pripravljeni tvegati in dati življenje
na voljo za rast skupnosti med ljudmi, pa ne vedo, kje in kako naj to
uresničijo. Naj jim bl. Lojze Grozde izprosi milost jasnega spoznanja
in moč za odločen korak tja, kamor jih vabi notranji klic Ljubezni.

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre! Bog je ljubezen. On je ustvaril človeka in
mu dal poslanstvo posvečevati zemljo. V skupnih prošnjah
ga zato prosimo:
1. Gospod, prosimo te za tvojo Cerkev, posebej za papeža
Frančiška, za škofe in duhovnike; pomagaj jim, da te bodo
pogumno oznanjali in nam s svojim zgledom kazali pot k tebi.
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2. Gospod, prosimo te za slovenski narod. Utrjuj ga v veri vate in
v zaupanju v tvojo pomoč.
3. Gospod, na priprošnjo blaženega Alojzija Grozdeta podari
mladim neustrašenosti in zaupanja v Božjo bližino, zlasti v
preizkušnjah življenja.
4. Gospod, blaženi Alojzij Grozde je črpal moč v evharistiji, ki
mu je pomenila sonce njegovega življenja. Naj tudi mi rastemo
v ljubezni do evharistije in iz nje živimo.
5. Gospod, poživi nam vero v večno življenje in sprejmi k sebi vse
naše drage rajne.
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.
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SREDA, 27. maj 2020
God blaženega Alojzija Grozdeta
Uvod v mašo:
Kako velik dar je zdravje, se zavemo šele, ko ga izgubimo in zbolimo.
Tej ljudski modrosti bi lahko dodali letos še eno spoznanje: Kako
velik dar je sveta evharistija, smo spoznali šele, ko smo ostali brez nje.
Maše so bile v zaklenjenih cerkvah, prejeli smo lahko samo duhovno
obhajilo … Verjetno je marsikdo pomislil: škoda, da nisem večkrat
šel k maši, ko bi lahko šel.
Zdaj so cerkve spet odprte in vsi lahko v živo sodelujemo pri
bogoslužju. Škoda bi bilo zamuditi milosti oltarne daritve. Škoda
iti mimo cerkve in vsaj v duhu ne pozdraviti evharističnega Jezusa.
God blaženega Alojzija Grozdeta naj bo zato nova spodbuda, da
evharistija postane vedno bolj sonce tudi našega življenja.
Na začetku svete daritve odprimo srca Boji milosti, priznajmo in
obžalujmo svoje grehe.

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre! Bog je tudi našemu narodu naklonil junaške
pričevalce zveste hoje za Kristusom. Naj njihova priprošnja
tudi nam pomaga odločno stopiti na pot svetosti. Na god
blaženega Alojzija Grozdeta zaupno prosímo Gospoda.
1. Podpiraj papeža, škofe in duhovnike, da bodo s svojo
gorečnostjo za apostolsko delo navduševali krščanske laike.
2. Spremljaj s svojo milostjo državne voditelje, da bodo njihove
odločitve krepile mir in bratsko sodelovanje med narodi.
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3. Bodi blizu dijakom in študentom, ki se trudijo svojo vero kot
pričevalci dosledno živeti med svojimi vrstniki.
4. Podari milost odpuščanja in sprave našim družinam in vsej
razdeljeni slovenski družbi.
5. Usmili se umrlih, ki so v življenju trpeli zaradi tvojega imena,
in jim nakloni srečo večnega življenja.
Dobri Bog. Tvoja očetovska roka nas usmerja in vodi.
Pomagaj nam, da bomo v svetnikih in blaženih odkrili
navdihujoče zglede za dosledno krščansko življenje. Zgled in
priprošnja blaženega Alojzija Grozdeta naj nam pomagata,
da bomo iz evharistije črpali moč za vsakdanje preizkušnje.
Po Kristusu, našem Gospodu.

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.
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NAGOVOR KARD. TARCISIA BERTONEJA,
DRŽAVNEGA TAJNIKA, OB SKLEPU SLOVENSKEGA
EVHARISTIČNEGA KONGRESA IN BEATIFIKACIJI
ALOJZIJA GROZDETA
Celje, Stadion Arena Petrol
nedelja, 13. junij 2010
Dragi sobratje v škofovstvu in duhovništvu,
dragi bratje in sestre v Gospodu!
Z velikim veseljem sem prišel med vas kot papežev legat ob sklepu
slovenskega evharističnega kongresa. Lepo pozdravljam najprej njegovo
ekscelenco msgr. Antona Stresa, predsednika Slovenske škofovske
konference, in se mu zahvaljujem za prijazne besede ob začetku tega
slavja. Bratsko pozdravljam msgr. Stanislava Lipovška, škofa v lepem
mestu Celju, ki nas danes sprejema v goste, ter vse navzoče škofe.
Spoštljivo pozdravljam visoke predstavnike civilne oblasti, ki nam s svojo
mavzočnostjo izkazujejo naklonjenost. Topel pozdrav namenjam tudi
duhovnikom, redovnikom, redovnicam, bogoslovcem in vsakemu izmed
vas, dragi bratje in sestre, ki ste danes tukaj. Veseli me tudi, da sem
lahko za blaženega razglasil Alojzija Grozdeta, mučenca za vero in
vzornika mladine. Vsem vam posredujem apostolski blagoslov svetega
očeta Benedikta XVI., ki ga podeljuje tudi vašim družinam in vašim
najdražjim, še posebej bolnikom in trpečim.
Na začetku slovesnosti smo molili: »Jezus, naš Bog, … naj svete skrivnosti
tvojega telesa in krvi tako častimo, da bomo prejemali vedno več sadov tvojega
odrešenja« (glavna mašna prošnja). Prosili smo za milost, da bi naš razum,
razsvetljen z vero, v evharistiji spoznal resnično navzočnost vstalega Jezusa;
Gospoda smo prosili, naj podpira našo voljo, da bi se celotno naše bitje
razpoložilo za češčenje Jezusa, našega Odrešenika in Rešitelja, resnično
navzočega pod posvečenima podobama kruha in vina. Pri zadnji večerji,
dan pred svojo smrtjo na križu, je Jezus ustanovil evharistijo kot spomin
na svojo veliko noč. Dejansko smo vsakokrat, ko obhajamo sveto mašo in
prejemamo sveto obhajilo, vedno znova postavljeni pod vznožje križa, s
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katerega nas s svojo krvjo kropi umirajoči Odrešenik. Vsak kristjan lahko
tako vedno znova vstopa v prazen grob, v katerem sta bili enkrat za vselej
premagani smrt in temá sveta. S svojo smrtjo je Jezus premagal smrt in
nam kot žívi na stežaj odprl vrata večnega življenja. Obhajanje svete maše
nas v nadaljevanju popelje v binkoštno dvorano, kjer v premišljevanju
Božje besede, molitvi in občestvenem slavljenju z Marijo in apostoli
prejemamo darove Svetega Duha.
Evharistična skrivnost, ki izhaja iz velikonočnega tridnevja, otipljivo
razodene hrepenenje Boga, da bi človeku podelil resnično življenje.
Evharistija je Božji dar za življenje sveta; še več, v evharistiji Bog sam
postane dar, ki na neki način postane »gost« svojih otrok, njihova »jed«
in sestavni del njihovega bitja. Ta resničnost nam bolj kot vse drugo
govori o tem, kako veliko je človekovo dostojanstvo. Človek v svojem
srcu lahko »gosti« svojega Stvarnika in v tem je njegova pristna veličina.
Skupaj z mučenci iz Abitinije bi zato tudi mi morali reči, da »brez nedelje,
brez evharistije ne moremo živeti.« Tako so namreč svojim rabljem dejali
prvi mučenci iz Severne Afrike, ki so raje umrli, kakor da bi se odrekli
praznovanju nedelje. V podobnih razmerah in z enako globoko vero
je v prejšnjem stoletju pričeval tudi mladi slovenski mučenec Alojzij
Grozde, ki je evharistijo rad imenoval »sonce mojega življenja«.
Pozorno branje zgodovine Cerkve na Slovenskem, zlasti nasilnih
preganjanj, ki jih je utrpela v preteklem stoletju – pomislimo na čase tuje
okupacije, državljanske vojne in brezbožnega režima – nam bo razkrilo,
da je bila Božjemu ljudstvu evharistija glavni vir opore, moči in tolažbe.
Evharistija je resnično – kakor je rekel bl. Anton Martin Slomšek – »sonce
Božje službe, jedro naše vere, srce pobožnosti, živi vir svetosti in vsake pomoči
za dušo in telo.«
Dragi bratje in sestre, to je novost evangelija: Jezus se je učlovečil, postal
je eden izmed nas, da bi nam razodel Očetovo obličje, ki je Ljubezen.
To ljubezen je izkazal tako, da je za nas daroval svoje življenje vse do
daritve na križu. Iz njegove prelite krvi se je rodila Cerkev kot skupnost
verujočih, ki pri obhajanju Kristusove daritve in zbiranju okrog Vstalega,
resnično navzočega v evharistični skrivnosti, najdejo duhovno hrano in
smisel svojega bivanja. Iz svete maše tudi Cerkev, ki roma v Sloveniji,
črpa navdih in moč za svoje dejavno pričevanje za vero v sodobnem
razkristjanjenem svetu. Slovenski evharistični kongres vsakega kristjana
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kliče k obnovljeni zvestobi glede udeležbe pri nedeljski evharistiji. Zvesto
in vneto obhajanje Gospodovega dneva je namreč potrebno za dejavno
sodelovanje pri oznanjevalnem poslanstvu Cerkve in predstavlja vir
vedno novih moči za dobrodelno ljubezen ter solidarnost s preizkušanimi
brati in sestrami.
Predragi, ob tedenskem obhajanju evharistije kristjan posvečuje Gospodov
dan, ki je vrhunec tedna, in prejema hrano, ki vedno bolj utrjuje njegovo
vero. Sveta maša ni preprosta oblika osebne pobožnosti, ampak je molitev
Cerkve, v kateri je navzoč Jezus, ki se znova in znova daruje Očetu. Ko
obhajamo evharistijo, se udeležujemo molitve celotne Cerkve, ki prosi za
slehernega človeka in za ves svet.
Tudi nam danes veljajo Jezusove besede: »To delajte v moj spomin!« Zato
vas spodbujam, da obnovite svojo zavzetost: naj vsak kristjan znova
odkrije lepoto nedeljske evharistije, naj pri njej sodeluje tako, da mu bo
postala osrednji dogodek tedna in bo iz nje prejemal moč za vsakdanje
napore. Vemo, da udeležba pri sveti maši plemeniti naše življenje in nam
pomaga, da lahko tudi naše odločitve in dejanja postajajo vedno bolj
skladna z vero, ki jo izpovedujemo. Vaš pesnik Simon Gregorčič je lepo
zapisal: »Daritev bodi ti življenje celo: oltar najlepši je srca oltar, ljubezen
svéta v njem nebešk‘ je žar, Gospodu žrtva vsako dobro delo.«
Dragi prijatelji, to, kar kristjani doživljamo in obhajamo pri sveti maši,
nas napolnjuje s takšnim veseljem in hvaležnostjo, da tega ne moremo
ohranjati samo zase. Prizadevajte si torej, da boste v okolju, v katerem
živite, oznanjali in pričevali za krščansko vero! Na plenarnem zboru pred
nekaj leti ste se zavezali, da si boste prizadevali za življenje v vseh njegovih
oblikah. V skladu s tem vašim sklepom je danes še posebej pomembno,
da se zavzemate za družino in krščanske vrednote, ki so z njo povezane,
saj je prav družina zibelka življenja.
Vstali Kristus vas pošilja v svet kakor nekoč apostole: »Pojdite torej in
naredite vse narode za moje učence« (Mt 28,19). To je poslanstvo Cerkve
in vsakdo izmed nas je poklican, da se v to poslanstvo dejavno vključuje
ne samo zato, da bi utrdil svojo vero, ampak tudi zato, da bi jo lahko
posredoval drugim, ki je še ne poznajo. Tudi nam apostol Peter v svojem
pismu naroča: »Pač pa Gospoda Kristusa slavite v svojih srcih, vedno

*****
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pripravljeni na odgovor vsakemu, ki vas sprašuje za razlog upanja, ki je v
vas« (1 Pt 3,15).
Prvi sad resnične vere je življenje iz ljubezni, ki je dejavna v službi bratov
in sester v potrebi in ki je pripravljena ljubiti vse, celo svoje sovražnike.
Kakor prvi kristjani bi tudi mi morali živeti tako, da bi se o nas lahko
reklo, da »je imela množica teh, ki so sprejeli vero, kakor eno srce in eno
dušo« in da »nihče med njimi ni trpel pomanjkanja«, kajti »sleherni je dobil,
kar je potreboval« (Apd 4,32-36). Zato vas, dragi prijatelji, spodbujam, da
bi še bolj okrepili svoje prizadevanje za dobrodelno dejavnost po zgledu
mnogih bratov, ki so v preteklih stoletjih na tej slovenski zemlji svojo vero
v vstalega Gospoda izpričali z darovanjem samih sebe v službi Cerkve
in z dejavno podporo tistim, ki so bili njihove pomoči potrebni. Prav
v tem smislu imamo lahko za sad Božje previdnosti, da sem danes
kot enega izmed sinov te ljubljene dežele lahko vpisal med blažene
Alojzija Grozdeta. Že v svoji rani mladosti je bil resnični učenec
Jezusa Kristusa, navzočega v Najsvetejšem zakramentu. Na kolenih
se je v zavzetem in zvestem evharističnem češčenju naučil, kaj pomeni
popolno darovanje, ki vključuje celo pripravljenost žrtvovati lastno
življenje. Še ne dvajsetleten je zaradi vere pretrpel mučeniško smrt
in se celostno upodobil po Jezusu. Naj bo torej Alojzij Grozde naš
zgled in priprošnjik ter naj nam izprosi milost, da bi bili tudi mi v
bratskem občestvu Cerkve vedno zvesti Gospodu.
Naj nas Marija, presveta Devica, naša Mati, ki je Jezusa nosila pod
srcem, vodi do polnosti evharistije na nebeški gostiji. Naj Bog blagoslovi
Slovenijo in vsem vam podeli svoj mir!

Vir:
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/card-bertone/2010
documents/rc_seg-st_20100613_congresso-slovenia_sl.html
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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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Alojzij Grozde je razglašen za blaženega
Slovenski evharistični kongres
Celje, 13. junij 2010

