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»Tebi živeti in zate umreti,

draga Slovenija, srčno želim;

ko ti še lepih dni zarja zasveti,

v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim.«

Lojze Grozde, Domovini
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Torek, 25. maj 2021

Uvod v mašo:
Letošnje obhajanje godu blaženega Alojzija Grozdeta poteka v 
znamenju spomina na deseto obletnico prenosa njegovih posmrtnih 
ostankov, relikvij s pokopališča v Šentrupertu, kamor so bile položene 
po mučeniški smrti leta 1943. Meseca maja 2011, ko smo obhajali 
prvi god blaženega mučenca, je njegove relikvije sprejelo Marijino 
svetišče na Zaplazu. »Glej, tvoja mati!« (Jn 19,27). Relikvije ostajajo 
pod oboki zaplaškega svetišča kot priča tistega, ki je iz ljubezni do 
Kristusa »sredi preganjanja « (Mr 10, 30) zapustil vse zemeljsko in 
prejel v dar večno življenje. 

Gorčično zrno blaženega mučenca, ki je pred osmimi desetletji padlo 
v s krvjo namočeno slovensko zemljo, je že obrodilo sad: deseternega 
, stoternega, tisočernega. Množice romarjev, ki jih zgled blaženega 
Alojzija vabi k zvesti hoji za Kristusom tudi za ceno nerazumevanja 
in preganjanja. Relikvije blaženega Alojzija nas s svojo tiho in 
simbolno govorico vedno znova nagovarjajo, da je treba Boga bolj 
poslušati kakor ljudi. 

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre, ko se pripravljamo na obhajanje godu bl. 
Alojzija Grozdeta in se spominjamo desete obletnice prenosa 
relikvij 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, 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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Sreda, 26. maj 2021

Uvod v mašo: 
Binkoštni vihar Svetega Duha je prvi Cerkvi dal tisto moč in energijo, 
da je iz obrobja stopila v samo središče svetovnega dogajanja. Nekoč 
prestrašeni učenci so pod vodstvom Svetega Duha postali neustrašeni 
oznanjevalci vesele blagovesti. Nič več omahovanja, temveč veselje 
in mir v Svetem Duhu. Ko sv. Ciril Jeruzalemski govori o Svetem 
duhu pravi: »da drugi prejmejo od njega celo moč za mučeništvo«. 

Blaženi Alojzij Grozde je svoje prijatelje v Katoliški akciji pogumno 
nagovarjal v moči besed Svetega pisma: »Mi nismo prejeli duha 
sveta, temveč Duha, ki je iz Boga, da bi mogli spoznati to, kar nam 
je Bog milostno podaril« (1 Kor 2, 12). Ta isti Sveti Duh mu je v 
trenutkih mučeništva dajal moč, da je ostal zvest tisti milosti, ki jo 
je prejel pri svetem krstu. Telesa svetnikov so živi tempelj Svetega 
Duha. Ko se ustavljamo ob njegovih relikvijah, prosimo Boga, da 
nam v trenutkih naših življenjskih preizkušenj dá tiste moči, ki je 
bl. Alojziju dajala moč, da je ostal zvest svojemu življenjskemu in 
krstnemu poslanstvu.

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.
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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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Četrtek, 27. maj 2021

God blaženega Alojzija Grozdeta

Uvod v mašo:
V vzklikih h Kristusu Odrešeniku molimo: »In k tebi priti pusti 
me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na veke vekov.« Obhajamo 
god blaženega mučenca Alojzija Grozdeta. S svojim mučeništvom je 
zaslužil nebeško čast, da v naročju Božje ljubezni s svetniki na veke 
hvali nebeškega Očeta.

V enih od svojih pesmi je v verzih zapisal: »Tebi živeti in zate 
umreti, draga Slovenija, srčno želim; ko ti še lepih dni zarja zasveti, 
v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim.« Letos se spominjamo 
desete obletnice, odkar smo njegove posmrtne ostanke kot relikvije 
prenesli na Zaplaz. Ob njih se mu v prošnjah priporočamo, da naj 
on pri nebeškemu Očetu posreduje za nas, za zdravje, za uspeh v 
šoli in pri študiju, za srečen zakon, za blagoslov v družini... Svetniki 
in blaženi so kakor svetilniki, ki nam kažejo pot v nemirnih vodah 
našega življenja, stisk, pandemij, osebnih preizkušenj in bolezni. 
Tudi blaženi Alojzij nas z Jezusom vabi: »Kdor pa bo vztrajal do 
konca, bo rešen« (Mt 24, 13). On je v ognju mučeništva, v zvestobi 
svojemu Odrešeniku in njegovi Cerkvi vztrajal do konca. Vztrajajmo 
tudi mi, da bi ob koncu zemeljskega romanja dosegli venec slave.

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.
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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.

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.
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Relikvije in njihov pomen

Kakšen je odnos Katoliške Cerkve do relikvij?

Relikvije v katoliški tradiciji pomenijo dele posmrtnih ostankov 
razglašenih blaženih ali svetnikov. Primarne relikvije se imenujejo deli 
njihovega telesa, sekundarne pa vsi predmeti, ki so bili z njim v stiku, 
zlasti obleka. Katoličani imamo do človeškega telesa – pa naj bo živo 
ali že mrtvo – spoštljiv odnos, saj pojmujemo človeka kot nedeljivo 
enoto telesa in duše. Ker verujemo tudi v vstajenje teles, torej celotnega 
človeka, imamo dolžnost, da smo do telesa še dodatno pozorni in 
spoštljivi. V Katoliški Cerkvi je odnos do posmrtnih ostankov tistih, 
ki so po sodbi Cerkve živeli svetniško, še toliko bolj spoštljiv, saj nas 
nenehno postavljajo v območje svetosti, ki jo je pokojni živel v telesu 
in nas vabijo, da bi jo na svoj način zaživeli tudi mi.

Kako razlagati čudeže, povezane z relikvijami?

Čudežna dogajanja, ki se dogajajo ob prisotnosti relikvij svetnikov, 
si seveda z znanostjo še ne znamo razložiti, a kot verniki si ob njih 
niti ne postavljamo vprašanja tipa kako, ampak zakaj in kdo. Čudeži 
so znamenja Božjega delovanja tam, kjer je vera močna in zaupanje 
trdno. Predstavljajo znamenja Božje bližine in močne priprošnje 
že poveličanih bratov in sester v nebesih. Ob relikvijah se ozračje 
vere, molitve in razpoložljivosti lažje vzpostavi, saj smo ljudje vedno 
telesno-duhovna bitja in zato potrebujemo tudi telesno bližino in 
vzpodbude. Po krščanski veri je sam Bog postal človek. Utelesil se 
je samo zato, da bi ga kot ljudje lahko človeško doživeli in v vsej 
polnosti sprejeli ter stopili v človeško mogoč odnos z njim.

Ali gre pri čaščenju relikvij za čaščenje svetnika kot osebnosti 
ali Božjega delovanja skozi svetnika?

V krščanstvu nikoli ne častimo stvari ne človeka, ampak je čaščenje 
vedno namenjeno le Bogu. Svetniki ter njihove relikvije imajo v 
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krščanstvu smisel le, če nam pomagajo pri čaščenju Boga. Če bi nas 
zadrževali pri sebi, bi zapadli v idolatrijo. Človek, četudi svetnik nas 
ne more odrešiti, saj je edini odrešenik Bog.

Kakšno sporočilo prinašajo katoliške relikvije?

Relikvije svetnikov so »živi« (otipljivi, vidni) spomin na Božjo 
navzočnost med nami, na njegovo delovanje, saj lahko nekdo 
svetniško živi samo zaradi Božje milosti in sodelovanja z njo, ne pa 
iz svojih moči. Sporočajo tudi, da če je eden izmed nas zmogel živeti 
sveto, lahko tako živi tudi vsak izmed nas. Relikvije so torej pomoč 
na poti vere – jo predpostavljajo, a tudi hranijo in poglabljajo.

Vir: TU SŠK, 2008
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O potrebnosti čudeža:

»Nekoč sva se s kardinalom Amatom (op. nekdanji prefekt 
Kongregacije za zadeve svetnikov) pogovarjala o nujnosti čudeža. 
Čudež je potreben, saj je prav tam Božji prst. Brez jasnega 
Gospodovega posega ne moremo iti naprej v postopkih, povezanih 
s kanonizacijami.«

Papež Frančišek, članom Kongregacije  
za zadeve svetnikov, 12. 12. 2019

O pričevanju svetnikov in blaženih: 

Pričevanje blaženih in svetih nas razsvetljuje, privlači ter nas prav 
tako postavlja pod vprašaj, saj gre za »Božjo besedo«, ki se je 
učlovečila v zgodovini in nam je blizu. Svetost vedno prežema in 
spremlja življenje Cerkve, ki roma v času, pogosto na skrit in skoraj 
nezaznaven način. Zato se moramo naučiti »videti svetost v ljudstvu 
našega potrpežljivega Boga: v starših, ki z veliko ljubeznijo vzgajajo 
svoje otroke; v možeh in ženah, ki delajo, da lahko domov prinesejo 
kruh; v bolnikih, v ostarelih redovnicah, ki so še vedno nasmejane. 
[…] To je večkrat svetost „izza sosednjih vrat“, torej tistih, ki živijo 
blizu nas in so odsev Božje navzočnosti«

Papež Frančišek, članom Kongregacije  
za zadeve svetnikov, 12. 12. 2019

Vir: www.vaticannews.va/sl
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Lojze Grozde: Domovinske in narodnostne pesmi

DOMOVINI

Videl sem tvoje cvetoče ravnine, 
videl v njih lepe, prijazne vasi, 
videl sem s snegom pokrite planine, 
hribčke in gričke in strme rebri. 
 
V polju zoreče je žito šumelo, 
cvetje krasilo zelene travé, 
v drevju, grmičju vse glasno je pelo, 
s hribov so vriskale bele cerkvé. 
 
Sveta si zemlja, ti blagoslovljéna 
si od Najvišjega, Kralja neba; 
ti z mojih dedov krvjo napojéna, 
tebi vsa moja ljubezen velja. 
 
Tebi živeti in zate umreti, 
draga Slovenija, srčno želim; 
ko ti še lepih dni zarja zasveti, 
v tvojih naj svetih tleh grob svoj dobim.

SLOVENSKI FANT

S kito rožmarina 
si klobuk krasim; 
draga domovina, 
zate le živim! 
 
A na prsih mojih 
nageljček rdi, 
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za blagor sinov tvojih 
dam jaz svojo kri. 
 
Srce mi poje himno, 
donečo do neba: 
»Vse za domovino, 
narod in Boga!«

Vir: Lojze Grozde, Pesmi in proza, zbral in uredil  
Anton Štrukelj, Družina, Ljubljana 2011. 

Grozdetovo prozno besedilo:

BODIMO SRČNI!

Kaj ste šli gledat v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Mar mislite, kdaj 
boste vlekli ljudi za seboj? Ali takrat, ko boste drveli brez misli, 
kamor vas ženó valovi množice? Ali takrat, če boste strahopetni in če 
se boste potuhnili, ko bi morali pokazati svoja načela?

Nikakor! Naj se zdi trenutno kakor koli, vendar je res, da so vtisnili 
stoletjem obraz svoje osebnosti le tisti ljudje, ki so imeli jasna načela 
in res močno voljo; ki so imeli pogum, da so šli, če je bilo treba, tudi 
proti toku množice, tako da so končno oni potegnili množico za 
seboj, ne pa obratno.

Danes je treba svet prenoviti. To pa zmorejo le tisti, ki so pogumni 
in močni in taki moramo biti mi! Ne smemo iti s svetom v pogubo, 
ampak svet mora iti z nami v – rešenje!

Zato pa: ne bodimo trs, ki ga veter maje!

Vir: Lojze Grozde, Pesmi in proza, zbral in uredil  
Anton Štrukelj, Družina, Ljubljana 2011. 
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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.



Bl. Alojzij Grozde
Lojze Čemažar, Škofi jska kapela Novo mesto


