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»Svetnik, svetnica je svetal odsev Gospoda v zgodovini. Skušajmo to 
tudi mi, saj pot svetosti ni zaprta, je za vse, je klic za vse nas, ki se 

začne s krstom, ni zaprta. Poskusimo tudi mi, kajti vsak izmed nas je 
poklican k svetosti, k enkratni in neponovljivi svetosti.«

(papež Frančišek, ob kanonizaciji novih svetnikov,  
Rim 15. 5. 2022)
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Sreda, 25. maj 2022

Uvod  v mašo:
Bratje in sestre! Pripravljamo se na god blaženega Alojzija Grozdeta. 
Vzgojitelj Alojzija Grozdeta, Božji služabnik dr. Anton Strle, pravi o 
njem: »V Lojzetu je bila živahnost, bojevitost, duševna razgibanost 
prekipevajočih sil, izjemna volja, odločnost, podjetnost, stalna 
budnost.«  To Strletovo karakteristiko in kako se je sam Grozde 
zavedal svojega življenja in dogajanja okoli sebe, ki tudi takrat ni 
bilo prav naklonjeno veri, lahko razberemo v eni izmed številnih 
pesmi, ki jih je napisal bl. Alojzij Grozde. Takole se glasi:

Okoli mene strašni boj divja 
in jaz sem v tem vrtincu majhen, sam ... 
Me bo odnesla s sabo sila ta?  
Divjaj, življenje, jaz se ne podam, 
ne klone mi pred tabo moč duha,  
za temelj samega Boga imam. 
 
Če pa za mene tu ljubezni ni, 
daj lúči mi, da Te, o Bog, spoznam; 
težko, tako težko je biti sam! 
 
Rad betlehemski hlevček bi postal, 
da dal bi Ti zavetja sred noči, 
ves mrzel sredi zime, vendar Ti 
toploto moje duše bi spoznal ... 

Ali imam tudi jaz Boga za temelj svojega življenja? Se v vrtincih 
življenja zatekam k njemu? Naj bo vedno in povsod Bog na prvem 
mestu – da bo vse drugo na pravem mestu!. 
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Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre, pred Boga prinašamo naše prošnje z veliko 
željo, da jih usliši:

1. Dobri Bog, pomagaj nam, da te bomo v življenju vedno 
postavili na prvo mesto.

2. Dobri Bog, prosimo te za vse osamljene in žalostne, bodi jim 
blizu in jim pomagaj v njihovih stiskah.

3. Dobri Bog, bl. Alojzij Grozde se je v življenju boril proti 
brezbožnosti, pomagaj nam, da bomo tudi mi s svojim 
življenjem pričevali zate.

4. Dobri Bog, bl. Alojzij Grozde je umrl mučeniške smrti, 
prosimo te, daj moči in vztrajnosti v dobrem vsem, ki so tudi v 
današnjem času preganjani zaradi vere ali dobrote.

5. Dobri Bog, kakor te je bl. Alojzij Grozde iskal in se odločil 
zate, naj te tudi današnji mladi iščejo in se odločajo, da ti 
ostanejo zvesti v življenju.

6. Dobri Bog, bl. Alojzij Grozde je bil mučen in ubit med vojno. 
Prosimo te za vse, ki tudi danes umirajo v raznih vojnah po 
vsem svetu, sprejmi jih k sebi v večno veselje.

Dobri Bog, hvala ti, ker vedno znova uslišuješ naše prošnje. 
Usliši nas, za kar te danes prosimo, po Kristusu našem 
Gospodu. Amen.
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Četrtek, 26. maj – Gospodov vnebohod

Uvod v mašo:
»Rad bi imel kakor orel peroti,« pravi Alojzij Grozde v eni od svojih 
pesmi: »K božjemu soncu bi švignil v višavo, k Njemu, ki Kralj je 
neba in sveta.« Želja se mu je uresničila, res se je kmalu pridružil 
Njemu, vendar je prej moral tako kot On, Gospod Jezus Kristus, 
nedolžen pretrpeti mučeniško smrt. Zdaj pri Njem v polnosti uživa 
v njegovi družbi skupaj z vsemi angeli in svetniki.

Vsak izmed nas si skupaj z Grozdetom želi začutiti bližino Gospoda 
Jezusa in ga počastiti: »pesem mogočno zapel bi mu v slavo in pri 
Njem našel bi pokoj srca.« Sveta maša nas najtesneje združuje z 
Gospodom in z vsemi nebeščani. Z velikim veseljem zato so slavimo 
Boga, njegovo dobroto in usmiljenje do nas grešnikov.

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre, prosimo našega nebeškega Očeta, ki je 
svojega Sina Jezusa Kristusa poveličal, da na veke sedi na 
njegovi desnici in nas pošilja kot svoje priče do skrajnih mej 
sveta:

1. Naj se Cerkve nikoli ne utrudi izpolnjevati naročila Gospoda 
Jezusa in vse narode uči slediti njegovemu evangeliju.

2. Vodi naši domovino, njene voditelje in državljane, da bomo 
živeli v miru in medsebojnem spoštovanju.

3. Naj bodo mladi kristjani po zgledu blaženega Alojzija Grozdeta 
polni vere in velikodušne ljubezni.

4. Vlij moči in tolažbe v srca vernim, ki morajo trpeti in trepetati 
zaradi preganjanja in zapostavljanja.
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5. Sprejmi k sebi v večno veselje vse naše rajne brate in sestre.

Dobri Bog! Naj nam zgled in priprošnja blaženega Alojzija 
Grozdeta ter vseh svetnikov in svetnic pomagata, da te bomo 
ljubili pred vsem in nad vse ter se bomo nekoč vsi sešli pri 
tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.



7

Petek, 27. Maj 2022-

God blaženega Alojzija Grozdeta

Uvod v mašo:
Današnji god blaženega Alojzija Grozdeta je uvod v jubilejno leto, 
ki bo zaznamovano s 100 letnico njegovega rojstva in 80 letnico 
njegove mučeniške smrti. Grozdeta je pri njegovem delu, učenju in 
prizadevanju za dosledno krščansko življenje ves čas vodila želja, da 
bi bil drugim zgled in opora. Vsi, celo drugače misleči, so občudovali 
njegovo zavzetost za ideale. Sam je rekel, da ne želi biti povprečnež: 
»Biti moramo drugim luč krščanskega življenja. Ne smemo iti s 
svetom v večno pogubljenje, ampak svet mora iti z nami v rešenje. 
Zato ne bodimo trs, ki ga veter maje! V temi postanimo luč sveta in sol 
zemlje, kar je poklic vsakega kristjana.« Ta misel naj nam pomaga pri 
izpraševanju vesti. Premislimo in obžalujmo, če smo bili s svojim 
življenjem drugim premalo zgled in opora, premalo sol in luč.

Prošnje za vse potrebe:
Bratje in sestre! Bog je tudi našemu narodu naklonil junaške 
pričevalce zveste hoje za Kristusom. Godovi svetnikov 
oznanjajo čudovita Božja dela v njegovih služabnikih ter 
dajejo vernikom primer in zgled za posnemanje. Na god 
blaženega mučenca Alojzija Grozdeta zaupno prosimo 
Gospoda: 

1. Navdihuj papeža, škofe in duhovnike, da bodo s svojo 
gorečnostjo navdušili za apostolsko delo tudi krščanske laike.

2. Spremljaj s svojim blagoslovom našo sinodalno pot, da bo 
Cerkev ponudila svetu prepričljive odgovore na izzive sodoben 
družbe.
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3. Pomagaj s svojo milostjo državnim voditeljem, da bodo njihove 
odločitve krepile mir in bratsko sodelovanje med narodi.

4. Pomiri napetosti na vojnih žariščih, obvaruj  žrtve napadov 
in daj, da bodo vsi, ki drugim povzročajo krivico in trpljenje, 
spoznali svojo zmoto. 

5. Uči nas vredno pristopati k zakramentom, da bo Jezus v svetem 
obhajilu tudi za nas postal sonce našega življenja. 

6. Odpri naša srca za tvojo milost, da bomo zmogli tudi v 
trpljenju in preizkušnjah pokazali, koliko veljajo naše besede, 
koliko veljajo naše obljube, koliko velja tisto, za kar se v 
življenju zavzemamo.  

7. Bodi blizu dijakom in študentom, ki se trudijo živeti krščanske 
ideale med svojimi vrstniki. 

8. Podari milost odpuščanja in sprave našim družinam in vsej 
razdeljeni slovenski družbi.

9. Usmili se umrlih, ki so v življenju trpeli zaradi svoje vere in jim 
nakloni srečo večnega življenja. 

Sveti Troedini Bog! Vzeti evangeljsko besedo zares in jo 
dejavno prenašati v vsakdanje življenje – to je pot, ki tako 
kot Grozdeta tudi nas vodi k svetosti. Pomagaj nam, da 
bomo dejavno in zavzeto živeli svojo vero. Po Kristusu, 
našem Gospodu. Amen. 
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Blaženi Alojzij Grozde v francoščini

Po vojni se v Sloveniji o mučencu Alojziju Grozdetu ni smelo 
govoriti, v tujini pa so v bralci v različnih jezikih kmalu lahko izvedli 
zanj. Za prevajanje v francoščino sta zaslužna dva duhovnika: pater 
trapist Herman Vodenik in škofijski duhovnik Ferdinand Kolednik.

Trapisti v Rajhenburgu so imeli 
do vojne poleg vsega gospodarstva 
tudi svojo tiskarno. Nekaj let pred 
začetkom vojne je bil samostanski 
tiskar p. Vodenik premeščen v 
Francijo. V francoščino je prevedel 
Grozdetov življenjepis, ki ga je že med 
vojno napisal Anton Strle. Kolednik 
je poskrbel za francosko izdajo leta 
1955 v Kanadi in leta 1957 v Franciji, 
prevajalec pa se je skril za psevdonim 
Jean de la Croix Hermagoras, kjer 
priimek spominja na Mohorjevo 
družbo. Narodna in univerzitetna 
knjižnica v Ljubljani je obe francoski izdaji hranila pod ključem v 
skrivnem fondu D, dostopne le s posebnim dovoljenjem.

Kolednik se je moral sam potruditi še z distribucijo knjige, da so 
jo hvalili po časopisju in kupovali tudi francoski škofje. Mladinska 
pisateljica Colette Brégeault pod psevdonimom François Marion 
je Grozdeta nato predstavila v seriji knjižic o sodobnih svetniških 
kandidatih.

Ferdinand Kolednik je sicer znan kot neutruden prevajalec slovenske 
književnosti v francoščino in druge jezike. Rodil se je leta 1907 v 
Mariboru. Kot dijak pri trapistih, ki so prišli iz Francije, se je odlično 
naučil francoščine. Njegov mlajši brat Janez je postal trapist, po 

Ferdinand Kolednik
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razpustitvi samostana v Rajhenburgu 
pa je deloval v mariborski škofiji.

Kot duhovnik je Ferdinand Kolednik 
najprej deloval v šibeniški škofiji, 
nato med izseljenci v Franciji, med 
vojno pa na otoku Žirje v Dalmaciji. 
Ob nemški zasedbi otoka je s 
posredovanjem pri poveljniku 650 
otočanov rešil gotove smrti. Nacisti 
so ga pozneje zaprli in obsodili na 
smrt, vendar se je še pred izvršitvijo 
obsodbe končala vojna.

Po 2. svetovni vojni je deloval 
med slovenskimi begunci in med 
Indijanci v Ekvadorju. Zaradi 
zdravstvenih težav se je naselil 

na Koroškem, kjer je v Podgorjah umrl leta 1981. Znal je kakih 
deset jezikov. Prevajal je zlasti Jurčiča in Finžgarja in dvakrat prejel 
nagrado Francoske akademije. Za prevod Jurija Kozjaka v 50 jezikov 
se je odločil v zahvalo za rešitev pred usmrtitvijo zaradi ilegalnega 
prehoda čez mejo po koncu vojne. Zasliševalec, ki bi ga lahko poslal 
v smrt, je v njem prepoznal slavnega prevajalca Jurčičeve povesti in 
ga pustil pri življenju.

Tomaž Maras

Knjiga o Grozdetu v 
francoščini
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Grozdetov rožni venec

Uvod

Apostolska vera

Očenaš

Trikrat Zdrava Marija s prošnjami: 1. ki nam poživi vero, 2. ki 
nam utrdi upanje, 3. ki nam vžgi ljubezen.

Desetka (ponovimo pet krat)

•	 Oče naš. Zdrava Marija. Slava Očetu.

•	 Razsvetli temine mojega srca - Jezus, Sonce mojega življenja. -10x

•	 Vsemogočni večni Bog, blaženi Alojzij Grozdè je v moči 
evharističnega Kruha svoje življenje spremenil v daritev. Njemu 
so svete skrivnosti dale moč v mučeništvu, nam pa naj naklonijo 
vztrajnost v življenjskih bojih. Po Kristusu, našem Gospodu.

Sklep

Za sklep molimo še za duše v vicah (očenaš in zdravamarijo ali desetko).  

Grozdetovi  molitveni shodi, ki vključujejo sveto 
mašo in molitev za njegovo kanonizacijo, so vsako 
prvo nedeljo v mesecu ob 16. uri (poleti) in ob 15. 

uri (pozimi) v Marijinem svetišču na Zaplazu, kjer so 
shranjene njegove relikvije.
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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 na evharističnem kongresu v Celju.
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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.





»Svetnik, svetnica je svetal odsev Gospoda v zgodovini«
(papež Frančišek)


