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  7.VELIKONOČNA NEDELJA, 24.5.2020 

 

NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek: Urban I., papež 
Torek:                        Filip Neri, duhovnik 
Sreda: Alojzij Grozde, mučenec 
Petek: Maksim Emonski,škof     
Sobota:  Ivana Orleanska, devica   
NEDELJA: BINKOŠTI  
 
SVETE MAŠE   
Ponedeljek (25.5.) ob 7h: Za zdravje    
Torek  ob  7h: V čast Svetemu Duhu za razsvetljenje  
Sreda  ob  7h: Po namenu   
Četrtek  ob 19h: Stanislav Galičič  
           Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h: Frančiška in Vinko Demšar  
Sobota  ob 10h: Za družine prvoobhajancev    
NEDELJA (31.5.)  ob   9h: Za farane 
 

• Devetdnevnica pred pred binkoštmi, praznikom Svetega duha poteks že od petka. 
Po maši vsak dan izmolimo litanije Svetega duha in molitev k Sv. duhu, na koncu 
pa še molitev za obolele, za zdravstveno osebje in za varstvo pred virusom. Tudi 
doma molite v te namene. 

 
BLAŽENI ALOJZIJ GROZDE 

 
V sredo goduje Alojzij Grozde, pri nas edini doslej razglašeni in blaženi 
mučenec za vero, doma z Zgornjih Vodal pri Tržišču na Dolenjskem.  
Prehodil je težko pot nezaželenega nezakonskega otroka brez pravega 
doma, pastirčka in osnovnošolčka do gojenca Marijanišča in dijaka 
zadnjega letnika klasične gimnazije. Pred maturo pa ga je čakal 
zrelostni izpit mučeništva za slovensko domovino in Kristusa Kralja, ki 
je bil v evharistiji Sonce njegovega življenja. Vzel je resno zavodsko 
vzgojo, članstvo v Marijini kongregaciji in v Katoliški akciji in v zadnjih 
letih svojega življenja zrastel v močno duhovno in svetniško osebnost. 
Ker je razkrinkaval porajajoči se komunizem in pred njim svaril, se je 
zavedal, da je v nevarnosti. Pripravljen je bil na vse. Tudi na 
mučeništvo.  
 
Prisluhnimo nekaterim Grozdetovim daljnovidnim besedam, ki jih je 
izrekel v svojem zadnjem govoru na sestanku Katoliške akcije mesec 
dni pred svojo smrtjo: »Mnogo posebnosti ima današnji čas. Morda 
največja, gotovo pa najbolj žalostna je ta, da gledamo prvič, odkar ljudje 
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pomnijo, skrbno započeti in dobro premišljeni upor zoper vse, kar se 
imenuje Bog. Tudi v prejšnjih časih so bili brezbožniki, a v močni, z 
železno disciplino povezani organizaciji jih dosedaj še ni bilo. Danes pa 
je brezboštvo organizirano v močne organizacije po vsem svetu in vse 
delajo za en sam cilj: pregnati z zemlje Boga…Najhujši izmed teh 
organizacij je prav gotovo komunizem, ki je najbolj svetoven, najbolj 
organiziran in najbolj satanski…« 
 
Mučeništvo ga je doletelo na Novega leta dan 1943. Ta dan je bil še v 
Stični pri maši in obhajilu za prvi petek, kar je bila njegova popotnica v 
večnost. Iz Stične se je peljal z vlakom do Trebnjega, kjer je presedel 
na voz, ki je bil namenjen proti Mirni. Tam so voz obstopili partizani in 
Lojzeta odpeljali. Pri njem so dobili mašno knjižico, knjižico Hoja za 
Kristusom in podobico Fatimske Marije. Zvečer so vabili na veselo igro 
v sokolski dom. Tam so ga zasramovali in strahovito mučili. Kakor so 
izjavili očividci in priče, so mu trgali nohte, ščipali konice prstov, 
zabadali z bajoneti, mu staknili oči, odrezali uho, porezali obraz, izpulili 
jezik, mu rezali jermene z nog. Potem so vsega razmesarjenega 
odvlekli v gozd. Tam je prejel smrtni udarec. Njegovo nezakopano in 
neiztrohnjeno truplo so sedem tednov kasneje našli otroci, ki so nabirali 
zvončke ob potoku Vejeršca, nedaleč od Mirne na Dolenjskem.  
Mučenec za vero in narod Lojze Grozde je bil v 20. letu starosti. Njegov 
morilec je štiri leta kasneje na isti dan naredil samomor v Novem mestu.  

 


