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Devetdnevnica
pred 110-letnico rojstva

Božjega služabnika Alojzija Kozarja
Božji služabnik Alojzij Kozar je v eni od pridig povedal:
»Izgovarjamo se, da smo malo prejeli. Morda, saj nismo veliki
državniki, ne umetniki, ne visoki znanstveniki – imamo pa
nekaj dragocenega: možnost delati drobna dobra dela.«
V naslednjih devetih dneh naredimo vsak dan drobno dobro
delo. Spomnimo se Božjega služabnika Alojzija Kozarja. Nekaj
minut posvetimo razmišljanju in molitvi.

Mi, ki živimo

Prvi dan: 2. november
Misel:

Alojzij Kozar je kot trileten otrok izgubil mater. Zanj sta
potem skrbeli babica in teta. Izguba matere v ranem otroštvu
ga je globoko zaznamovala z bolečino, a ta bolečina je rodila
Materino ruto in druge lepe zapise, predvsem pa sočutno
ljubezen do vseh ljudi, še posebej do žalostnih in trpečih.
Materino fotografijo je imel vse življenje na pisalni mizi. Vedel
je, da mu mama pride prva naproti, ko bo umrl, kajti mati
svojega otroka nikoli ne pozabi.

Molitev:

Gospod
Jezus,
Božji
služabnik
Alojzij
Kozar
nam govori o vlogi matere v
življenju otrok. Podeli vsem
materam pravo ljubezen do
otrok, blagoslavljaj njihova
prizadevanja za vzgojo srca, za
posredovanje vere. Vodi jih, da
bodo otroku vedno prihajale
naproti, ga dvigale in krepile.
Očenaš … Zdrava Marija …
Slava Očetu …
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Drugi dan: 3. november
Misel:

Kot mlad fant je Alojzij Kozar hudo zbolel in bil na robu
smrti. Ozdravel je in se nato podal v gimnazijo, da bi iz svojega
življenja naredil nekaj lepega za Boga in za ljudi. Preizkušnja
ga je naredila še bolj čutečega za trpljenje ljudi. Bil je dober
do vseh, zlasti do trpečih, zapuščenih otrok, kakor mu je v
mladosti naročal oče. Oče Jurij mu je bil s svojo globoko vero,
s svojim neomajnim zaupanjem v Boga in s svojo srčno dobroto
trdna opora v otroštvu in v mladosti, spremljal ga je pa še
naprej v življenju.

Molitev:

Gospod
Jezus,
Božji
služabnik
Alojzij
Kozar
nam govori o očetovi vlogi v
življenju otrok. Podpiraj očete,
da bodo v veri trdno stali
in si prizadevali za osnovne
človeške vrednote: dobroto,
odpuščanje,
iskrenost
in
pravičnost. Naj bodo otrokom
in mladim močna opora, da
bodo ti prav živeli in se dali
na razpolago Bogu, ki jih kliče
tudi v duhovne poklice.
Očenaš … Zdrava Marija …
Slava Očetu …
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Mi, ki živimo

Tretji dan: 4. november
Misel:

Alojzij Kozar je postal duhovnik, ker je vzljubil Boga, »Njega,
ki me je zapuščenega in nevrednega sredi samote pobral in mi
vžgal svojo neizmerno ljubezen.« Dan za dnem je prosil Boga,
naj »me tako pritegne k sebi, da se ne bom mogel več ločiti,
ker vem, da je moja sreča edino pri Njem, ki je moja mladost
in vsa moja ljubezen.« Za novomašno geslo si je izbral besede
Gospodove molitve: »Pridi k nam tvoje kraljestvo.« Dal jih je
natisniti na podobice, ki so jih prejeli verniki na novi maši pri
cerkvi svete Ane v Boreči julija 1936.

Molitev:

Gospod
Jezus,
Božji
služabnik Alojzij Kozar nam
z besedo in zgledom govori
o
veličini
duhovniškega
poklica. Podpiraj mlade, ki
jih Gospod kliče v duhovni
poklic. Podpiraj duhovnike in
druge oznanjevalce evangelija,
da bodo z ljubeznijo do
Boga in ljudi opravljali svoje
poslanstvo.
Očenaš … Zdrava Marija …
Slava Očetu …
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Četrti dan: 5. november
Misel:

Alojzij Kozar je zavzeto opravljal kaplansko službo od Trbovelj,
Hrastnika, Brežic do Turnišča. Z ljubeznijo se je razdajal
ljudem, h katerim je bil poslan. V eni od pridig je povedal: »Vse
nas mora navdajati ena želja: biti čim bolj podoben Kristusu.«
Za to podobnost v dobroti, potrpežljivosti, svetosti, v zaupnem
odnosu z Očetom, se je trudil iz dneva v dan tudi sam. K temu
je spodbujal otroke, mlade, odrasle in ostarele.

Molitev:

Gospod Jezus, Božji služabnik Alojzij Kozar nam govori o
naši temeljni nalogi: da bi bili čim bolj podobni Tebi. Da bi
mislili, kakor misliš Ti. Da bi govorili, kakor si govoril Ti. Da bi
delali, kakor si delal Ti. Vodi in dvigaj srca vseh kristjanov, da
si bomo z vso močjo prizadevali za dobroto, za pravičnost, za
poštenost, za svetost.
Očenaš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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Mi, ki živimo

Peti dan: 6. november
Misel:

Med drugo svetovno vojno je bil Alojzij Kozar pregnan na
Madžarsko. V tujem okolju je doživel mnoge grenke ure. A
spoznal je tudi, »da so ljudje povsod približno enaki in se enako
odzivajo. Če jih imaš rad, te povsod vzljubijo. In navsezadnje
je to tisto, kar je najlepše med nami, naj govorimo katerikoli
jezik: ‘Vsi smo Božji otroci.’« Zaradi svoje dobrote in tesne
povezanosti s Kristusom se je globoko zapisal v srca ljudi tudi
na Madžarskem.

Molitev:

Gospod Jezus, Božji služabnik Alojzij Kozar nam govori, da
smo vsi Božji otroci. Ti si nas pri krstu sprejel za svoje brate in
sestre. Naj premagujemo razdeljenost, vse, kar nas ločuje med
seboj in od Boga. Naj si prizadevamo za medsebojno povezanost
in dobroto, da bo svet postajal lepši in bolj svet.
Očenaš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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Šesti dan: 7. november
Misel:

Božji služabnik Alojzij Kozar je po vojni postal župnik v
Odrancih, kjer si je po škofovem naročilu skupaj z verniki
prizadeval za izgradnjo cerkve in oblikovanje župnijskega
občestva. Od tega poslanstva ga ni odvrnil ne zapor, ne številne
kazni in ovire, ki jih je postavljala takratna oblast. Zavedal se
je, da je upanje, naslonjeno na Boga, neuničljivo. Kot župnik si
je skoraj pol stoletja prizadeval za vero in duhovno rast svojih
vernikov, prizadeval z oznanjevanjem, z molitvijo, pa tudi s
sprejemanjem trpljenja.

Molitev:

Gospod Jezus, Božji služabnik Alojzij Kozar nam govori o
opravljanju poslanstva, ki ga ima vsak človek in ga mora v
čim večji meri izpolniti. Utrjuj v nas upanje in nas podpiraj s
svojo milostjo, da bomo zmogli izpolniti vsak svoje poslanstvo
in graditi skupnost družine, župnije in naroda.
Očenaš
…
Zdrava Marija …
Slava Očetu …
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Sedmi dan: 8. november
Misel:

Božji služabnik Alojzij Kozar je ljudi vodil k Bogu z govorjeno
in pisano besedo. Povedal je: »Pišem zato, da ljudi dvigam, da
jim vsaj nekoliko oplemenitim srce.« Podaril nam je Materino
ruto in Toplo babičino dlan, ki nas vabita k dobroti. Podaril nam
je Pajkovo mrežo in Vezi in zanke, da bi ljubili svojo domovino
in ohranili lepo srce. Podaril nam je Premakljivi svečnik in
Njene postaje, da bi zvesto in vdano služili Gospodu. Podaril
nam je Neuničljivo upanje, da upanje v Gospoda v nas nikoli
ne bi ugasnilo.

Molitev:

Gospod Jezus, Božji služabnik Alojzij Kozar nam še danes
govori po svoji zapisani besedi, ker nas želi dvigniti in nam vsaj
nekoliko oplemenititi srce. Odpiraj nam srce za lepo besedo,
shranjeno v knjigah. Dajaj nam moči, da bomo lepo besedo
ohranjali in jo podarjali svojim bližnjim.
Očenaš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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Osmi dan: 9. november
Misel:

Življenje Božjega služabnika Alojzija Kozarja je bila pesem
zahvale dobremu Bogu. Vodil je tri pevske zbore v Odrancih,
občasno tudi v drugih župnijah ter združene otroške in odrasle
pevske zbore. Mlade je uvajal v svet glasbe, ko jih je učil
petja in nekatere igranja na harmonij. Prizadeval si je za lepo
zborovsko in ljudsko petje. »Ljudska pesem je izbrušen biser,
ki so ga oblikovala stoletja,« je zapisal.

Molitev:

Gospod Jezus, Božji služabnik Alojzij Kozar nam govori s
svojim trudom za lepo pesem. Želi, da bi bilo naše življenje
resnična hvalnica Tebi, ki si po zadnji večerji z apostoli zapel
zahvalno pesem. Naj tudi mi dan za dnem pojemo Tebi v čast in
hvalo. Naj naše življenje postaja hvalnica Tebi, ki Ti v nebesih
prepevajo angeli in svetniki.
Očenaš … Zdrava Marija … Slava Očetu …
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Mi, ki živimo

Deveti dan: 10. november
Misel:

Božji služabnik Alojzij Kozar je umrl 29. aprila 1999 v
Odrancih, kjer je tudi pokopan. V oporoki je zapisal: »Svojo
dušo izročam dobremu Bogu in ga prosim, naj mi bo milostljiv,
ponovno se mu zahvaljujem, da me je poklical za svojega
služabnika.« Njegov grob na pokopališču je kraj posebnega
srečevanja z njim, kraj molitve in upanja.

Molitev:

Gospod Jezus, Božji služabnik Alojzij Kozar nam govori o
našem končnem cilju, o nebesih. Vodi nas, da bomo dan za dnem
prav živeli, se pripravljali na
zadnje in dokončno srečanje
s Teboj. Svojo dušo naj
izročamo Tebi, Ti pa nam ob
smrti bodi milostljiv.
Očenaš … Zdrava Marija
… Slava Očetu …
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110-letnica rojstva
Božjega služabnika Alojzija Kozarja
– 11. november
Apostol Pavel piše v pismu Tesaloničanom (drugo berilo 32.
nedelje med letom): »Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo
ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v nebo, naproti
Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom.«
Kdo so: »mi, ki živimo«? To smo mi, ki zdaj živimo to
zemeljsko življenje. To so naši pokojni, ki živijo v nebesih ali
pa se še očiščujejo v vicah. Cilj vsakega človeka pa je: da bi
bil »na oblaku odnesen v nebo, da bi bil zmeraj z Gospodom.«
Prepričani smo, da so na cilju že svetniki, tudi tisti, o katerih
se Cerkev še ni izrekla.
Ob 110-letnici rojstva Božjega služabnika Alojzija Kozarja
naj nas nagovori njegovo življenje, naj nas, ki živimo, njegove
besede dvigajo v nebo, Gospodu naproti.

Molitev

V krogu družine ali vsak sam zmolimo desetko rožnega venca.
Pred vsako Zdravo Marijo preberimo eno misel iz pridig Božjega
služabnika Alojzija Kozarja. Njegove besede naj dvigajo naše
misli h Gospodu, naj nam pomagajo prav živeti, da bomo dosegli
tudi srečno večnost.
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Mi, ki živimo
Očenaš …
1. Mati da otroku zemeljsko življenje, gledati pa mora na
cilj - večno zveličanje. – Zdrava Marija …
2. Ljubite še nerojene, ne ogibajte se jih. Nekdo pod vašim
srcem trka in prosi, rad bi živel, rad bi ljubil Boga, rad
bi bil deležen božje slave in večnega veselja, pa mu ne
dajo na svet. V božjem načrtu je, pa nočejo njegove volje,
ampak svojo. – Zdrava Marija …
3. Cilj življenja je večno zveličanje. Do tja pa vodi pot vere,
torej moramo spoznati resnice. – Zdrava Marija …
4. Ne bomo prej našli sreče, dokler se ne vrnemo k tej skali
- h Kristusu, in dokler ne pijemo iz njegovih studencev
milosti. – Zdrava Marija …
5. Če hočemo biti kristjani, moramo poznati odpoved.
Moramo se spreobrniti, to je sprejeti evangeljsko
miselnost in po njej živeti, drugače je življenje samo
životarjenje. – Zdrava Marija …
6. Vsi smo božji otroci. Toliko si vreden, kolikor si dober. –
Zdrava Marija …
7. Ni važno, kako dolgo človek živi, ampak kako je svoje
življenje napolnil, obogatil z notranjim spoznanjem, kaj
je važno, kaj ni važno. – Zdrava Marija …
8. Hrana ni cilj, obleka prav tako ne, tudi denar je samo
sredstvo: gorje pa, če nam te stvari postanejo cilj, da
samo zanje živimo, se samo zanje trudimo. – Zdrava
Marija …
9. Jezus je POT - stopajmo v njegove stopinje: Pot: ljubezni,
služenja, obzirnosti, pravice, resnice. – Zdrava Marija …
10. Naša naloga je, da gojimo življenje, življenje vere,
zaupanja, medsebojne ljubezni. – Zdrava Marija
Slava Očetu …
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Molitev za beatifikacijo
Božjega služabnika Alojzija Kozarja:
Sveti troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, hvala ti za
duhovnika Alojzija Kozarja, ki je z vso svojo ljubeznijo gradil
tvoje svetišče in vodil ljudi k tebi. S pisano in govorjeno besedo,
s svojo pokončno držo je v ljudeh krepil neuničljivo upanje,
poživljal vero in vnemal ljubezen. Zaupno je častil Marijo, ki je
Vnebovzeta. Naj pred vesoljno Cerkvijo doseže čast oltarja. Po
Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Očenaš ... Zdrava Marija ... Slava Očetu ...
Dobri Bog, po priprošnji duhovnika Alojzija Kozarja nam
(mi) podeli milost ...
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Ob 110-letnici rojstva
Božjega služabnika Alojzija Kozarja

