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3. VELIKONOČNA NEDELJA, 26.4.2020 

 

NEKATERI GODOVI 
Torek: Ludvik G. Montfortski, redov. ustanovitelj  
Sreda: Katarina Sienska, c. učiteljica, sozavet. Evrope  
Četrtek: Pij V., papež 
Petek:  Jožef Delavec; Praznik dela 
Sobota:  Atanazij, škof in cerk. Učitelj  
NEDELJA: 4. VELIKONOČNA NEDELJA 
 
SVETE MAŠE   
Ponedelljek (27.4.) ob  7h: Po namenu   
Torek  ob   7h: Po namenu    
Sreda  ob   7h: Starši in sorodniki Potočnik  
Četrtek  ob 19h: Po namenu   
Petek  ob 19h: V čast sv. Jožefu Delavcu  
Sobota  ob 19h: Janez Gartner  
NEDELJA (3.5.)  ob   9h: Za farane 
 
 

• Kaj pa, ko imamo občutek, da naša molitev ni bila uslišana? 
… je zadnje vprašanje v pogovoru s pokojnim nadškofom Alojzom Uranom v 
zadnji številki Družine - in tu je njegov odgovor: 
Molitev je vedno uslišana, če je kolikor toliko zbrana, zaupna, čista, ampak 
ne vedno tako, kakor pričakujemo. Mi ne vemo, kaj je za nas resnično 
dobro, želeli bi samo, da se stvari na hitro razrešijo. Bog pa nam daje na 
naši poti vrč vode in hlebček kruha, ne vedno pečenke in tortice (včasih tudi 
kak bonbonček), ker ve, kaj potrebujemo … V molitvi predvsem odkrivamo 
skrivnost Božje volje – da znamo reči »Bog bo poskrbel«. Povsem naravno 
je, da si nekaj želimo – tudi Jezus je molil »Naj gre ta kelih mimo mene«, 
vendar je k temu dodal »ampak ne moja, tvoja volja naj se zgodi«. To je ta 
skrivnost, ki jo včasih zelo težko sprejmemo. Danes sploh, ker smo vajeni 
pritiskati na gumbe daljinca, vse se zgodi in spremeni takoj. Molitev pa je 
postopno vlaganje v banko duha, da boš iz te banke lahko potem tudi črpal 
moč. Včasih pričakujemo preveč ali čisto nekaj svojega.           Z molitvijo pa 
si nabiramo moči, da zmoremo sprejeti tudi tisto, kar se ne zgodi v skladu z 
našimi željami. 

 

• Marijin mesec maj je mesec šmarnične pobožnosti.  
Pri vsaki sv. maši se bodo brale šmarnice z naslovom SVETI JANEZ 
HENRIK NEWMAN – Svetnik, ki nagovarja srca. Napisal jih je Bogdan 
Dolenc. Jutranje bo možno poslušati na facebooku kasneje.  
Nekaj besed avtorja: (na naslednji strani) 
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V knjigi spremljamo življenjsko pot Janeza Henrika Newmana (1801–1890), 
spreobrnjenca iz Anglikanske cerkve v Katoliško, ki ga je papež Frančišek 
leta 2019 razglasil za svetnika. Njegova osupljiva pot je prepletena s 
splošnim dogajanjem na britanskem otočju, kjer je Newman desetletja 
poglabljal svojo vero in odnos z Bogom. Med ljudi se vedno znova vrača s 
svojimi teološkimi spisi ter molitvami, kjer lahko tudi sami občutimo njegovo 
navdihujoče kardinalsko geslo:    Srce govori srcu. 

Janeza Henrika Newmana, ki je bil 13.10. 2019 razglašen za svetnika, na 
začetku spremljamo kot učenjaka v Oxfordu, kjer je s pomočjo sodelavcev 
združeval vero v Jezusa in izobraževanje, njegovi najpomembnejši vrednoti. 
Čeprav se nam v vlogi mladega učitelja predstavlja kot strog in natančen, nas 
njegove prigode v Angliji tudi nasmejijo, še večkrat pa nas presune njegov 
bojeviti duh, ki se je zavedal, da se bo za vero potrebno tudi pošteno boriti. 
Newmanovo zaupanje v Anglikansko cerkev in splošno versko dogajanje na 
britanskem otočju se je zaradi različnih politično-verskih okoliščin postopoma 
krhalo, mogočni spomeniki in ostanki pradavnih angleških samostanov pa so 
mu dajali misliti, da zanj morda obstaja pravilnejša pot. Zatočišče je našel v 
Katoliški cerkvi in v molitvi k Mariji, ki se ji je poklonil tudi v čudovitih duhovnih 
spisih. Ti zaključujejo poglavja v knjigi in slednji dajejo pečat, ki presega 
časovne okvire šmarničnega branja in nas s svojo toplo besedo nagovarjajo, 
da se h knjigi vedno znova vračamo. 

• Majska številka Ognjišča je »na čakanju« v cerkvi. 

 


