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6. VELIKONOČNA NEDELJA, 17.5.2020 

 

NEKATERI GODOVI 
Ponedeljek: Prošnji dan  
Torek: Prošnji dan  
Sreda: Prošnji dan  
ČETRTEK:  GOSPODOV VNEBOHOD  
Petek: Julija, mučenka    
Sobota:  Socerb Tržaški, mučenec   
NEDELJA: 7. VELIKONOČNA NEDELJA 
 
SVETE MAŠE   
Ponedeljek (18.5.) ob 7h: Matjaž Baraga   
Torek  ob  7h: Za zdravje   
Sreda  ob  7h: Po namenu   
ČETRTEK  ob 19h: Marjana Bogataj 
          Molitev pred Najsvetejšim 
Petek  ob 19h: Urna maša za Leskovico    
Sobota  ob 10h: Franci Oblak; Krst Ive Jezeršek, Kopačnica 17a   
NEDELJA (24 5.)  ob   9h: Za farane 
 

• Prošnji dnevi se imenujejo prvi trije dnevi pred Gospodovim vnebohodom. Po 
vsaki sv. maši bomo molili litanije vseh svetnikov  za blagoslov našega dela in za 
odvrnjenje hude ure in naravnih nesreč.  

• Prvo sveto obhajilo za učence iz župnije Leskovica bo po dogovoru z župnikom 
Gregorjem Luštrekom v naši cerkvi, in sicer v soboto,  30. maja ob 10.uri.  

• Namesto pušce je zadaj škatla, v katero lahko daste svoj dar.  
 

 

SVETI JANEZ HENRIK NEWMAN 

 
s podnaslovom Svetnik, ki nagovarja srca, je naslov in vsebina letošnjih šmarnic 
za odrasle. Naj bo nekaj povedano o njem za lažje razumevanje. 

John Henry Newman je bil kardinal svete rimske Cerkve, ustanovitelj 
Oratorija sv. Filipa Nerija v Angliji. Napis na njegovem grobu (Ex umbris et 
imaginibus in veritatem, Od senc in podob v resnico) pove, da je bilo življenje 
blaženega Johna Henryja Newmana romanje k resnici. Rodil se je leta 1801 v 
Londonu, v mladosti je bil posvečen v diakona v anglikanski Cerkvi. Po intenzivni 
poti premišljevanja in molitve je razumel, da je rimska Cerkev resnična varuhinja 
nauka Jezusa Kristusa in se spreobrnil v katoliško vero. Leta 1847 je bil posvečen 
v duhovnika in je v Angliji ustanovil Oratorij sv. Filipa Nerija. Papež Leon XIII. ga je 
leta 1879 imenoval za kardinala, umrl pa je 11. avgusta leta 1890 v Birminghamu. 
Njegovo beatifikacijo je 19. septembra 2010 vodil papež Benedikt XVI. med 
obiskom Združenega Kraljestva. Med molitvenim bdenjem na predvečer 
beatifikacije je sveti oče spomnil, da nas Newman »uči, da če smo sprejeli 
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Kristusovo resnico in zastavili svoje življenje zanj, ne more biti ločenosti med tem, 
kar verujemo ter med tem, kako živimo svoje življenje.« Prav tako nas uči, da je 
potrebno za »gorečnost za resnico, intelektualno poštenost ter pristno 
spreobrnjenje plačati visoko ceno. Resnice, ki osvobaja, ne moremo zadržati zase; 
zahteva pričevanje, potrebno jo je slišati; navsezadnje njena prepričevalna moč 
izhaja iz nje same in ne iz človeškega daru govora.« Med samo beatifikacijo pa je 
Benedikt XVI. spomnil, da se je Newman pri svojem duhovniškem poslanstvu 
zvesto posvečal prebivalcem Birminghama, kjer je ustanovil Oratorij. Obiskoval je 
bolnike in revne, tolažil zapuščene, skrbel za zapornike, tako da ni bilo 
nenavadno, da se je od njega ob smrti poslovilo na tisoče ljudi. Njegovo 
kardinalsko geslo, Srce govori srcu, nam, po Benediktovih besedah, pomaga 
»prodirati v njegovo razumevanje krščanskega življenja kot klica k svetosti, silne 
želje človeškega srca, da bi vstopilo v globok odnos s Srcem Boga.« 

 
Šmarnice je napisal dr. Bogdan Dolenc. 


