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10. maj 2020 – 18 –
5. velikonočna nedelja
Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 14,1-12)
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vaše srce naj se ne vznemirja. Verujete v
Boga, tudi vame verujte! V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. Če bi ne bilo tako, ali
bi vam rekel: Odhajam, da vam pripravim prostor? Ko odidem in vam pripravim
prostor, bom spet prišel in vas vzel k sebi, da boste tudi vi tam, kjer sem jaz. In pot,
kamor grem, poznate.« Tomaž mu je rekel: »Gospod,
ne vemo, kam greš. Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal: »Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. Če ste
spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. Od
zdaj ga poznate in videli ste ga.« Filip mu je rekel:
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu je dejal: »Filip, toliko časa sem med vami in
me nisi spoznal? Kdor je videl mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ›Pokaži nam
Očeta.‹ Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim,
ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela. Verujte mi, da
sem jaz v Očetu in Oče v meni; če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.
Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi
sam opravljal, in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.«

Za p. Leopolda Mandića je bila njegova spovednica kraj izjemnega pričevanja in
mučeništva obenem. Od jutra do večera so jo oblegali ljudje najrazličnejših stanov
od blizu in daleč. Skrivnost njegovega »uspeha« je bila v iskreni pobožnosti, s katero
je sprejemal spovedance. Takoj po njegovi smrti so se ljudje začeli zatekati k njemu
z molitvami in so mu v uslišanje izročali prošnje. Papež Pavel VI. ga je leta 1976
razglasil za blaženega. Za svetnika ga je 16. oktobra 1983 razglasil papež Janez Pavel
II. Ko je papež orisal njegov lik, je omenil, da se je njegovo življenje odvijalo brez
velikih zunanjih del; bilo je preprosto življenje ljubezni do bližnjega. Ni pisal velikih
teoloških del, ni bil blesteč govornik, »samo spovedovati je znal«. In prav v tem je
bila njegova veličina. Kot spovednik je bil ves poglobljen v Boga. Iz te življenjske
povezave je črpal tudi vitalno moč za duhovno vodstvo ljudi.

KOLEDAR IN MAŠNI NAMENI
NEDELJA, 10. maj
5. velikonočna nedelja
Job, svetopisemski mož

800 † Stanislav Gorenjak
930 † Majda Kink
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: † Ludvik Lešek (obl.)
1600 Miklavž: † Jože Žabota

PONEDELJEK, 11. maj
Nerej in Ahilej, mučenca

800 po namenu, za dober začetek
1800 † Mojca Ocvirk

TOREK, 12. maj
Leopold Mandić, kapucin

800 † Frančiška Verdev
1800 †† Anton in Marija France

SREDA, 13. maj
Fatimska Mati Božja

800 † Ivan Dolenc
1800 po namenu
1900 Tremerje: po namenu

Šmarnice 2020: v župnijski cerkvi: ob 8. in ob 18. uri, v Tremerjah v sredo in
petek ob 19. uri in pri sv. Miklavžu vsako nedeljo ob 16. uri. Otroci naj šmarnice
spremljajo na internetni stani župnije.

ČETRTEK, 14. maj
Bonifacij, mučenec

800 † Zofija Poropat
1800 †† družine Katarina Watovec

Sv. Leopold Mandić, 12. maj - Rodil se je leta 1866 v Hercegnovem (Boka Kotorska)
kot dvanajsti otrok v družini.
Njegovo krstno ime je bilo Bogdan. Kot šestnajstleten je stopil v kapucinski red v
Vidmu (Udine) v Italiji v okviru beneške province. Pri preobleki je dobil redovniško
ime Leopold. V Benetkah je bil leta 1890 posvečen v duhovnika.
Iskanje osebnega poslanstva p. Mandića znotraj kapucinskega reda je bilo prežeto z
ekumenskim duhom, zato se je želel tudi vrniti v domovino z namenom, da bi na
terenu gradil mostove med vzhodno in zahodno Cerkvijo. Predstojniki mu tega
zaradi krhkega zdravja niso dovolili. Kljub temu je nekaj časa preživel na ozemlju
sedanje Republike Hrvaške, in sicer v Zadru (1890) in dobro leto (1906/1907) tudi
pri nas v Kopru. Od leta 1907 do smrti leta 1942 je bil spovednik v kapucinskem
samostanu v Padovi. Nekaj časa je bil tudi vzgojitelj mladih redovnikov, vendar se
je vedno znova vračal v spovednico.

PETEK, 15. maj
Izidor, kmet
SOBOTA, 16. maj
Janez Nepomuk, duh., muč.
NEDELJA, 17. maj
6. velikonočna nedelja
Jošt, puščavnik

800 †† Toplišek
1800 † Ivan Vouk (obl.)
1900 Tremerje: po namenu
800 po namenu
1800 † Cecilija Fajs
800 † Frančiška Verdev
930 † Leopold Esih
1800 za žive in †† župljane in dobrotnike
1100 Tremerje: po namenu
1600 Miklavž: †† Jože Medved in iz druž. Petrovič
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