
, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70 
E-pošta: info@nm-kloster.si; 
www.nm-kloster.si
p. KRIZOSTOM 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

Transakcijski račun pri Raiffeisen banki: 
SI56-2480-0900-4339-685

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah 
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak 
dan po jutranji in večerni sveti maši. 
V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart MAŠE v nedeljo: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
19.00 (v zimskem času ob 18.00). 
Ob delavnikih: ob 8.00 in 19.00 (z. č. ob 18.00).

PODRUŽNE CERKVE ob 10. uri: 
SMOLENJA VAS - 2. nedelja v mesecu; 
POTOV VRH - 3. nedelja v mesecu; 
VELIKI SLATNIK - 4. nedelja v mesecu; 
GOTNA VAS - 5. nedelja v mesecu.

KRSTI so prvo nedeljo v mesecu med mašo 
ob 11.30 oz. po dogovoru. Prijavite se vsaj dva 
tedna prej v pisarni (s seboj prinesite rojstni list 
in družinsko knjižico). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

POROKO prijavite vsaj mesec dni prej. 
S seboj prinesite krstni in samski list ter potrdilo 
o opravljenem tečaju priprave na zakon.

POGREB najprej prijavite na pogrebnem zavodu, 
kjer se dogovorite za cerkveni obred, nato 
ostalo uredite v naši župnijski pisarni.

TIHA ADORACIJA pred NAJSVETEJŠIM je 
vsak petek po večerni sv. maši.

župnija

 sv. LenartNM -

 

3. velikonočna nedelja 
30. april 2017  št. 23 

 

»25On jima je rekel: »O nespametna in po srcu kesna za 
verovanje vsega tega, kar so povedali preroki!  
26

 Ali ni bilo potrebno, da je Kristus to pretrpel  
in šel v svojo slavo?« (Lk 24,25-26). 

 

• OBNOVA ZVONIKA - na cvetno nedeljo ste bili preko priloge k 
oznanilom povabljeni k darovanju za načrtovano obnovo zvonika. 
Sredstva že prihajajo, zato iskrena hvala vsem, ki ste že darovali preko 
župnijske pisarne ali na TRR. V mesecu maju želimo poiskati 
najboljšega izvajalca del. Še naprej se priporočamo za darove. V 
oznanilih na zadnji strani ni pravi TRR. Pravi TRR je: SI56-0297-
0009-2265-498 (NLB). BOG POVRNI! 
 

 

• SREČANJE SODELAVCEV ŽUPNIJSKE KARITAS je v sredo, 3. 5., po 
večerni sv. maši v Lenartovi dvorani.  
 

• PRVOMAJSKE POČITNICE za veroučence in veroučenke so od 27. 4. do 
2. 5. 
 

• FESTIVAL DRUŽIN bo letos v nedeljo, 7. maja, po maši ob 10. uri. 
Otroci in mladi se želijo s krajšim programom zahvaliti vsem svojim 
staršem, materam in očetom. DRUŽINE IN TUDI DRUGI, DOBRODOŠLI 
NAJPREJ PRI MAŠI IN POTEM NA NAŠEM SAMOSTANSKEM VRTU! 
 

• ZAKONSKI JUBILANTI letos praznujejo svoj zakonski jubilej pri maši ob 
11.30, v nedeljo, 14. 5. Vsi, ki ste skupaj v zakonu že: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 ali celo več let, se prijavite v župnijski pisarni.  
 

• STANOVSKO ROMANJE FANTOV IN MOŽ v Zgornjo Savinjsko dolino, 
kjer se bomo srečali s splavarji in gozdarji. Romanje bo v soboto, 13. 
maja. Za ceno 30 € se čim prej prijavite v župnijski pisarni; najkasneje 
do nedelje, 7. maja. 
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KRASNI MAJNIK ŽE RAZGRINJA,  
PO DOBRAVAH ŽLAHTNI CVET… 

 

Letos, na zadnji dan meseca aprila, 
obhajamo zadnjo, 5. nedeljo v mesecu, 
ki je 3. velikonočna. Čas resnično hitro 
teče in mi z njim. Jutri stopamo v Mari-
jin mesec, ko Cerkev, 1. maja, obhaja 
praznik Sv. Jožefa in pričenja šmarnič-
no pobožnost. V naši župnijski cerkvi 
bodo pri dopoldanski sv. maši ob 8. uri 
šmarnice za odrasle z naslovom Nare-
di me za orodje svojega miru. Nastale v 
Assisiju, napisal pa jih je slovenski 
minorit p. Janez Šamperl. Sveti Franči-
šek, njegovo delo za mir in spravo, ter 
Slovenija, ki trpi pod težo razdeljenos-
ti, sta dve zgodbi iste zgodovine. 
Avtor ju je povezal ter vanju vtkal svo-
je osebne spomine z močno spodbudo 
k uresničevanju dela za mir sredi 
našega vsakdanjega okolja. Razmišlja-
nja v poslušalcih vzbujajo željo po 
osebnem odgovoru in dejavnem vklju-
čevanju v življenje znotraj Cerkve in 
družbe. Zvečer ob 19h in po vseh štirih 
podružnicah (Gotna vas, Smolenja vas, 
Potov Vrh in Veliki Slatnik) ob 19.30, pa 
bodo šmarnice za otroke z naslovom 
Čudež na Skalnici Avtorica Kristina 
Tičar nam želi približati nastanek pri-
morske božje poti na Sveto goro in 
nas povabiti k iskrenemu češčenju 
Marije, da bi Njenemu varstvu vedno 
znova izročali sebe in svoje bližnje. 
Tako odrasle kot otroke  s starši, 
vabimo k udeležbi. Ta lepa tradicio-
nalna šmarnična pobožnost more v 
nas vzbuditi večjo ljubezen do Marije 
in po Mariji do Boga.  
 

K MOLITVI VABLJENI 
 

na četrtek pred prvim petkom (4.5.), 
na prvi petek (5.5.) in prvo soboto, 
6.5.); vse tri dneve bomo molili pred 
Najsvetejšim ob 18.3o. Naj naša moli-
tev obrodi sadove na področju molitve 
za nove duhovne poklice, ko zadošču-
jemo za osebne grehe in ko molimo za 
svetost duhovnikov ter seveda za 
osebno svetost. 
 

PRVA NEDELJA V MESECU  
VABI K DAREŽLJIVOSTI 

 

V mesecu maju je to nedelja, 7.5. Pri 
mašah je torej nabirka za potrebe cer-
kve in samostana. Na Velikem Slatniku 
so se zaključila dela, glede zamenjave 
stropa. Naj bo še na tem mestu zapi-
sano; resnično hvala za vse vaše daro-
ve, vsak mesec darujete malo nad ali 
malo pod 2000 € - Bog povrni! Po jut-
ranjih sv. mašah ob 7h in 8.30h povab-
ljeni na druženje v Lenartov dom, po 
sv. mašah ob 10h in 11.30h pa bomo 
imeli druženje na samostanskem vrtu 
v okviru družinskega festivala. 
 

TEDEN MOLITVE  
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 

 

V Cerkvi na Slovenskem bo od nedelje, 
30. aprila do nedelje, 7. maja 2017, 
potekal teden molitve za duhovne 
poklice na temo »Gnani po Duhu za 
poslanstvo!«  Naj bo prošnja po novih 
duhovnih poklicih prisotna tako v 
naših osebnih kot skupnih molitvah. 
 

********************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
Petek, 5. 5. ob 20.30: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki 
Slatnik. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
3. velikonočni teden 2017 

NEDELJA 
30.  april 

 
 

 

 
 

3. velikonočna 
 

7.00  za + Marico Hudoklin 
8.30  za farane   
10.00  za + Kristino in Ano Tomše in starše Urekar 
11.30  za + Antona Tramteta 
19.00  za + Janeza in Branka Kramarja 

GV 10 za + iz družin Fir in Grivec 
PONEDELJEK 

Sv. Jožef Delavec, praznik 
1.  maj 

8.00  za + Nino, družino Resman in Ilič 

19.00  za + Hermino in Jožeta Povše 

TOREK 
Sv. Atanazij, škof in  

cerkveni učitelj 
2.   maj 

8.00  za + Žvegličeve in Mirtičeve 

19.00  za + Franca Košmrla 

PV 19.30 za + Ristava Rainerja 

SREDA 
Sv. Filip in Jakob ml., 

 apostola 
3.   maj 

8.00  za+ Franca Komarja 
19.00  za + Mileno in Antona Ovniček 
19.00  za + in žive sodelavce Karitas 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Florjan (Cvetko), 

mučenec 
4.  maj 

8.00  za + Franca Komarja 

19.00  za + Pepco Kunčič 

PETEK 
Sv. Gotard, menih in škof 

5.   maj 

8.00  za papeža Frančiška in mir na svetu 
19.00  za + Janeza Kolenca, obl. 

GV 19.30 za + iz družin Jurečič in Primc 
 SOBOTA 

Sv. Dominik Savio, dijak in 
zavetnik ministrantov 

6.  maj 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00   čast Mariji Pomagaj za zdravje 
15.00  za blagoslov mladoporočencev 
19.00  poljska sv. maša za Cikavo 

NEDELJA 
7.   maj 

 

 
 

4. velikonočna –  
 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
 

7.00  za zdravje 
8.30  za farane   
10.00  za + Rozalijo Kastelec 
11.30  za vse duše v vicah 

19.00  za + Sabino Kos, 30. dan 


