
, 
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 -

 

4. velikonočna nedelja 
7. maj 2017  št. 24 

 

»9 Jaz sem vrata: kdor stopi skozi mene, bo rešen in bo 
hodil ven in bo našel pašo. 10Tat ne pride, razen da 
krade in kolje in pogublja; jaz sem prišel, da bi imeli 

življenje in ga imeli v izobilju.«  (Jn 10,9-10). 

 

• OBNOVA ZVONIKA - Hvala vsem, ki ste že darovali preko župnijske 
pisarne ali na TRR. V oznanilih na zadnji strani ni pravi TRR. Pravi 
TRR je: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB). BOG POVRNI! 
 

 

• SREČANJE ČLANOV ŽPS bo jutri, v ponedeljek, 8. 5., ob 20. uri v 
Baragovem zavodu. Najprej bo imel predavanje misijonar p. Branko 
Cestnik, nato sledi pogovor. Srečanje je prvo v pripravi na mestni 
misijon v novembru 2018. 
 

 

• SKUPINA ZA RAZPOROČENE se srečuje že eno leto. V torek, 9. 5. 
ima naslednje srečanje v Lenartovi dvorani. 
 
 

• SREČANJE ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV bo v sredo, 10. 5. ob 10h 
18h v Frančiškovi dvorani. 
 

• SVETA MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN MOLITVE NAD 
POSAMEZNIKI bo v četrtek, 11. 5., ob 19h. Lepo povabljeni!  
 

• 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. Prijave sprejemamo v župnijski 
pisarni SAMO ŠE DANES! 
 
 

• STANOVSKO ROMANJE FANTOV IN MOŽ v Zgornjo Savinjsko dolino 
bo v soboto, 13. maja. Avtobus je poln. Odhod je ob 6.40 iz Velikega 
Slatnika in ob 7. iz Kandije! 
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FESTIVAL DRUŽIN 
 

Danes naj bo poseben pozdrav name-
njen vsem družinam, takim in drugač-
nim. To pomeni družinam, ki so sestav-
ljene iz očeta in matere ter otrok ali 
samo moža in žene ali so družine eno-
starševske ali različno preizkušene. Vsi 
naj se čutijo nagovorjeni, saj vse Jezus 
Dobri pastir ljubi in vodi ter spodbuja 
na poti življenja. V naši župniji je že 
nekaj let na prvo nedeljo v mesecu 
maju festival družin, ko se pri 10. maši 
Bogu zahvalimo za dar družine, star-
ševska, materinstva in očetovstva. 
Festival je tudi odmev tedna družne, ki 
ga praznujemo med praznikoma sv. 
Jožefa in Gospodovega oznanjenja. 
Hvala vsem, ki ste pomagali pri pripra-
vi letošnjega festivala; še posebej 
otrokom in mladim za sodelovanje.  
 

NEDELJA DUHOVNIH POKLICEV 
 

Papež je v svoji poslanici zapisal: »Zdaj, 
ob 54. svetovnem dnevu molitve za 
duhovne poklice želim usmeriti pozor-
nost na misijonarsko razsežnost krščan-
skega poklica. Kdor se je pustil pritegni-
ti Božjemu glasu in začel slediti Jezusu, 
kmalu odkrije v sebi neustavljivo željo, 
da bi ponesel evangelij svojim bratom z 
evangelizacijo in s služenjem v ljubezni. 
Vsi kristjani smo poklicani, da bi bili 
misijonarji evangelija! Učenec v resnici 
ne prejme daru Božje ljubezni za zaseb-
no tolažbo, ni poklican, da promovira 
samega sebe, niti da ščiti interese neke 
družbe, ampak se ga preprosto dotak-
ne in ga preoblikuje veselje, da ga Bog 
ljubi. Te izkušnje ne more ohraniti samo 
zase: »Evangeljsko veselje, ki napolnjuje 

življenje skupnosti učencev, je misijo-
narsko veselje.« (Apostolska spodbuda 
Veselje evangelija, 21) 
Misijonarska angažiranost torej ni 
nekaj, kar bi dodali krščanskemu živ-
ljenju kot neke vrste okrasek, temveč je 
v osrčju same vere. Odnos z Gospodom 
vključuje dejstvo, da smo poslani na 
svet kot preroki njegove besede in priče 
njegove ljubezni.« 
Radi molimo za nove duhovne poklice, 
še posebej duhovnike, delivce božje 
milosti. 
 

ŠMARNICE 
 

v mesecu maju potekajo tako v doma-
či cerkvi (zjutraj za odrasle in zvečer za 
otroke), kakor po vseh štirih podruž-
nicah. Lepo povabljeni! 
 

POSVETITEM MARIJI 
 

Vabljeni vsi, ki se želite preko 33-
dnevnih osebnih duhovnih vajah 
posvetiti Bogu po Mariji, kakor je to 
učil sv. Ludvig Montfortski. Uvodno 
srečanje bo v petek, 12. 5. po večerni 
sv. maši v Frančiškovi dvorani. 
 

STANOVSKO ROMANJE DEKLET  
IN ŽENA 

Lanskoletno romanje na Štajersko je 
obrodilo sad, da se gre na romanje 
tudi letos in sicer v soboto, 27. maja. 
Pot bo dekleta in žene vodila na Pri-
morsko in naprej v Italijo: Oglej, Bar-
bana, Vejna in morda še kam. Zanimiva 
pot, več kot razlog, da se že danes 
prijavite v župnijski pisarni. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
13. 5.: Žabja vas, Šentjernejska cesta, 
Lobetova in Na Tratah. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
4. velikonočni teden 2017 

NEDELJA 
7. maj 

 
 

 

 
 

4. velikonočna 
 

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 

PONEDELJEK 
Sv. Bonifacij IV., papež 

8. maj 

8.00  po namenu 

19.00  za + Marijo Tavčar, obl. 

19.00  za vse + iz družine Curl in po namenu 
TOREK 

Sv. Marija Terezija Jezuso-
va, redovna ust. 

9. maj 

8.00  po namenu 

19.00  za + Milko Draginc, obl 

SREDA 
Sv. Job,  

svetopisemski mož 
10. maj 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Ladota Vidica 
19.00  za  Božje varstvo dvojčkov pod srcem 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Mamert, škof 

11. maj 

8.00  za + Janeza Rukšeta 

19.00  za + Sonjo Klobčar 
19.00  za + Ano Judež, 7. dan 

PETEK 
Sv. Leopold Mandič,  

redovnik 
12. maj 

8.00  za zdravje 
19.00  za + starše in sorodnike Kastelic 

19.00  za + Stankota Mikliča 

 SOBOTA 
Fatimska Mati Božja 

13. maj 

8.00  za zdomce 
8.00  za + Milana Žvegliča 

19.00  za + Alfonza Šterbenca 

NEDELJA 
14. maj 

 

 
 

5. velikonočna  

7.00  po namenu 
8.30  za farane   
10.00  za + starše Martina in Jožefo ter Martina Medveda, obl. 

11.30  za + brata Jožeta in starše Zorán 
19.00  V zahvalo Lurški MB za zdravje in priprošnjo 

SV  10 za + starše Božič in + Frančiško Modic 


