
, 
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 -

 

7. velikonočna nedelja 
28. maj 2017  št. 27 

 

»9 Zanje prosim. Ne prosim za svet, ampak za 
tiste, katere si mi dal, ker so tvoji;  

10 in vse, kar je moje, je tvoje in, kar je tvoje,  
je moje, in poveličan sem v njih.« (Jn 17,9-10). 

 

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

• PRVA NEDELJA V MESECU JUNIJU – nabirka za cerkev in 
samostan bo v nedeljo, 4. 6., pri vseh mašah. Po dopoldanskih 
sv. mašah sledi druženje v Lenartovi dvorani. 
 

• ZADNJI TEDEN VEROUKA - V tednu, ki je pred nami, bomo pri 
veroučnih srečanjih zaključili letošnje srečevanje v Jezusovi šoli pri 
verouku. Prihodnjo nedeljo, 4. 6., bo po maši ob 10. uri 
podelitev spričeval. 
 

• ŠMARNIČNI IZLET bo letos v soboto, 3. 6., na Zasavsko Sveto Goro 
in v Trebnje. Prijavite se čim prej v župnijski pisarni. Cena je 8 € za 
odrasle in 5 € za otroke. Otroci, ki so bili pridni šmarničarji 
(manjkali so do 10 krat), imajo izlet kot nagrado in je zastonj! 
 

• NOVOMEŠKI ORATORIJ 2017 bo letos potekal od 26. 6. do 2. 7. 
Vzemite prijavnice na mizicah za verski tisk in se prijavite. 

 

• PIKNIK ZAKONSKIH SKUPIN bo letos pri Novi Štifti na 
Dolenjskem v nedeljo, 11. 6. V kloštru bo sv. maša ob 11.30., nato 
se z avtomobili odpeljemo proti Novi Štifti. 
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PRIDI, SVETI DUH! 
 

Klic ali prošnja, ki naj se v teh dneh 
večkrat sliši tako v naših osebnih kot 
skupnih molitvah. Z binkoštno 9-
dnevnico se pripravljamo na nedeljo 
Svetega Duha, ki jo obhajamo 50. 
dan po veliki noči. To so dnevi prip-
rave na rojstni dan naše Cerkve, na 
dan, ko se spominjamo, kako so 
apostoli in drugi, obdarjeni z darovi 
Svetega Duha, šli po vsem svetu 
oznanjat vero v Jezusa Kristusa in 
krščevat v ime troedinega Boga. 
Danes poslanstvo apostolov nadalju-
jemo mi, živa Kristusova Cerkev. Pot-
rudimo se, da bomo resnično dejavni 
v veri. 
 
 
 

ZAKLJUČEK ŠMARNIC 
Letos bo v župnijski cerkvi in na vseh 
štirih podružnicah zaključek šmarnic 
v sredo, 31. 5. Hvala vsem, ki ste na 
podružnicah šmarnice vodili in obli-
kovali. Brez vas ne bi mogli imeti te 
tradicionalne ljudske pobožnosti. Naj 
nam Marija, Majniška Kraljica, izprosi 
potrebne milosti. 
 

JUNIJ – VRTNICE 
Za šmarničnim mesecem majem se 
začne rožnik ali junij, ki je v cerkvi 
posvečen Vrtnicam. Duhovna razmiš-
ljanja, ki jih je pripravil duhovnik 
Alojz Snoj, nosijo naslov: »Češčenje 
Jezusovega Srca v naših družinah«. To 
so osebna izkustva redovnic, redov-
nikov, duhovnikov in laikov. Razmiš-
ljanja bomo prebirali pri jutranji sv. 
maši ob 8. uri. 

PRVI DNEVI V MESECU JUNIJU 
Letos se mesec junij začne v četrtek, ki 
je četrtek pred prvim petkom, ko 
bomo zvečer ob 18.30 pred Najsvetej-
šim molili za nove duhovne poklice. 
Prav tako bomo pred Najsvetejšim 
molili na prvi petek, 2. 6., kot prošnjo k 
Bogu za usmiljenje nad našimi oseb-
nimi grehi in grehi vsega sveta. Na 
prvo soboto, 3. 6., bomo ob 18.30 
pred Najsvetejšim molili za lastno in 
skupno svetost ter stanovitnost in 
svetost vseh duhovnikov in redovni-
kov. 

KIP FATIMSKE MARIJE   
Lansko leto 2016, ko smo obhajali 10. 
letnico škofije, nas je obiskal kip 
Fatimske Marije, letos pa potuje 
majhna kapelica s kipom po druži-
nah. V naši župniji se bo zadržala 29 
dni. Zato prosimo 29 družin, da jo 
sprejmete medse. Pred župnijsko 
pisarno bo seznam, na katerega se 
vpišite. Na pot bo krenila v četrtek 
8. junija, pri večerni sv. maši. 
 

ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR 
 

je po 50. letih župnije postavljen pred 
velik izziv. Vabimo in prosimo dekleta 
in žene, fante in može, ki imate posluh 
in veselje ter morda tudi željo, da se 
pridružite obnovljenemu Župnijskemu 
zboru sv. Lenart. V sredo, 21. junija, bo 
ob 20. uri srečanje starih in novih pev-
cev.  
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
3. 6.: Ulice: Ivana Roba, Drejčetova 
pot, Pot na Gorjance, Na Lazu, Knafel-
čeva in Avšičeva. 

 

 

 

MAŠNI NAMENI 
7. velikonočni teden 2017 

NEDELJA 
28. maj 

 

 
 

7. velikonočna  

7.00  za + Ano Judež, 30. dan 
8.30  za farane   
10.00  za + Marjana Ogrinca, 1. obl. 
11.30  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + Marijo in Slavko Guštin, obl. 

VS  10 za + Marijo Srebrnjak, 1. obl. 

PONEDELJEK 
Sv. Maksim Emonski, škof 

29. maj 

8.00  za + Franca Komarja 

19.00  za blagoslov družine 

19.00  za + Danico in Jožeta Kruljca 
TOREK 

Sv. Kancijan in drugi oglej-
ski mučenci 

30. maj 

8.00  za spreobrnjenje grešnikov 

19.00  v zahvalo za zdravje 

19.00  za + Lojzeta Kavščka, 7. dan 

SREDA 
Obiskanje Device Marije 

31. maj 

8.00  za + Darinko Eršte, obl. 
19.00  za + Janeza in Branka Kramarja 
19.00  za  + Franca in Marijo Weiss 
BOL 19.30 za  + Pepco Korása 

ČETRTEK 
Sv. Justin, mučenec 

1.  junij 

8.00  v zahvalo za deklici in Božje varstvo 

19.00  za + Vanča Turka in + iz družine Gregorič 

PETEK 
Sv. Marcelin in Peter, 

mučenca 
2.  junij 

8.00  za + Iztoka Nilića 
19.00  po namenu 

19.00  za + Ivana Naglja, obl. 

 SOBOTA 
Sv. Karel Lwanga in drugi 

ugandski mučenci 
3.  junij 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

19.00  za Božje varstvo in blagoslov vnukov 

NEDELJA 
4. junij 

 
 

B I N K O Š T I  

7.00  v zahvalo Bogu in za Božje varstvo 
8.30  za farane   
10.00  za + Janeza Roliha 
11.30  za + iz družine Rauh 
19.00  za + Marijo Ucman 


