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Pozdrav
Dragi, dobri človek, lepo pozdravljen!
Pred seboj imaš nov izvod knjižice, v kateri je popisano in s 
fotografijami opisano dogajanje v naši župniji od lanskih Lenartovih 
počitnic do letošnjih. To knjižico mnogi nestrpno pričakujejo, upam 
in verjamem, da jo tudi Ti. Če bi hoteli popisati vse, kar se pri nas 
dogaja, bi bila verjetno knjižica še vsaj enkrat obsežnejša. Tako 
pa so v njej res glavni in pomembni dogodki, ki so se zgodili skozi 
leto glede na koledarski mesec Cerkvenega leta, ki nam vsako 
omogoča praznovanje številnih praznikov in dogodkov ter srečanj, 
ki so z njimi povezani. Verjamem, da Te bo marsikaj prebranega 
nagovorilo in marsikaj videnega razveselilo ter ob tem spodbudilo, 
da boš tudi Ti, če še nisi, dal k posameznemu dogajanju svoj 
prispevek. To je tudi eden od namenov vsakoletnega sestavljanja in 
ustvarjanja te župnijske knjižice ali albuma ali kronike, kakorkoli jo 
že poimenujemo.

Da so se posamezni dogodki mogli odviti, gre zahvala ljubemu 
Bogu in vsem odgovornim ter številnim sodelavcem, ki so poskrbeli 
za organizacijo z izvedbo. Torej, res Bogu hvala vsem za pomoč in 
sodelovanje.

Kot odgovorni za župnijsko dogajanje želim, da bi se v naši župniji 
vsi čutili sprejeti in nagovorjeni. Da bi znali drug drugega sprejemati 
v svoji enkratnosti. Predvsem pa, da bi po vseh teh dogodkih 
osebno rastli k pričevanju za Kristusa ter da bi začutili medsebojno 
povezanost in zavezanost. Drug drugemu smo podarjeni, da bi 
širili Božje kraljestvo med nami in v nas. Naj nam pri tem velikem 
poslanstvu pomaga priprošnja naše Mame Marije, župnijskega 
zavetnika sv. Lenarta in blagoslov troedinega Boga. 

Mir in dobro!  
 • p. Krizostom Komar, župnik
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Lenartove počitnice 
(27. do 29. oktobra)

Tudi letos so se pri bratih frančiškanih tri dni zbirali otroci 
na Lenartovih počitnicah. V ponedeljek (bilo nas je 54 
otrok) smo se razdelili po skupinah in v različnih delavnicah 
ustvarjali, eksperimentirali, prepevali, se športno udejstvovali 
in se družili. V torek(53 otrok) smo se peš odpravili v Bršljin, 
kjer smo obiskali in spoznali novomeško policijsko postajo, 
si ogledali njihova terenska vozila, vstopili v čisto pravo 
zaporniško celico, se fotografirali kot pravi zločinci in pustili 
svoj prstni odtis. V sredo(40 otrok) pa smo kot pravi Lenarti 
obiskali tiste ljudi, ki se zaradi bolezni ali starosti počutijo 
ujete in so osamljeni. Podarili smo jim skromno darilce in jim 
zapeli.

Lenartove počitnice niso bile samo počitnice. Bil je čas, ki 
smo ga preživeli koristno in v očeh marsikaterega otroka je 
bilo moč ujeti ponos, da je bilo narejeno dobro delo.

 ▶ Nika in Ema Molan
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Dan odprtih vrat
(31. oktober 2014)

V letu obhajanja 500-letnice Slovenske frančiškanske 
province smo se novomeški frančiškani spominjali tudi 
545-letnice našega prihoda v Novo mesto. 31. oktobra 1469 so 
prišli bratje v Novo mesto. Iz Bosne so se pred Turki umaknili 
preko Karlovca in Metlike. Leta 1470 jim je ferentinski škof kot 
namestnik oglejskega patriarha izročil kapelo sv. Lenarta, leta 
1472 pa je bil zgrajen samostan.

Na dan obletnice smo v našem samostanu pripravili DAN 
ODPRTIH VRAT. V dveh vodenih ogledih(ob 10. in 16. uri) 
smo obiskovalcem in predstavnikom medijev prikazali 
zgodovinski pogled na delo in življenje v našem samostanu. 
Posebej veličasten je bil sprehod skozi na novo odprt in 
urejen križni hodnik z gotskimi okni v atriju.

Opoldne smo imeli slovesno kosilo za vse sodelavce 
samostana in župnije, pred tem pa smo še blagoslovili vse 
obnovljene dele v samostanu in cerkvi – tudi nov vhod s 
klančino za otroške in invalidske vozičke.
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Lenartovo 
žegnanje
(6. 11.)  

Dan celodnevnega češčenja 
Najsvetejšega – HVALA vsem, 
ki ste si vzeli čas za Njega.

•	 od konca maše ob 8h do 
9h – tiho češčenje

•	 9h-10h: molitev rožnega 
venca

•	 10h-11h: tiha molitev
•	 11h-12h: Prenova v Duhu
•	 12h-13h: bratje 

frančiškani
•	 13h-14h: šolske sestre DN
•	 14h-15h: Frančiškov svetni 

red
•	 15h-16h: Biblična skupina
•	 16h-17h: sodelavci 

KARITAS
•	 17h-18h: člani ŽPS

Ob 18. uri smo najprej zapeli 
litanije Srca Jezusovega in 
nato je bila sv. maša, ki jo je 
ob somaševanju dekanijskih 
duhovnikov daroval g. škof 
msgr. Andrej Glavan. Pri 
maši je prepeval Župnijski 
mešani pevski zbor. 
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Lenartova nedelja 
(9. 11.)

Vsakoletno praznovanje Lenartove nedelje, ki je 
hkrati v Cerkvi tudi zahvalna, vzbudi v nas veselje in 
hvaležnost, da pripadamo drug drugemu. Tebe Boga 
hvalimo, ne samo enkrat v letu, ampak vsak dan. Pri 
maši ob 10. uri, ki jo je vodil gvardijan samostana 
br. Janez Papa, je prepeval Frančiškanski komorni 
zbor. Izvajali so Misso Seraphico in s tem obeležili 
80-letnico smrti p. Hugolina Satnerja. Nastopil je še 
zbor Musica Sacra iz stolne župnije in priložnostni 
orkester, sestavljen iz novomeških glasbenikov. 
Hvala vsem!

 ▶ Suzana Žura
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25 let skupine Vera in luč v Novem 
mestu 
(16. 11.)

V lično izdelanem zborniku ali kroniki 25-letnega dogajanja je 
ob koncu med drugim zapisano: »25 let skupine Vera in luč je 
za nami. Med nami je bilo veliko prijateljev, staršev in »lučk«, 
ki so se v teh letih pridno udeleževali naših srečanj. V skupini 
smo skupaj doživeli veliko lepih dogodkov. Le kdo ni komaj 
pričakoval obiska sv. Miklavža in priprav na Božič? Kdo se ni 
veselil vseh prejetih zakramentov, novih rojstev … Vsako leto 
smo se pred odhodom na počitnice tudi poveselili na pikniku, 
ki smo se ga radi udeležili. Veliko se nam je zgodilo lepega, pa 
tudi nekaj žalostnih trenutkov, ko smo izgubili naše »lučke« in 
njihove starše. Tudi njih se spominjamo v molitvi.

Lepo nam je bilo in nam je še vedno … Vsi skupaj si želimo 
še veliko prijetnih srečanj in druženj, da bomo lahko kmalu 
skupaj spet praznovali naslednjo okroglo obletnico.«

 ▶ Suzana Žura
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Zaobljube v FSR
 (18. 11.)

Na god sv. Elizabete Ogrske, zavetnice FSR (Frančiškovega 
svetnega reda), to je 17. 11., so med mašo ob 18. uri izrekle 
zaobljubo za vstop v FSR tri članice našega bratstva – 
novinke: Majda Turk, Ana Jerman in Jožica Škrlec.

Naš duhovni asistent br. Janez Papa in p. Marko sta slovesno 
somaševala, v red pa ju je sprejela predsednica KB: Antonija 
Colnar. Prisotna je bila tudi predsednica pokrajinskega 
bratstva: s. Marjetka Birk, ki se je v kratkem nagovoru tudi 
zahvalila …

Vsi veseli in hvaležni za tri nove sestre smo se zbrali v 
samostanski jedilnici in se ob jedači in pijači še poveselili.

 ▶ Ana Alessandra  
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Sv. Cecilija – Župnijski 
mešani pevski zbor 
(22. 11.)

Naši pevci in pevke s svojo zavzetostjo, 
vztrajnostjo in gorečnostjo s svojimi 
glasovi pričajo o veličini in dobroti Boga 
Stvarnika. Večina jih v zboru vztraja že 
več desetletij. Ena izmed njih pa je na 
cerkvenem koru prisotna že od otroških 
let. Dragi pevci in pevke, HVALA VAM!

 ▶ župnik

Malo je takih jubilejev, kakršnega v 
letošnjem septembru obhaja župljanka 
Jožica Pleskovic, ki praznuje 70 let 
prepevanja v cerkvenih pevskih zborih 
pri frančiškanih v Novem mestu.

Rodila se je leta 1938 na Muhaberju pri 
Novem mestu in se že v prvem razredu 
osnovne šole, ko je pričela obiskovati 
tudi verouk, pridružila cerkvenemu 
otroškemu pevskemu zboru. Kasneje 
je prepevala v mladinskem in drugih 
cerkvenih zborih, ki jih je 40 let vodil 
znani br. Danijel Knific. Povedala je, 
da je frančiškanski cerkveni zbor 10 
let prepeval tudi na Kapitlju v Novem 
mestu, ko ta ni imel svojega zbora. Ob 
raznih jubilejih pa so velikokrat priskočili 
na pomoč sosednjim župnijam. Od 
leta 1967, ko so frančiškani dobili svojo 
župnijo Novo mesto – sv. Lenart, pa 
vseskozi prepeva v tem župnijskem 
zboru. Spominja se, da se je v vseh teh 
letih zamenjalo 18 pevovodij.

Bogu je hvaležna za dar petja. Za 
zvestobo cerkvenemu petju smo ji 
hvaležni tudi farani in ji ob tej priložnosti 
iskreno čestitamo!

 ▶ Cecilija Smolič
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I. sobotno srečanje 
prvoobhajancev
(22.11.)

Veroučenke in veroučenci 
3. razreda so se skupaj z 
animatorji zbrali na triurnem 
srečanju. Najprej so nekaj 
skupaj zmolili in zapeli in se 
nato po skupinah pogovarjali 
o različnih skupnostih , kjer 
živimo kristjani: družina, 
župnija in Cerkev. Starši so 
se na enournem srečanju 
pogovarjali s p. Krizostomom. 
Srečanje pa se je zaključilo 
v cerkvi s predstavitvijo 
plakatov in pesmijo. 
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Adventna 
delavnica 
(30. 11.)

Sodelavke Župnijske karitas 
so ob sodelovanju peščice 
veroučencev in njihovih 
staršev izdelale zelo lepe 
adventne venčke, ki so bili 
blagoslovljeni na 1. adventno 
nedeljo. Večina izdelkov je 
bilo »kupljenih« po simbolični 
ceni, denar pa je bil namenjen 
za potrebe Župnijske karitas.
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Miklavževanje 
(5. 12.)

Dobri mož sv. Miklavž nas ne pozabi, vsako leto pride med nas in nas 
preseneti s svojo izvirnostjo pri obdarovanju. Tako je bilo tudi tokrat. 
Simpatična igrica naših otrok, vključenih v Dramsko skupino, je ob 
pomoči katehistinje Gabi Novina pripravila čudovito igrico o angelih, 
ki so pripravljali pot sv. Miklavžu. V igri pa so bili prisotni tudi zlobni 
duhovi, ki ne prenesejo dobrote in veselja. Samo Miklavževanje je 
obogatil tudi otroški pevski zbor pod vodstvom Romane Križman. 
Hvala vsem. 
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Sprejem novih ministrantov 
(21.12.)

Že tako številna ministrantska skupina se je 
povečala za 7 novih ministrantov: Jaka KLOBČAR, 
Benjamin BERNAD, Aleks BERNAD, Janez 
JEDLOVČNIK,  Jakob VRŠČAJ, Val KOBE  in Lojze 
HRASTAR. Želimo si, da bi pomnožena vrsta 
mašnih strežnikov še bolj začutila odgovornost 
pri ministriranju.
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Božični koncert  
Frančiškanskega komornega zbora 
(25. 12.)

Božični koncert našega Frančiškanskega komornega 
zbora ne sme manjkati. Vsako leto ga pričakuje polna 
cerkev hvaležnih poslušalcev. Božični praznik je tako 
za vse udeležence resnično praznik srca, saj pevci z  
občutkom in lepo zapojejo vsem znane božične pesmi. 
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Jaslice  2014 
(25. 12.)

»Tam stoji pa hlevček, tam stoji pa hlevček,
lepi hlevček Betlehem, lepi hlevček Betlehem…«

S kakšno ljubeznijo in zavzetostjo so letos sestavljali 
»betlehemski hlevček« in jaslice naši FLM-jevci (Frančiškova 
Lenartova mladina) in tisti, ki bodo postali birmanci v letu 
2015! Največ bremena in idej pa je padlo na neumornega, 
sedaj že študenta  Gašperja Muhiča. Seveda je nad njimi 
bedelo tudi »budno oko« p. Janeza Papa, ki jim je bil v veliko 
pomoč.

Jaslice v naši župnijski frančiškanski cerkvi so dokaj velike, 
zato je sestavljanje trajalo kar nekaj dni. Poleg hlevčka s sv. 
Družino je vključen v jaslice razgiban teren z mahom, potočki, 
številnimi ovčkami in drugimi živalmi. Prisotna je tudi 
mehkoba in valovitost dolenjske pokrajine s pšeničnimi polji, 
vinogradi in cerkvico na hribčku. Za božič in vse praznične 
dni so se ob jaslicah ustavljale številne družine z otroki in 
občudovale ponazoritev Kristusovega rojstva.

 ▶ Cecilija Smolič
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OGLED JASLIC: Brestanica, Jurklošter, 
Slovenske Konjice in Žreče 
(3. 1.)

Farani pa si radi ogledujemo jaslice tudi po drugih župnijah. 
Lani je župnik p. Krizostom Komar organiziral ogled jaslic 
na Obalo, letos pa je 3. 1. 2015 organiziral romarski izlet na 
Štajersko. Z avtobusom smo se najprej pripeljali v Brestanico, 
kjer smo se  ustavili v  »Slovenskem Lurdu« , to je v baziliki 
Lurške Matere božje. Tamkajšnji župnik g. Jože Špes nas 
je prav prisrčno sprejel, razkazal cerkev in čudovite jaslice. 
Nato smo pot nadaljevali v staro kartuzijo Jurklošter, kjer je 
že jubilejna deseta razstava jaslic Zavoda Odon Jurklošter 
in Društva ljubiteljev jaslic Slovenije. Nekatere so prave 
umetnine. Zaradi izredno hladnih prostorov smo tu z 
ogledom pohiteli. Pot smo nadaljevali v  Slovenske Konjice, 
kjer smo v župnijski cerkvi sv. Jurija ogledovali njihove 
jaslice, nato so nas v župnišču prijazno postregli s toplim 
čajem, kavo in sladicami. Odhiteli smo proti Zrečam, kjer smo 
imeli v bližini kosilo, nato pa v novem delu župnijske cerkve 
sv. Egidija sv. mašo. Ta je čudovito urejena z zanimivimi 
jaslicami. Lepo nas je sprejel tamkajšnji župnik g. Peter 
Leskovar. Tudi tu smo bili deležni pogostitve s čajem in 
potico.

Naš namen je bil, da bi obiskali žive jaslice v Studenicah, kar 
pa žal zaradi zelo hladnega vremena ni bilo mogoče. Je pa 
župnik p. Krizostom poskrbel še za eno presenečenje. Ob 
vrnitvi smo se ustavili v frančiškanski župnijski cerkvi na Viču 
v Ljubljani in si ogledali tamkajšnje jaslice, ki imajo privlačno 
zanimivost, da so v vznožju jaslic postavljene makete vseh 
frančiškanskih samostanov v Sloveniji, med njimi seveda tudi 
novomeškega. Maketo tega je izdelal prav Gašper Muhič, ki je 
bil najbolj dejaven pri izdelovanju jaslic v naši domači cerkvi.

Pri vseh jaslicah je bilo čutiti, da so sestavljene z veliko 
ljubezni in topline in da je božič z Novorojenim v srcih našega 
naroda res najlepši družinski praznik. Obogateni z lepimi 
doživetji smo se ob prepevanju božičnih pesmi srečno vrnili 
domov.

 ▶ Cecilija Smolič
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Koncert OPZ 
(6. 1.)

Na  praznik Svetih Treh kraljev nam je naš otroški zbor pod vodstvom 
Romane Križman in organistke Snežke Podpečan pripravil čudovit božični 
koncert. Prepevali so ob naših župnijskih jaslicah. Polna cerkev je bila 
navdušena nad prepevanjem mladih glasov. 

Na tem mestu naj bo še enkrat zapisana zahvala, ki je bila že zapisana v 
oznanilih na nedeljo, ko smo zaključevali veroučno leto. Pevovodkinja 
Romana Križman se je namreč minulo veroučno leto poslovila od 14-letnega 
zelo uspešnega vodenja otroškega zbora. Draga ga. Romana, iz vsega srca se 
vam zahvaljujemo za vaše požrtvovalno in strokovno služenje v naši župniji. 
Pogrešali vas bomo, razumemo pa vas, da si želite nekoliko več miru. Bog 
naj Vas blagoslavlja na Vaši nadaljnji življenjski poti. 
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Prva spoved prvoobhajancev na Sveti Gori 
(od 16. do 18. 1.)

Po enoletnem premoru smo nadaljevali tradicijo duhovnih vaj na 
Sveti Gori. Z avtobusom smo se odpeljali v petek v popoldanskih 
urah. Šlo je 33 otrok in 11 mladih animatorjev, ki so pomagali pri 
vodenju duhovnih vaj. Voditelj je bil p. Simon Peter Berlec, rektor 
bazilike na Sveti Gori. Po meglenem sobotnem dnevu nas je v 
nedeljo pričakalo jasno in sončno jutro. Otroci so pri programu 
lepo sodelovali. Ker je bil še božični čas, smo si ogledali jaslice 
v svetogorski baziliki. Vsi zadovoljni, da smo doživeto preživeli 
skupaj dva dni, smo se vrnili nazaj v dolino in domov v Novo mesto. 
Še dolgo smo mrmrali in prepevali pesmi, ki so nas povezovale 
na duhovnih vajah. Čista srca so tako še boj hrepenela po prvem 
obhajilu.
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Patrocinij v bolnišnični kapeli 
(4. 2.)

»SLEPEMU SEM BIL OKO IN HROMEMU NOGA« (Job 29,15)

Navdihnjeni s Poslanico papeža Frančiška z naslovom 
»Slepemu sem bil oko in hromemu noga« smo obhajali 
deveto obletnico naše bolnišnične kapele, zadnjo v tem 
prostoru, ker se obeta nova kapela v prostorih nove 
urgence. Praznovali smo že v sredo pred godom Lurške 
Gospé, 4. februarja 2015, ker je na sredo po godu Lurške 
Matere Božje že pepelnična sreda. Gost na praznovanju je 
bil naš škof msgr. Andrej Glavan, ki nas je toplo nagovoril in 
močno povezal s XXIII. svetovnim dnevom bolnikov, pa tudi 
z evangelijem, ko Jezus svojo mater Marijo izroči učencu 
Janezu – v tem učencu pa smo mi vsi Božja družina, v 
zavetju Božje matere. S škofom sva somaševala p. Krizostom 
Komar, naš župnik, in jaz, bolniški duhovnik. Spremljanje 
ljudskega petja je spet prevzela prof. Snežka Podpečan.

Gospa direktorica Mira Retelj je gosta in navzoče pozdravila 
z ljubeznivo in gostoljubno pozornostjo, besede pa 
zakoreninila v XXIII. Svetovni dan bolnikov, v delovanje 
naše bolnišnice in naravnala misel tudi na gradnjo 
urgence in spremembo bogoslužnega prostora.  Ob sklepu 
bogoslužnega praznovanja se je gostu zahvalila naša 
zdravnica v pokoju dr. Marika Kramar in poudarila tudi tole: 
»Ob Vašem nocojšnjem obisku naj izrečemo tudi priprošnjo: 
naše vodstvo napoveduje ob gradnji nove urgence tudi 
nov prostor za kapelo; zato že sedaj prosimo, da jo pridete 
blagoslovit, ko bo pripravljena… Z veseljem pričakujemo 
svojega pastirja!«

Gostoljubnost našega vodstva, skrbnih kuharic in strežnega 
osebja tudi tokrat ni zatajila – prav prijetno je bilo podeliti 
nekaj trenutkov ob pecivu, sadju in pijači! Iskrena zahvala 
vodstvu, osebju, bolnicam in bolnikom ter 
svojcem za navzočnost, za vse podarjeno 
v tem prazničnem večeru in vedno in 
povsod ...

Mir in dobro,
 ▶ Vaš bolniški duhovnik p. Marko Novak, 

frančiškan
(članek je povzet po glasilu Splošne bolnišnice 
Novo mesto - Vizita)
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LURŠKA DEVETDNEVNICA IN SLOVESEN ZAKLJUČEK
V letu posvečenega življenja je od 2. do 10. februarja 
2015 potekala LURŠKA DEVETDNEVNICA, ki je bila letos 
obarvana redovniško, saj je nosila naslov: REDOVNIKI 
SMO …
Vsak dan smo se srečevali z redovništvom z različnih 
vidikov. Prisluhnili smo različnim redovnikom in 
redovnicam ter se z nekaterimi srečali tudi po maši.
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Med nami so bili:

1. dan: PONEDELJEK, 2. februar: … spovedniki

maša ob 18. uri: p. dr. ROBERT BAHČIČ, 
frančiškan

2. dan: TOREK, 3. februar: … v tišini

maša ob 18. uri: p. FRANČIŠEK FODOR, 
kartuzijan

po maši v cerkvi GREGOR ČUŠIN: Peti evangelij 
je ZARADI BOLEZNI ODPADEL!

3. dan: SREDA, 4. februar: … v svetu

maša ob 18. uri: FANI PEČAR, Frančiškov svetni 
red

4. dan: ČETRTEK, 5. februar: … pri bolnikih

maša ob 18. uri: BORUT POHAR, lazarist

5. dan: PETEK, 6. februar: … spremljevalci

maša ob 18. uri: p. SILVO ŠINKOVEC, jezuit 
ODPOVED zaradi SNEGA

6. dan: SOBOTA, 7. februar: … z mladimi

maša ob 18. uri: KLEMEN BALAŽIČ, salezijanec

po maši SREČANJE ZA MLADINO v dvorani

7. dan: NEDELJA, 8. februar: … poeti

maša ob 18. uri: p. JERNEJ KURINČIČ, 
frančiškan

8. dan: PONEDELJEK, 9. februar: … v medijih

maša ob 18. uri: s. ROMANA KOCJANČIČ, 
Frančiškanka Marijina misijonarka, po maši 
SREČANJE ZA VSE v dvorani

9. dan: TOREK, 10. februar: … romarji

maša ob 18. uri: p. PETER LAVRIH, frančiškan

po maši SREČANJE ZA VSE v dvorani

11. februar: PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE: 
… pastirji

sklepna maša ob 18. uri: ljubljanski nadškof 
p. STANE ZORE, frančiškan
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2. duhovni 
vikend za 
birmance - 
generacija 
2014/2015
(27. 2. - 1. 3.)

Večletna tradicija 
narekuje, da drugi 
duhovni vikend za 
birmance preživimo 
na Sveti Gori. Čudovito 
okolje pomaga 
birmancem še bolj 
ozavestiti podobo o 
sebi in svojem odnosu 
do sveta, v katerem 
živimo.

1. duhovni vikend za birmance - 
generacija 2015/2016
(25. - 27. 9.)

Novo veroučno leto nam je prineslo novo birmansko 
generacijo, ki je zopet malo večja (45 birmancev). Prvi 
duhovni vikend smo preživeli v Adergasu pri Velesovem, 
kjer je bil nekdaj veličasten samostan dominikank. V 
razmišljanjih in delu v skupini smo si postavljali vprašanje 
»Kdo sem jaz?« in skušali preko različnih podob najti 
odgovor nanj.
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II. srečanje za prvoobhajance 
(14. 3.)

Še drugič smo se zbrali v dvorani Lenartovega doma vsi veroučenci in veroučenke 3. razreda, 
ki so se pripravljali na prejem sv. obhajila; pomagali so mladi animatorji. Razmišljali smo o 
Jezusu, ki je kruh življenja, in o posameznih delih sv. maše. Tudi starši so imeli svoje srečanje. 
Skupaj smo zaključili v cerkvi.
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na Veliki Slatnik 
(22. 3.)

IV. postaja - Jezus sreča svojo mater

Molimo te, Kristus in te hvalimo.

Ker si s svojim križem svet odrešil.

En sam pogled, ki zbira solze vsake mame. Kakšna bolečina! Marija 
gleda svojega Sina, kako trpi – nedolžen, do konca zasramovan 
in poteptan. Vendar v njenem pogledu ne zasledimo grenkobe ali 
obtoževanja, ampak solidarnost, s katero sočustvuje s Sinom in mu 
daje moč. Čeprav ne razume popolnoma, ne izgubi vere in ne izgubi 
upanja.

Brina: Ta pogled, ta mamin pogled. Včasih mi gre prav na živce. Kot 
črv vrta in stvarem vedno pridne do dna. Zakaj toliko zahteva od 
mene?! Ko bi se lahko, bi se včasih kar skril predtem pogledom. 

Maja: Vem, nič ji ne moreva prikriti, vse že v naprej ugane. Po drugi 
strani pa… kako je lepo priti domov, če veš, da te tam čaka mamin 
pogled, ki te objame, še preden te zares stisne k sebi. Ne glede na 
vse, kar se zgodi, po tem pogledu vem, da bo še vse dobro. 

Gospod, pomagaj nam, da bomo brez vnaprejšnjega 
obsojanja in obtoževanja delili sočutje in solidarnost 
z vsemi, ki jih srečujemo na svoji poti. Da bomo 
spremljali svoje drage kot Marija Jezusa – mirno, 
zvesto, v popolnem zaupanju v Božjo voljo in skrb. 

Brina: Pozdravljena, moja Mati Marija,

daj mi svoj sveti blagoslov.

Blagoslovi mene in ves moj dom.

Blagovoli skupaj s svojimi zaslugami in zaslugami 
tvojega presvetega Sina

podariti Bogu vse, kar bom danes naredila.

Tebi podarim, v tvojo službo izročam vso samo sebe 
in vse svoje reči.

Vsa se zatekam pod tvoj plašč.

Družina Novak iz Velikega Slatnika
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Temeljito počiščene orgle

Ob temeljiti prenovi in sanaciji cerkve leta 
2014 so bile orgle zelo zaprašene, zato so 
potrebovale temeljito čiščenje, ki ga je 
opravil mojster g. Brane Košir iz Sodražice. 
Kar nekaj dni je potreboval, da je delo 
strokovno opravil. Tako so vsem nam v 
veselje na orglah lahko lepo zaigrali za 
Veliko noč.

Križev pot s Potovega Vrha 
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Srečanje bolnikov in ostarelih 
(28. 3.)

Na cvetno soboto se je z rožnim vencem (žalostnim delom) 
ob 14.30 začelo srečanje za ostarele in bolne v naši župniji.

Ob 15. uri se je začela sv. maša, ki jo je vodil gvardijan 
novomeškega samostana br. Janez Papa. Imel je zelo lepo 
pridigo, v kateri je naše življenje primerjal s 14 postajami 
križevega pota.

Povedal je med drugim tudi tole:

»Naše življenje je križev pot od  prve do štirinajste postaje.

Dragi bratje in sestre! Vi ste veliko izkusili. Pripovedujte nam, 
kako je bilo! Modrost starih pomaga – zanesemo se na vašo 
izkušnjo. Izkustvo je podoba križevega pota. Ni cerkve brez 
križevega pota. Ta izkušnja čaka vsakega od nas.

………

Križev pot je življenje, upanje, vera. To srečanje nam daje 
upanje. S svojo izkušnjo lahko bogatimo drug drugega. Prejeli 
boste bolniško maziljenje. Pojdimo naprej! Ne bojte se živeti! 
Ne bojte se vstopiti v Marijino in Gospodovo naročje!«

Sveto mašo je oblikovala skupina Karitas, ki je tudi za 
vse ostarele in bolne ročno izdelala (spletla) šale, ki jih 
je br. Janez med mašo tudi blagoslovil. Pri tej sveti maši 
je blagoslovil tudi novo urejena drsna vrata pri vhodu za 
invalidske in otroške vozičke. Na orgle je lepo igrala naša 
organistka Snežka Podpečan, ljudje pa so pogumno in 
z navdušenjem prepevali ljudske cerkvene pesmi. Tudi 
ministranta Leona Goršeta smo imeli.

Kdor je želel, je lahko od duhovnika prejel zakrament 
bolniškega maziljenja. Vsi štirje duhovniki iz naše župnije 
so podeljevali ta zakrament (br. Janez, p. Krizostom, p. 
Marko in p. Peter). Ministrant Leon pa je vsem prejemnikom 
zakramenta dal tudi podobico trpečega Jezusa za spomin.

Po maši je sledil bogat agape za vse udeležence. Dobili 
smo blagoslovljene šale iz pridnih rok žena iz skupine za 
ročna dela, ki spada pod Karitas. Razveseljevala jih je tudi 
harmonika in igranje otrok …

 ▶ Ana Alessandra
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Cvetna nedelja – procesija z zelenjem 
(29. 3.)

S palmami šlo je nekdaj
hebrejsko Ti ljudstvo na proti,
s pesmijo in hvalnico zdaj
Ti prepevamo mi.
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Blagoslov velikonočnega ognja in velikonočnih jedil 
(4. 4.)

V čudovitem jutru velike sobote se je zbralo nekaj ljudi na vrtu našega kloštra. 
Gvardijan br. Janez je pripravil ogenj in ga blagoslovil:

Ogenj použiva, ogreva, žge, prečiščuje …, zato je že od nekdaj veljal za posebej 
dragocenega. V Svetem pismu nastopa na več mestih; npr. Bog se Mojzesu prikaže 
v gorečem grmu na gori Sinaj (prim. 2 Mz 3,2); Izraelce je na poti skozi puščavo 
spremljal ognjeni steber, ki je bil znamenje Božje navzočnosti (prim. 2 Mz 13,21–
22) ter drugod, kjer ima vlogo prečiščevanja.

V Stari zavezi je ogenj poleg svoje uporabe v vsakdanjem življenju in v kultu 
posebnega pomena kot motiv prikazovanja Boga, ki se razodeva. Simbolizira 
Božjo nepristopnost in svetost.

Za kristjane je z ognjem najbolj izrazito povezan binkoštni dogodek. Petdeset dni 
po veliki noči se spominjamo prihoda Svetega Duha med apostole. Sveti Duh se je 
v šumu, ki je nastal ob bližajočem se viharju, spustil nad apostole v podobi jezika, 
podobnega plamenu (prim. Apd 2,1–3).
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Velikonočna vigilija 
(4. 4.)

Jezusovo telo so položili v grob. Ponekod naredijo Gospodov 
grob in izpostavijo Najsvetejše, verni pa cel dan prihajajo 
k molitvi. Zahvala Jezusu za odrešilno trpljenje in smrt. 
Zvečer se začne velikonočna vigilija. Vigilija je bedenje, je 
pričakovanje. 
Po slovesnem blagoslovu velikonočne sveče ob branju in 
poslušanju hvalnice velikonočni sveči, ki predstavlja Jezusa, 
in ob pomoči božje besede spoznavamo božjo odrešenjsko 
ljubezen in obnovimo krstne obljube. V evharistični daritvi že 
obhajamo Jezusovo vstajenje.
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Vstajenjska maša – procesija 
(5. 4.)

Duhovniki pridejo skupaj z ministranti k 
Božjemu grobu. V tišini voditelj naloži kadilo 
v kadilnico in nato pokadi Najsvetejše. Pred 
začetkom procesije zapoje 3 kratni ALELUJA 
in nato intonira pesem Zveličar naš je vstal iz 
groba, veselo prepevaj o kristjan… 
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Velikonočni zajtrk za mladino 
(6. 4.)

Naša mladina, ki je imenovana Frančiškova 
Lenartova Mladina – FLM, rada pride skupaj 
na Velikonočni ponedeljek k velikonočnemu 
zajtrku. Kar kdor prinese, to se zaužije v 
hvaležnosti in veselju. Gospod je vstal in živi 
med nami.
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Škofjeloški pasijon 
(11. 4.)

V dekaniji Novo mesto smo se dogovorili, da bomo organizirali ogled Škofjeloškega pasijona iz 
različnih župnij naše dekanije in tudi ob različnih dnevih, kot so bile razpisane posamezne predstave. 
Tako smo skupaj poromali župljani iz župnij NM – sv. Lenart in NM – stolna župnija. Sprva ni kazalo, 
da bo veliko zanimanje. Ker pa je bila predstava dejansko predzadnja, na belo soboto, 11. aprila, 
je število romarjev ali obiskovalcev kar pridno naraščalo. Skupina se je prijavila tudi iz sosednje 
župnije Brusnice – Gabrje. Tako nas je odšlo nekaj nad 40. Sobotno popoldne in večer je bilo vreme 
idealno, prav prijetno za ogled nočne predstave, ki se je pričela ob 20. uri. Iz Novega mesta smo se 
odpeljali ob 17. uri, tako smo imeli dovolj časa, da smo si še prej ogledali pasijonske jaslice v nunski 
cerkvi, ter smo tako pravi čas zasedli mesta pod starim gradom. Ob napovedani uri se je pričela 
veličastna predstava. Čudovito ozvočenje in izjemna razsvetljava sta dajala posameznim prizorom 
poseben žar in sporočilnost. Pred našimi očmi so se tako vrstili prizori: množice ljudi v pisanih oblačilih, konjeniki, bičarji, 
križarji, procesija s smrtjo; naenkrat je bilo pred nami v kadru tudi po 100 ljudi vseh generacij. Četudi je pasijon napisan v 
starem slovenskem jeziku, je bila govorica razumljiva. Igralci, tako mlajši kot starejši, so se v posamezne vloge zelo vživeli. 
Celotna zgodba odrešenja človeka, ki je padel zaradi upora Bogu, ker se je uklonil prekanjeni kači – hudiču, je v času dveh 
ur pokazala vso svojo moč in sporočilnost. Drama, kako se človek zapleta v okove greha, je na poseben način izstopila, 
nato pa s prihodom Odrešenika Jezusa Kristusa dobila razrešitev. Kot prepevamo na veliko soboto: »Da, Adamov greh je bil 
potreben, da je bil izbrisan s Kristusovo krvjo …« Noč ima svojo moč. To se je na poseben način izkazalo pri gledanju nočne 
predstave.

Hvaležni v srcu, da nam je bilo dano spremljati to znamenito in zgodovinsko 
predstavo, smo se nekaj minut pred polnočjo vrnili v Novo mesto. Vredno in 
potrebno bi bilo videti tako predstavo večkrat, saj človeku izpraša vest in mu da 
odgovor na marsikatero življenjsko vprašanje.
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Zakonski jubileji (17 parov)
(19. 4.)

V nedeljo, 19. 4., smo se pri sveti maši zbrali zakonski jubilanti, ki v letošnjem letu obhajamo okrogle obletnice medsebojne 
podelitve zakramenta svetega zakona. Praznovanje je izzvenelo predvsem kot zahvala za blagoslov in božje varstvo v vseh 
letih romanja po skupni poti. Posebnega občudovanja in spoštovanja so bili deležni zakonci, ki so praznovali zlate jubileje, 
50-letnico medsebojnega razumevanja in vztrajanja v dobrem in slabem. Na koncu svete maše smo obnovili poročne 
obljube s prošnjo Stvarniku, da nam obilno pomaga s svojo milostjo tudi v prihodnje. Slovesnost smo nadaljevali z obiskom 
samostanske kleti, kjer smo spoznali, da smo tudi dobri pevci. V samostanski obednici pa smo ob veselem druženju, ki so se 
ga udeležili tudi naši najbližji, izmenjali izkušnje, ob zvokih harmonik pa smo nekateri tudi zaplesali.

 ▶ Zakonca Kramar (25 let)



41



42

Župnijsko romanje v ASSISI 
(od 26. do 29. 4.)

Poromati v rojstno mesto sv. Frančiška je resnično nekaj velikega. Skoraj 50 romarjev iz domače župnije NM - sv. Lenart, 
pa tudi s Trebnjega in iz okolice Grosupljega, se nas je podalo na to lepo in zanimivo pot. Romanje je pripravila turistična 
agencija Ariturs iz Maribora, spremljal pa nas je vodič g. Andrej, duhovni vodja pa je bil župnik p. Krizostom. Več kot 
polovica udeležencev romanja je šla na pot v Assisij prvič, zato je bilo romanje še posebej vznemirljivo. Ogledali smo si vse 
najpomembnejše kraje, povezane s sv. Frančiškom. Zadnji dan smo bili na gori La Verni, kjer je sv. Frančišek prejel rane. 
Hvaležni, da nam je bilo dano veliko lepega doživeti, čeravno je bilo vreme bolj oblačno in deževno, smo se vrnili domov.
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Novi Župnijski pastoralni svet – ŽPS
V letu 2015 smo v mesecu marcu in aprilu volili nove 
člane in članice ŽPS. Iz naše župnije je bilo tako izbranih 
24 članov in članic; 9 jih je ostalo iz starega sestava, 
ostalih 15 pa je novih. Na nedeljo Dobrega Pastirja, 26. 
aprila, so bili pri župnijski sv. maši slovesno razglašeni; 
od škofa dobili so tudi listino o imenovanju. Ob tem so 
bili imenovani tudi novi ključarji na Velikem Slatniku: 
Jože Mežnar, Metod Jerman in David Vodopivec. 
Stari ključarji družina Košmerlj pa je za dolgoletno 
požrtvovalno služenje prejela škofijsko priznanje.  

Seznam članov:

Jerca Božič Kranjec 
Drago Cerovšek 
Marija Cimermančič
Rozalija Drenik
Stanka Drenik
Milena Hren 
Johanes Hans Jaklitsch
Milan Košmerl
Andrejka Kramar
Matej Kvas
Marija Klobčar
Roman Mihalič
Robert Miklič
Ema  Molan
Helena Molan
Irena Novak
Gabi Novina
Ana  Retelj
Rafael Plantan
Ivan Staniša
Ervin Struna
Ludvik Vidmar
Miha Vrbinc
s. Alenka Žibert ND
Suzana Žura

Moško stanovsko romanje 
v Laško in Teharje 
(23. 5.)

Na sobotno jutro, 23. maja 2015, smo se zbrali možje 
in fantje na moškem stanovskem romanju. Z dvema 
avtobusoma smo se odpeljali proti Laškem. Pot nas 
je vodila preko Krškega, Brestanice, Sevnice, kjer 
smo opazovali strma pobočja ob reki Savi in molili 
rožni venec vsak za svoj namen romanja. Vreme je 
dajalo podobo temačnosti in je sovpadalo s krajem, 
ki smo ga obiskali. Že med vožnjo smo se iz kraj-
ših povzetkov seznanili o žalostnih zgodbah, ki so se 
dogajale po drugi svetovni vojni v Barbarinem rovu 
nad Laškim. V opuščenem rudniškem rovu so maja 
1945 pobili in zakopali večje število ujetnikov. Pot 
smo nadaljevali do Laškega, kjer smo najprej obis-
kali cerkev sv. Martina. Tamkajšnji župnik nam je na 
kratko predstavil cerkev. V kapeli Božjega groba, ki 
je v podobi Barbarinega rova, smo imeli sveto mašo. 
Nato smo si ogledali znamenito pivovarno Laško, se 
seznanili s postopkom priprave piva ter si ogledali 
proizvodni del. V tamkajšnji gostilni Bezgovšek smo 
se okrepčali z obilnim kosilom ter degustirali različ-
ne vrste piva. Pot smo nadaljevali še na Teharje, kraj 
povojnih izvensodnih pobojev. Na mestu zločinov sta 
postavljena spomenik in Spominski park Teharje, ki 
naj bi prispevala k spravi. Ogledali smo si tudi tam-
kajšnjo cerkev sv. Martina. Na poti proti domači Do-
lenjski smo naredili še postanek pri znameniti gostilni 
na Trojanah, kjer smo lahko poskusili ali kupili slastne 
krofe za svoje najdražje. Sv. Krištof in naša šoferja so 
nas srečno pripeljali nazaj v Novo mesto.

 ▶ Roman Mihalič
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Festival družin 
(10. 5.)

Po enoletnem zamiku se je festival družin zopet vrnil v svoj 
ustaljeni termin na začetek šmarničnega meseca maja. 

10. maja smo se tako zbrali in sodelovali najprej pri družinski 
sveti maši, po njej pa nadaljevali družinsko druženje na 
samostanskem vrtu. Dramska skupina nas je prisrčno 
opomnila, kako pomembne so naše mamice in kako hudo je, 
če se jim slučajno pripeti kakšna nesreča, ter nas spodbudila, 
da se lahko nanje bolj pogosto spomnimo tudi z molitvijo. 

Poleg igrice so člani dramske skupine zrecitirali tudi nekaj 
pesmic oz. recitacij, ki so govorile o mamicah in očkih, 
pripravili pa so tudi manjše presenečenje, ko so v svojo sredo 
na igre brez meja povabili tudi starše in ostale obiskovalce 
festivala.

Za naše lačne želodčke pa s(m)o morali udeleženci festivala 
poleg hrane, ki jo za ta dan tradicionalno pripravijo na 
samostanskem žaru, poskrbeti tudi sami, saj je ena izmed 
iger nosila naslov speci si palačinko. Kogar na festivalu 
družin ni bilo, si lahko le predstavlja, kakšna vrsta se je vila 
pred gorilnikom, na katerem so otroci pod budnim očesom 
odraslih poskusili speči palačinko s svojimi lastnimi rokami 
– nekateri med njimi celo svojo prvo. Mmm, kako je bila 
okusna!

Ob koncu festivala smo se zadovoljni razšli z obljubo, da se 
ob letu osorej zopet snidemo.

 ▶ Gabi Novina
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Zaključek šmarnic v Gotni vasi 
(30. 5.)

Tudi letos so se prizadevni župljani iz Gotne vas zbirali večer za večerom 
v svoji cerkvici sv. Lenarta. Ob čudovito okrašenem oltarčku Šmarnične 
Kraljice so prepevali in molili. Četudi je bilo več starejših kot otrok, so prav 
slednji naredili srečanja boj prisrčna in domača. Hvala Mariji Cimermančič in 
njenemu možu Antonu, ki sta poskrbela za vso organizacijo: okrasitev cerkve 
in potek samih šmarnic. Slastna pizza iz sosednje gostilne Štangelj in sladke 
dobrote so nahranile vse, ki so se zadnji dan zbrali pri bogoslužju.
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Koncert ob 20-letnici Frančiškanskega komornega zbora 
(31. 5.)

Pred začetkom koncerta je bilo prebrano naslednje besedilo:

Dober večer, dobri ljudje!

Dobrodošli na koncertu Frančiškanškega komornega zbora ob njegovi 20-letnici delovanja. Zbor deluje v okviru Kulturno-
umetniškega društva Hugolin Sattner in njegovi začetki segajo v zimski čas leta 1995, ko je frančiškan brat Marijan Cvitak 
zbral prve pevce in začel z vajami. Zbor se je javnosti prvič predstavil na kulturni praznik ravno v tej cerkvi. Na začetku so bili 
nastopi bolj skromni, sčasoma pa so postali resnejši in zahtevnejši. Jeseni leta 1999 je zbor prevzel Matej Burger, ki ga vodi 
še danes. V letih delovanja je zbor spoznal že več sto pesmi različnih zahtevnosti in značajev, različnih vsebin in sporočil. 
Osnovno poslanstvo zbora je sodelovanje pri svetih mašah, zato je v ospredju sakralna zborovska pesem tako slovenskih 
kot tudi tujih skladateljev. Danes zbor šteje 28 pevk in pevcev, ki se enkrat tedensko zbirajo na vajah. Zbor tradicionalno 
na božični dan prireja božični koncert, ki marsikateremu Novomeščanu polepša božične paznike. V lanskem letu je zbor 
skupaj z zborom Musica Sacra iz stolne župnije in priložnostnim orkestrom, sestavljenim iz novomeških glasbenikov, obeležil 
80-letnico smrti skladatelja patra Hugolina Sattnerja z izvedbo njegove Misse Seraphice. Zbor nastopa na različnih versko – 
kulturnih prireditvah in razstavah v organizaciji  Frančiškanskega samostana Novo mesto in sodeluje pri svetih mašah, tako v 
domačem kraju kot tudi širom po Sloveniji. Na ta način zbor bogati in razvija kulturno in duhovno življenje v Novem mestu in 
Sloveniji.

Ob jubileju zbora bodo pevci, ki več kot 5 let delujejo v zboru, prejeli Gallusove značke za aktivno sodelovanje na področju 
ljubiteljske glasbene dejavnosti. Gallusove značke bo podelila ga. Klavdija Kotar, vodja območne izpostave Novo mesto 
Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
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Obnova podružne cerkve sv. Marjete na Potovem vrhu 
LETA GOSPODOVEGA 2015,
v drugem letu papeževanja papeža Frančiška, ki ga je v 
Sloveniji zastopal nuncij msgr. dr. Juliusz Janusz in je 
novomeško škofijo ob deseti obletnici ustanovitve vodil 
msgr. Andrej Glavan;

v letu, ko smo Slovenci obhajali 25 let od prvih 
svobodnih demokratičnih volitev;

ob 650. obletnici ustanovitve mesta Rudolfovo, že od 
vsega začetka imenovanega Novo mesto, ko je prvo leto 
županoval g. Gregor Macedoni;

v letu, ko je v župniji drugo leto župnikoval župnik p. 
Krizostom Komar OFM in so bili poleg njega še trije 
kaplani: p. Janez Papa OFM (gvardijan), p. Marko Novak 
OFM (vikar in bolniški kurat) in p. Peter Vrabec OFM 
(exorcist) ter sta bila ključarja na podružnici Potov Vrh 
Janez in Joža Železnik;

smo v mesecih maju, juniju in juliju obnovili zvonik in 
celotno ostrešje potovske cerkve.

Z bakrom sta zvonik pokrila kleparja Lado in Iztok Rauh iz Uršnih Sel, ostrešje in lesene 
dele na zvoniku pa je uredil Slavko Kastrevec iz Hrušice; pleskarska dela na zvoniku je 
opravil pleskar Srečko Šimc iz Stopič; nadzorna dela pri obnovi je opravil Stane Udovč.

Zadnja celovita prenova je bila pred 30. leti, leta 1985.

Naj vabi obnovljena cerkev naslednje rodove k Bogu, hkrati pa opominja vse, da je 
cerkev skupni dom 
vernikov, ki se združujejo k 
molitvi in slavljenju Boga.

Vse to je bilo zapisano Bogu v hvalo

in dobrim ljudem v veliko zahvalo!

A.D. 2015
Iskrena hvala vsem dobrotnikom. Naj bosta na tem mestu 
izpostavljena podjetje ENSI d.o.o. iz Petelinjeka (1000 evrov) 
in Mestna občina Novo mesto (700 evrov). Ostali ste darovali 
enkrat ali večkrat. Glede na celotno investicijo, ki je znašala 
okrog 35.000 evrov, je bilo zbranega približno polovica.  
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Šmarnični izlet na Bled in Otok 
(6. 6.)

“O Marija, o Marija,

o Marija, o Marija, kako si lepa ti...”

Ob koncu Marijinega meseca smo naša šmarnična srečanja 
zaključili z romanjem na Bled. Za duhovno vodenje treh 
polnih avtobusov otrok, njihovih staršev in ostalih faranov iz 
naše in šmihelske župnije sta poskrbela p. Krizostom Komar 
in župnik Igor Stepan. 

Na Bledu nas je v župnijski cerkvi, ki je posvečena sv. Martinu, 
sprejel župnik Janez Ferkolj, ki ga farani naše župnije 
poznamo, saj je bil doma v Smolenji vasi. Na zelo zanimiv 
način nam je predstavil zanimivosti, med katerimi je bila tudi 
ta, da je bil grb slovenske zastave prvikrat upodobljen ravno 
na Bledu in sicer na plašču Plečnikovega Marijinega kipa pred 
cerkvijo sv. Martina. Po sveti maši, ki je bila v župnijski cerkvi, 
smo se s pletnami odpeljali na otok, v cerkev Marije Kraljice,  
kjer smo svoje molitve in želje prepustili »zvonu želja«. Na 
otoku smo imeli čas tudi za ogled, kavo in potičko v Potičnici. 
Pred odhodom z otoka smo ob jezeru, kjer je Marijina 
kapelica, odpeli litanije Matere Božje in se potem odpravili 
nazaj.

Ob petju, molitvi in prijetnemu klepetu je sledil povra-
tek domov.

 ▶ Suzana Žura
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Dani in Vilma na obisku 
(9. 6.)

Zakonca Dani in Vilma Siter sta se letos podala peš  iz 
domačega  Leskovca pri Krškem v Koper! V ponedeljek, 8. 
junija, po jutranji maši v domačem Leskovcu pri Krškem se 
je pričelo že drugo potovanje „Od skupine do skupine za 
dobro družine“. II. dan sta obiskala Novo mesto in zvečer 
sodelovala pri sv. maši pri frančiškanih v Novem mestu. 
Sama sta o obisku na spletni strani Družina in življenje 
napisala: 

»Večerne maše, ki so jo s svojimi uvodi in sodelovanjem 
pripravili zakonci, se je udeležilo večje število zakoncev 
iz domačih zakonskih skupin, kakor tudi zakonci iz Mirne 
Peči in Stopič. Med mašo sva imela priložnost in sva zbrane 
nagovorila in jih spodbudila v veri in hoji za Gospodom, ki 
je naše upanje in moč.

Po maši smo se zbrali v Lenartovi dvorani - bilo nas je kakih 
50. Vzdušje je bilo lepo. Pari so sami spregovorili o tem, 
kaj jim pomeni zakonska skupina in so tudi nekatere med 
njimi, ki še niso včlanjeni v zakonske skupine, spodbudili, 
da se opogumijo in se jim pridružijo. 

Večer je zaključil p. Krizostom Komar, naš novomeški 
gostitelj, ki se mu za gostoljubje in naklonjenost iskreno 
zahvaljujeva in obljubljava, da se ga bova spominjala v 
najinih molitvah - še posebej v teh dneh, ko bova še naprej 
prepletala našo domovino z dobro mislijo, molitvijo in 
novim upanjem.«

Piknik zakonskih skupin pri 
Cimermančičevih 
(7. 6.)

V župniji delujejo štiri zakonske skupine, ki jih vodijo 
br. Janez, p. Krizostom in p. Peter. Srečujemo se enkrat 
mesečno, ob koncu leta pa si radi pripravimo piknik, kjer se 
zberemo zakonci z družinami vseh štirih skupin. 

Letos smo se 14. junija srečali pri družini Cimermančič. Možje 
so se modro pomenkovali ob peki čevapčičev, žene so si 
spretno izmenjavale recepte in izkušnje pri vzgoji otrok, le-ti 
pa so na kmetiji našli mnogo kotičkov za igro in spoznavanje 
živali. Na koncu smo se mamice, očki, patri in otroci pomerili 
v spretnosti tekanja in podajanja žoge. Zmagovalci smo bili 
vsi.

 ▶ Ema in Nika Molan
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Romanje župnijskih sodelavcev v Idrijo in Godovič 
(9. 6.)

Pridni sodelavci naše župnije so tudi letos poromali skupaj. Cilj romanja je bila Idrija s 
svojo čipko, okusno kosilo z idrijskimi žlinkrofi in postanek v župnijski cerkvi v Godoviču. 
V Idriji smo v župnijski cerkvi imeli sv. mašo. Prijazno nas je sprejel in nagovoril župnik g. 
Jože Pegan. V muzeju idrijske čipke smo poslušali zanimivo razlago o sami šoli idrijske 
čipke(izobraževanje traja več let), ogledali smo si razstavo čipke in si lahko tudi kupili ta 
unikaten izdelek za spomin.
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VEČNI ZAOBLJUBI V FSR IN VSTOP V NOVICIAT 
(13. 6. 2015),  
na god sv. Antona Padovanskega, v KB NM - sv. LENART

Po enournem češčenju Najsvetejšega, ki ga je vodil p. Janez , je sledila slovesna sveta maša, 
ki sta jo darovala p. Janez in p. Krizostom. V sklopu te svete maše sta podali večni zaobljubi v 
FSR sestri IDA  ŠTINE  in  NIKA  BRATKOVIČ. V noviciat pa je vstopil brat SLAVKO  FINK. 

Sam sprejem je vodil p. Janez, duhovni asistent bratstva; zaobljubi je sprejela predsednica 
bratstva Antonija Colnar pred dvema pričama. P. Janez je slavljencem razdelil darila: Idi in 
Niki dva križa - taučka in podobici, Slavku pa Vodilo FSR z razlago in podobico.

Po sveti maši je naša predsednica Antonija organizirala bogat in svečan agape za člane in 
prijatelje FSR. Vsi smo se veselili. Bogu hvala za novi sestri in brata!

 ▶ Ana Alessandra                             
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Telovska procesija 
(22. 6.)
V čudovitem sončnem vremenu se je 
odvila procesija z Najsvetejšim, ki je bila 
po maši ob 8.30 in pred mašo ob 10. uri. 
Otroci so nosili otroške bandere raznih 
svetnikov. Med procesijo smo molili in 
peli: »Kristus kraljuj, Kristus zmaguj, v 
hostiji sveti, nam gospoduj.«
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Oratorij v Šmihelu 2015 HOČEM BITI SVET! 
(29. 6. do 5. 7.)

Letošnji oratorij v Šmihelu smo skupaj z Dominikom Saviem spoznavali in 
okušali pot svetosti ter tako še bolj trdno spletli vezi z Bogom.

Na začetku dneva, takoj po tem, ko so se vsi otroci vpisali v delavnice, smo 
zapeli himno letošnjega oratorija ter dvignili zastavo. S tem in z molitvijo smo 
blagoslovili celoten dan, saj kot pravijo: »Z Bogom začni vsako delo, da bo 
dober tek imelo.« Nato smo si skupaj ogledali gledališko igro, ki so jo pripravili 
pridni animatorji, ter tako v svoj dan povabili še Dominika Savia. Animatorjem 
je zgodba igre še kako pomagala pri katehezah, pri katerih so si otroci še bolj 
podrobno ogledali Dominikovo življenje in njegove življenjske preizkušnje. Čez 
cel teden smo namreč spoznali kar nekaj zelo pomembnih lastnosti Dominika, 
kot na primer: svetost, prijaznost, sočutje, ljubezen, vztrajnost, vestnost in 
molitev oz. sodelovanje z Bogom.

Po zasluženem polnjenju 250. želodčkov, bilo je namreč 199 otrok in 51 
animatorjev, smo imeli več kot petnajst delavnic (kemijsko, frizersko, 
novinarsko, avtopralniško, skavtsko, pirografsko, šahovsko, gasilsko, glasbeno, 
pravljično, športno in računalniško, kjer pa, na žalost otrok in na srečo staršev, 
otroci niso igrali računalniških igric). 

Menim, da se moramo prav vsi, tako animatorji kot tudi udeleženci, zahvaliti 
Bogu za prečudovito sončno vreme, nepoškodovana telesa ter še eno veliko 
izkušnjo, ki nam bo v življenju zagotovo še kako prav prišla. 

Upam, da se prihodnje leto spet ponovno vidimo. Močno se že veselim 
kakšnega novega nasmejanega obraza.

 ▶ Animatorka Ema Molan
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Žegnanjska nedelja na Potovem Vrhu  in blagoslov 
obnovitvenih del 
(19. 7.)

V naši župniji se je na dan pred godom sv. Marjete 
Antiohijske, v nedeljo 19. 7., na podružnici Potov Vrh, 
zgodil zgodovinski blagoslov obnovljenega zvonika in 
ostrešja cerkve. 

Cerkev je lahko stavba. Stavba s slavno arhitekturo, 
večstoletno zgodovino, mogočno gradnjo in bogatim 
zlatim okrasjem. 

Ampak nobena še tako mogočna cerkev ne glede na to, 
kje po svetu sem se potikala, ni takšna, kot je ta, ki stoji 
na Potovem Vrhu. To je moja domača cerkev. Tu sta se 
poročila moja starša, tu je sestrica prejela sveti krst, tu 
sem od malih nog hodila k šmarnicam, tu počiva moj 
dedek in ogromno mojih prednikov.

Nobena še tako velika cerkev ni tako pomembna zame 
kot je ta mala cerkvica v vasi Potov Vrh. Tu sem gledala 
starejše gospe moliti rožni venec, tu sem lahko prvič 
brala prošnje, tu sem se naučila plesti lipco, gledala, 
kako se krasi božji oltar in postavlja mlajičke.

Nobena še tako velika cerkev ni tako pomembna za 
mojo vero kot je ta. Vsak od zbranih na Marjetinem 
žegnanju na Potov Vrhu bi najverjetneje lahko povedal 
svojo zgodbo, kaj je doživel in za kaj je kdaj prosil pri sv. 
Marjeti.

In kar naenkrat cerkev ni le stavba, ampak je nekaj več. 
Nekaj več zaradi svoje zgodovine, zaradi ljudi, ki so v 
tem trenutku v njej, zaradi ljudi, ki so jo nam pustili 
takšno kot je. Hvala vsem našim prednikom, da so 
ohranili ta biser sredi vasi in hvala vsem sokrajanom, 
darovalcem župniku p. Krizostomu, njegovim 
frančiškanskim bratom, prelatu Božidarju Metelku, ki 
je vodil slovesnost, in pridnim delavcem, ki so obnovili 
našo cerkev in vsem, ki so se poveselili z nami na 
Marjetinem žegnanju.

 ▶ Petra Kmetič
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Nova kapelica sv. Družine 
(26. 7.)

V Smolenji vasi je na nedeljo sv. Ane, 26. junija, naš župnik p. Krizostom 
Komar blagoslovil kapelico sv. družine, ki jo je postavila družina Božič 
Kranjec. Kapelico, ki se nahaja nekoliko izven vasi, ob priljubljeni sprehajalni 
poti v Farjevce, je izdelal Igor Kranjec. Narejena je iz votle smreke, ki je rasla 
v Kočevskem Rogu, v njej pa je kipec sv. družine v naravni barvi lesa, delo 
rezbarjev iz Val Gardene. K postanku in molitvi ob njej vabi napis: »Ozri se 
popotnik, postoj, s križa pozdravlja Jezus te tvoj. V votlini Marija z družino je 
svojo, izroči v varstvo družino ji tvojo.« 

 ▶ Jerca Kranjec Božič
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Letovanje v Strunjanu 
(od 12. do 18. 7.)

Kot vsako leto, smo se ministranti in 
pevke podali na tedenske počitnice 
v Strunjan. Počitnice so bile nagrada 
za pridno ministriranje in lepo petje v 
minulem letu, s čimer smo popestrili 
marsikatero sveto mašo.

Dan smo začeli z jutranjo telovadbo, 
vendar je letos jutranji tek h križu kaj 
hitro zamenjala jutranja »zumba«. 
To našo plesno točko smo čez teden 
stopnjevali in jo ob koncu predstavili 
kar pred celotno strunjansko plažo, 
v »flash mobu«. Sledile so hvalnice, 
nato pa zajtrk in odhod na plažo. 
Tam smo preživeli večino dneva, se 
zabavali v vodi, se metali s splavov, 
imeli vodne igre … Ko smo postali 
lačni, nas je v domu vedno pričakalo 
okusno kosilo naše super kuharice 
Hilde. Z dnevnimi obveznostmi po 
skupinah (pomivanje po obroku, 
čiščenje kopalnic …) smo poskrbeli, 
da se naša strunjanska hiša ni 
spremenila v »smetišče«.

Potem smo se odpravili k maši, ki 
jo je daroval p. Janez, mi pa smo 
pripravili uvode, prošnje, zahvale 
in pesmi. Sledilo je popoldansko 
kopanje, večerja, nato pa zabavni 
večeri, ki so vrhunec dosegli s 
krstom novih animatorjev. Skozi ves 
teden nas je v Strunjanu spremljala 
tudi družina Vrščaj, ki je bila z 
dolgoletnim animatorjem Sandijem 
in našo osebno zdravnico Tanjo še 
kako dobrodošla okrepitev ekipe. 
Teden je bil poln dogodivščin in 
zabave, zato se bomo z veseljem 
vrnili tudi drugo leto.

 ▶ Benjamin Drenik
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Poroka Petre Mihalič in Kristjana Kmetiča 
(15. 8.)

Zakaj je bila ta poroka nekaj posebnega:

•	 poročila se je dobra in dejavna faranka;
•	 zaročenca sta se na dogodek skrbno pripravila;
•	 v samo pripravo je bilo vključenih veliko ljudi;
•	 veliko, več 100 svatov jo je spremljalo tudi k oltarju sv. Lenarta 

v Novem mestu;
•	 ženi in nevesta sta se pripeljala s čolnom po sanjavi Krki;
•	 sama slovesnost, poročna sv. maša je bila doživeta in 

pričevalna.
Bog naj blagoslavlja mlado nevesto in mladega ženina. Hvala 
Vam za vajino pričevanje, za lepoto in svetost zakramenta sv. 
zakona.
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FLM na morju 
(24. - 28. 8.)

V tednu od 24. do 28. avgusta smo se 
FLMjevci odpravili na Kaprije, da tam skupaj 
preživimo še zadnji (za dijake) počitniški 
teden. V ponedeljkovih zgodnjih jutranjih 
urah se je torej 6 srednješolcev v spremstvu 
p. Janeza odpravilo na pot. Po dolgi vožnji 
smo prispeli na otok brez avtomobilov in z 
samo eno trgovino.

Naši dnevi so izgledali takole: zjutraj smo 
vstali, pater je že kupil kruh, pripravili smo 
si zajtrk, nato pa odhiteli na plažo, kjer 
smo preživeli celo dopoldne. Voda je bila 
super, topla in čista. Po dopoldanskem 
poležavanju smo se odpravili nazaj v hišo, 
kjer smo pripravili kosilo. Po kosilu smo 
imeli kratek počitek, potem pa zopet plaža. 
Zvečer smo se igrali razne igre - predvsem 
Jungle speed. Najbolj zabavna pa je 
bila vožnja do doma, ko se nas je vseh 
sedem, vsak s svojo prtljago, „napokalo“ v 
Scenica. To vožnjo si bomo najbrž za vedno 
zapomnili. Če torej na kratko povzamem 
naš teden na Kaprijah: počitek, hrana, 
morje in veliko dobre volje.

 ▶ Eva Beg

Sodelovanje FLM v Stični mladih 
(19. - 20. 9.)

 »Blagor čistim v srcu, kajti Boga bodo gledali.« (Mt 5,8)

Tako se je glasilo letošnje geslo Stične mladih, ki nas nagovarja, da 
pogledamo v svoja srca. Pogledamo v srce, prepoznamo naše dobre stvari in 
poskušamo očistiti vse, kar dela naše srce nečisto.

FLM-jevci smo v Stično prišli že večer prej in se udeležili večerne molitve. 
Naslednji dan smo imeli nalogo, da pobiramo prostovoljne prispevke. 
Spoznali smo veliko novih obrazov, ki so prišli iz cele Slovenije. Po trdem 
delu je sledil ogled stojnic, obisk delavnic in nato še veličastna maša, ki 
nas je sklenila v eno. Pika na i je bil zaključni koncert Stična banda, ki je 
dogodek dodatno popestril.

Stična mladih je res enkratna in pozitivna izkušnja, ki jo priporočamo 
vsakemu! Iskreno in pogumno!

 ▶ Brina Biličič
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Katehetska nedelja
(6.9.)

BLAGOSLOV ŠOLSKIH 
IN VEROUČNIH TORB IN 
NAHRTNIKOV 

Molimo.

Bog, naš Oče,

od tebe so vse dobrine,

od tebe je vse, kar smo in kar 
imamo.

Blago+slovi, prosimo te 
šolske in veroučne torbe ter 
nahrbtnike,

in otroke nauči, da bodo znali 
ceniti znanje in vedenje, 

ki je zapisano v knjigah in 
zvezkih.

Hkrati pa jim pomagaj, da 
bodo spoštovali sošolce in 
sošolke

ter se med seboj spoštovali in 
sprejemali.

Po Kristusu našem Gospodu.
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Izlet mladinskega in otroškega 
pevskega zbora v Olimje
(10. 10.)

V soboto, 10. 10. 2015, smo pevci otroškega in mladinskega 
zbora iz naše župnije odšli na zaslužen izlet v Olimje. 
Odpravili smo se zgodaj zjutraj, saj je bilo do našega cilja 
debelo uro vožnje. Najprej smo morali seveda potešiti lakoto, 
zato so nam tamkajšnji prijazni duhovniki odstopili jedlinico. 
Sledil je ogled cerkve, posvečene  Mariji vnebovzeti. Nato pa 
je bila na vrsti maša. Ker pa smo bili tam sami „dobri“ pevci, 
smo jo malo polepšali s petjem. Kmalu smo se preselili v 
prostor, kjer je bila nekdanja lekarna, ter si jo podrobneje 
ogledali. Sledilo je kosilo in po njem naš najljubši del: ogled 
čokoladnice. Ni trajalo dolgo, ko smo bili že vsi čisto od 
čokolade, ki smo si jo lahko kupili, seveda pa smo jo dobili 
tudi od patra, ki se je odločil, da smo bili čez leto dovolj pridni 
in si jo zaslužimo.  
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Dan Frančiškove duhovnosti - DUH ASSISIJA 
(24. 10.)

Na plakatu, ki je služil kot vabilo, je bilo napisano:

DUH ASSISIJA – dan duhovnosti – bo letos v soboto, 24. oktobra 
2015, v Novem mestu pri frančiškanih. Geslo letošnjega dogajanja 
je: »… tudi mene je osvojil Kristus!« (prim. Flp 3,12).

Program:

9.30 zbiranje

10.00–10.30 skupna adoracija v cerkvi sv. Lenarta

10.30–11.00 čaj, kava, klepet …

11.00 predavanje s. Metke Kos FMM in različna pričevanja (v cerkvi)

12.30 kosilo (poskrbijo frančiškani)

13.30 delavnice

15.00 sveta maša, ki jo bo daroval novomeški škof msgr. Andrej 
Glavan

Zbralo se je več kot 110 bratov in sester in različnih krajevnih 
bratstev iz vse Slovenije. Z novomeškim škofom Andrejem 
Glavanom je somaševalo 11 duhovnikov iz vseh treh frančiškovih 
redov. Srečanje nas je v marsičem nagovorilo in pokazalo, da smo 
vsi »osvojeni« od Kristusa.
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Obnova toplotnih črpalk
(oktober in november)

Četrt stoletja je minilo od vzpostavitve ekološkega ogrevanja 
v novomeškem kloštru in cerkvi sv. Lenarta. Sistem vodne 
vrtine in toplotnih črpalk pa je v teh letih dotrajal in ni več 
izpolnjeval vseh pričakovanj glede ogrevanja. Po opravljenih 
analizah in možnih rešitvah smo konec septembra začeli z 
vrtanjem nove vrtine in s sanacijo že obstoječe vrtine, ki je 
bila delno zasuta. Komaj se je umiril hrup gromozanskega 
vrtalnega stroja, že se je začelo razbijanje in »štemanje« v 
obeh strojnicah (za cerkve in samostan), saj je bilo treba 
odstraniti dotrajane elemente in pripraviti prostor za nove.

Mesec oktober je prizanašal prebivalcem kloštra, da nas ni 
preveč zeblo in temperatura v sobah ni padla pod 14 stopinj 
C. Prva polovica novembra nam bo ponovno ogrela cerkev in 
samostan, do takrat pa bomo malo bolj zaviti in oblečeni.



72

Zvone in Meta Blažič – aranžerja in krasilca naše cerkve za večje praznike

Bogu smo hvaležni za naša farana, zakonca iz Velikega 
Slatnika Zvoneta in Meto Blažič, ki ob različnih priložnostih, 
predvsem pa ob večjih praznikih okusno okrasita našo 
župnijsko cerkev.

1.november 2014

Lenartovo 2014 - Zahvalna nedelja

Božji grob Sv. birma

Velika noč 2015 Sv. obhajilo Poroka Petre in Kristjana Kmetiča



PASTORALNA STATISTIKA 
od 1. 11. 2014  
do 31. 10. 2015

•	 krsti: 58
•	 poroke: 10 
•	 pogrebi: 58
•	 birmancev: 45 
•	 prvoobhajancev: 40 
Vseh veroučecev in veroučenk v 
veroučni šoli 2014/2015: 352

Katehumeni 
30.11.2014

Zakramente so prejeli na 
večer prve adventne nedelje, 
30.11.2014 pri večerni maši ob 
18. uri.

Skupino je vodil p. Peter Vrabec. 
Posamezni katehumeni so iz 
naslednjih župnij: 2 iz NM - sv. 
Lenart in po 1 iz NM - Šmihel, NM 
- sv. Janez in Dolenjske Toplice.  

Ministranti z župnikom  
na Lenartovo nedeljo 2014

S. Marjeta Fajdiga ND,  
katehistinja v naši župniji  
od leta 2002 do 2014.



Birmanci 2014/2015

Prvoobhajanci 2014/2015




