
, 
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. JANEZ 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 12.00 in od 17.00 do 18.00. 
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). Ena PRIPRAVA je skupna 
dekanijska, druga pa v soboto pred krstom 
ob 18.00 (v zim. času ob 17.00)
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.Odgovarja: p. Krizostom Komar OFM, župnik

 
VELIKA NOČ 

 
5. 4. 2015 

št. 19 

1 Prvi dan tedna je Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema, šla 
h grobu in videla, da je kamen od groba odvaljen. 8 Tedaj pa je 
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in 

veroval. 9 Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih 
(Jn 20,1.8-9) 

FLM 
V nedeljo, 29. 3., je potekala zadnja 
tekma rekreacijske lige, hvala vsem 
zvestim navijačem za prijetno vzduš-
je! Fantom ekipe KK FLM žal ni uspe-
lo ugnati Eldorada, tako so končno 
pristali na 2. mestu. Benjamin Drenik 
je z 171 koši v sezoni postal prvi stre-
lec v ligi, Blaž Kestnar pa četrti, 
obema iskrene čestitke! 

STANOVSKO ROMANJE MOŠKIH¸ 
bo v soboto, 23. maja. Poromali 
bomo v Laško in Teharje. Najprej  
bomo imeli sv. mašo v župnijski 
cerkvi v Laškem, nato pa bomo šli 
na ogled pivovarne Laško in degus-
tacijo piv s kosilom. Popoldan pa 
nas čaka še postanek v Teharjah in 
ogled spominskega parka. Prijavite 
se v župnijski pisarni. 

ZAKONSKI JUBILANTI 
V župnijski pisarni se prijavite za letoš-
nje praznovanje obletnice poroke (10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50…) ki bo v 
nedeljo, 19. aprila, pri sv. maši ob 11.30. 
 

*** 

Na velikonočni ponedeljek je vsa MLA-
DINA vabljena na tradicionalni VELIKO-
NOČNI ZAJTRK v Lenartovem domu, ki 
bo potekal po pol deveti maši. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 
 

Udeležili se bomo predstave na belo 
soboto, 11. 4. ob 20. uri. Prijave še 
zbiramo v župnijski pisarni. Prostora 
v avtobusu je dovolj, zato se hitro 
odločite. ODHOD je ob 17. uri iz 
KANDIJE. 

* * * 

PRVOMAJSKO ROMANJE v ASSISI 
od nedelje 26. 4. do srede 29.4. 

 

PROSTI STA ŠE 2 MESTI! 

 
VELIKA NOČ 

 
5. 4. 2015 

št. 19 

1 Prvi dan tedna je Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema, šla 
h grobu in videla, da je kamen od groba odvaljen. 8 Tedaj pa je 
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in 

veroval. 9 Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih 
(Jn 20,1.8-9) 

FLM 
V nedeljo, 29. 3., je potekala zadnja 
tekma rekreacijske lige, hvala vsem 
zvestim navijačem za prijetno vzduš-
je! Fantom ekipe KK FLM žal ni uspe-
lo ugnati Eldorada, tako so končno 
pristali na 2. mestu. Benjamin Drenik 
je z 171 koši v sezoni postal prvi stre-
lec v ligi, Blaž Kestnar pa četrti, 
obema iskrene čestitke! 

STANOVSKO ROMANJE MOŠKIH¸ 
bo v soboto, 23. maja. Poromali 
bomo v Laško in Teharje. Najprej  
bomo imeli sv. mašo v župnijski 
cerkvi v Laškem, nato pa bomo šli 
na ogled pivovarne Laško in degus-
tacijo piv s kosilom. Popoldan pa 
nas čaka še postanek v Teharjah in 
ogled spominskega parka. Prijavite 
se v župnijski pisarni. 

ZAKONSKI JUBILANTI 
V župnijski pisarni se prijavite za letoš-
nje praznovanje obletnice poroke (10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50…) ki bo v 
nedeljo, 19. aprila, pri sv. maši ob 11.30. 
 

*** 

Na velikonočni ponedeljek je vsa MLA-
DINA vabljena na tradicionalni VELIKO-
NOČNI ZAJTRK v Lenartovem domu, ki 
bo potekal po pol deveti maši. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 
 

Udeležili se bomo predstave na belo 
soboto, 11. 4. ob 20. uri. Prijave še 
zbiramo v župnijski pisarni. Prostora 
v avtobusu je dovolj, zato se hitro 
odločite. ODHOD je ob 17. uri iz 
KANDIJE. 

* * * 

PRVOMAJSKO ROMANJE v ASSISI 
od nedelje 26. 4. do srede 29.4. 

 

PROSTI STA ŠE 2 MESTI! 

 
VELIKA NOČ 

 
5. 4. 2015 

št. 19 

1 Prvi dan tedna je Marija Magdalena zgodaj, ko je bila še tema, šla 
h grobu in videla, da je kamen od groba odvaljen. 8 Tedaj pa je 
vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prišel h grobu, in je videl in 

veroval. 9 Nista še namreč umela pisma, da mora vstati od mrtvih 
(Jn 20,1.8-9) 

FLM 
V nedeljo, 29. 3., je potekala zadnja 
tekma rekreacijske lige, hvala vsem 
zvestim navijačem za prijetno vzduš-
je! Fantom ekipe KK FLM žal ni uspe-
lo ugnati Eldorada, tako so končno 
pristali na 2. mestu. Benjamin Drenik 
je z 171 koši v sezoni postal prvi stre-
lec v ligi, Blaž Kestnar pa četrti, 
obema iskrene čestitke! 

STANOVSKO ROMANJE MOŠKIH¸ 
bo v soboto, 23. maja. Poromali 
bomo v Laško in Teharje. Najprej  
bomo imeli sv. mašo v župnijski 
cerkvi v Laškem, nato pa bomo šli 
na ogled pivovarne Laško in degus-
tacijo piv s kosilom. Popoldan pa 
nas čaka še postanek v Teharjah in 
ogled spominskega parka. Prijavite 
se v župnijski pisarni. 

ZAKONSKI JUBILANTI 
V župnijski pisarni se prijavite za letoš-
nje praznovanje obletnice poroke (10, 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50…) ki bo v 
nedeljo, 19. aprila, pri sv. maši ob 11.30. 
 

*** 

Na velikonočni ponedeljek je vsa MLA-
DINA vabljena na tradicionalni VELIKO-
NOČNI ZAJTRK v Lenartovem domu, ki 
bo potekal po pol deveti maši. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 
 

Udeležili se bomo predstave na belo 
soboto, 11. 4. ob 20. uri. Prijave še 
zbiramo v župnijski pisarni. Prostora 
v avtobusu je dovolj, zato se hitro 
odločite. ODHOD je ob 17. uri iz 
KANDIJE. 

* * * 

PRVOMAJSKO ROMANJE v ASSISI 
od nedelje 26. 4. do srede 29.4. 

 

PROSTI STA ŠE 2 MESTI! 



  

GROB JE PRAZEN – KRISTUS JE VSTAL 

 ALELUJA! Dragi bratje in sestre, 
vsi, ki radi zahajate v našo cerkev sv. 
Lenarta. Iz srca Vam bratje frančiškani 
v kloštru voščimo radosti in blagoslova 
polne velikonočne praznike. Naj Vas 
vstali zveličar razveseli in opogumi ter 
vam vlije novih moči – ON resnično z 
nami živi.  
Voščijo Vam tudi slovenski škofje: 
»Velikonočni kristjan ne hodi več h gro-
bovom, ampak napoti svoj korak k bra-
tom in sestram. S seboj nosi oznanilo 
vstajenja, oznanilo življenja in veselja. 
'On, ki so ga razpeli na les in umorili, je 
vstal in živi.' Aleluja. Veselimo in raduj-
mo se! Aleluja.«  
 

 HVALA vsem, ki ste ponovno dali v 
služenje svoje pridne roke in odprta ter 
darežljiva srca, da lahko veselo praznu-
jemo: članom ŽPS, ministrantom, pev-
cem, zborovodjem: Sonji, Romani in 
Mateju, organistki Snežki, pritrkoval-
cem, mestni godbi Novo mesto, nosil-
cem neba in bander iz Smolenje vasi, 
Zvonetu in Meti Blažič za praznično 
okrasitev, zakristanki Ani in naši kuha-
rici Hildi. HVALA tudi vsem za pisna in 
ustna voščila; HVALA vsem za materi-
alne darove. Bog povrni! 
 

 Ves teden, do Bele nedelje, bomo 
praznovali Veliko noč, zato VEROUKA NE 

BO. Pričnemo ga v ponedeljek, 13. 4. 
BIRMANCI se dobijo v birmanskih skupi-
nah po dogovoru z animatorji! 
 

 V četrtek, 9. 4. je SV. MAŠA ZA NOTRANJE 

OZDRAVLJENJE in po njej molitev za 
osvoboditev. 

 V soboto, 11.4. bo po večerni maši v 
naši cerkvi JAVNA GENERALKA vokalne 
skupine Mezzo. 
 

 STATISTIKA ZA MAREC  
 

KRSTI: IZA Ucman, MARK Tusk Ostič, 
in GAL Vovko.  
Staršem in botrom iskrene čestitke. 
POGREBI:  ALOJZIJ Mikec (79), ANA  
ZDENKA Špendal (70), ISTOK Kunstek  
(49) in CVETKA Jakopec (81). 
Vsem žalujočim domačim iskreno soža-
lje in molitveni spomin. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

V soboto, 11. aprila 2015, so na vrsti 
župljani iz ulic: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova. 

 
Dragi verniki, dragi Novomeščani! 
 

Letos praznuje naše mesto 650-
letnico. 7. aprila 1365 je Rudolf IV. Hab-
sburški ustanovil Rudolfovo – Novo 
mesto, 7. aprila 2006 pa je papež 
Benedikt XVI. ustanovil novomeško 
škofijo. Letos torej začenjamo tudi s 
praznovanjem 10-letnice naše škofije. 
Zato vabim vse meščane in okoličane v 
sredo, 8. aprila 2015, ob 19. uri v 
novomeško stolnico k slovesni 
zahvalni maši. Zahvalna maša za Božje 
varstvo bo najlepša prošnja, da bomo 
tudi v prihodnje na priprošnjo sv. 
Miklavža deležni ljubeče Božje naklon-
jenosti in pomoči. Pri maši bo sodelo-
val zbor Vokalna akademija Jurij Slat-
konja s solisti. 

vaš škof Andrej 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
1. velikonočni teden 2015 

NEDELJA 
5. april 

VELIKA NOČ 

7.00  za + Istoka Kunstka, 7. dan 
8.30  za farane 
10.00  za + Slavka Kozoglava 
11.30  v zahvalo za zdravje 
19.00  za + Mici Guštin 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 

PONEDELJEK 
6. april 

Velikonočni ponedeljek 

7.00  v čast Sv. Družini 
8.30  za + Rudija in Ano Bukovec 
10.00  za + Alojza Hočevarja, obl. 
11.30  za + Vido Novak 
19.00  za + iz družine Župevec in Bele 

TOREK 
7. april 

Sv. Janez Krstnik de la Salle 

8.00  za zdravje in srečno vožnjo 
19.00  za + Sonjo Klobčar 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
8. april 

Sv. Dionizij Korintski, škof 

8.00  v dober namen 
19.00  za + starše Leona in Pavlo Simčič 
19.00  za + Cvetko Jakopec, pogr. 
BOL 19.30 za srečno zdravljenje 

ČETRTEK 
9. april 

Sv. Valtruda, žena, redovnica 

8.00  za + Ano Zdenko Špendal, 7. dan 
19.00  za + Ivana Lesjaka 
19.00  za + Rudija Žepevca, obl. 

PETEK 
10. april 

Sv. Mihael Svetniški, red. 

8.00  za duše v vicah 
19.00  za + iz družine Cekuta 
19.00  za + Slavka Mikca, 30. dan 

SOBOTA 
11. april 

Sv. Stanislav, škof, mučenec 

8.00  v čast Materi Božji za zdravje 
19.00  za + Petra Drenika 
19.00  za + Ivana Radeža 

NEDELJA 
12. april 

2. VELIKONOČNA 
BELA 

BOŽJEGA USMILJENJA 

7.00  za + starše in brate Primc 
8.30  za farane 
10.00  v zahvalo 
11.30  za + Rudolfa, Antona in Kristino Koračin 
19.00  za + Alojzija in Jožefo Mavsar 

SV 10.00 za + iz družine Gregorčič 


