
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. nedelja med letom 
 

7. 6. 2015 

št. 28 

32 Sedela pa je okoli njega množica, ko so mu rekli: »Glej, tvoja mati 
in tvoji bratje so zunaj in te iščejo.« 33 Odgovoril jim je: »Kdo je moja 
mati in kdo so moji bratje?« 34 In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli 

njega in pravi: »Glejte, moja mati in moji bratje!  
35 Kdor namreč spolni božjo voljo, ta mi je brat in sestra in mati.«  

(M3,31-35) 

BLAGOSLOV ANTONOVIH KRUHKOV 
 

V soboto, 13. junija, bo pri jutranji in 
večerni maši blagoslov t.i. Antono-
vih kruhkov. Prispevki so namenjeni 
za potrebe župnijske Karitas! 
 

PIKNIK ZAKONSKIH SKUPIN 
 

bo v nedeljo, 14. junija popoldne. 

DRUŽINSKI TRIO NOVINA 
 
bo imel DOBRODELNI KONCERT ob 30-
letnici delovanja v nedeljo, 7. 6. 
ob 20. uri. Koncert bo pričevalno-
glasbeni. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni za zdravljenje  
enega izmed članom. Na koncert 
lepo povabljeni! 

OBLJUBE OFS 
 

V soboto, 13. junija, bodo pri večer-
ni maši izrečene obljube v Frančiš-
kovem svetnem redu, trije kandida-
ti pa bodo sprejeti v noviciat. 
 
MAŠA ZA OZDRAVLJANJE NOTRANJIH RAN 
je prestavljena na četrtek, 18. junija. 
Obvestite zainteresirane! 

ROMANJE SODELAVCEV 
KARITAS, KLJUČARJEV IN 

ČISTILCEV CERKVE 
 

bo v sredo, 17. junija. 
Prijavite se v župnijski pisar-

ni. Napotili se bomo proti 
Idriji in Godoviču. 
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SRCE JEZUSOVO, 

KRALJ IN SREDIŠČE VSEH SRC 

 Za mesec maj pravimo, da je Mari-
jin, za junij pa bi mirno rekli, da je Jezu-
sov mesec. Ves mesec namreč molimo 
in častimo njegovo Srce, ki je bilo na 
križu prebodeno, za vse nas. V tem 
Jezusovem srcu ima prostor in mesto 
vsako naše srce. Pred nami je slovesni 
PRAZNIK JEZUSOVEGA SRCA, ki ga bomo 
letos obhajali v petek, 12. junija. Povab-
ljeni smo, da ga na ta dan posebej 
molimo in častimo ter se mu zahvalju-
jemo.  Če ima slovesni praznik Sv. Reš-
njega Telesa in Krvi izvor v Velikem 
četrtku, potem ima slovesni praznik 
Jezusovega Srca svoj izvor v Velikem 
petku. Naj bo tudi mesec junij, ki je prvi 
počitniški mesec, priložnost, da poglo-
bimo svojo ljubezen do Jezusa. Pri jut-
ranjih mašah med tednom ob 8. uri 
bomo premišljevali »VRTNICE«, ki govori-
jo o pobožnosti do Jezusovega Srca. 
 

  V to Jezusovo srce želimo izročiti 
ob koncu veroučnega leta vse naše 
veroukarje ter njihove drage starše. 
Zahvalimo se za naši katehistinji s. 
Marjeto in go. Gabi ter kateheta p. 
Krizostoma in p. Janeza; iskrena hva-
la za vaše pričevanje. V Jezusovo 
Srce želimo izročiti naše zborovodje: 
Sonjo, Mateja in Romano. Slednja se 
letos po 14. letih poslavlja od vodenja 
otroškega zbora. Draga ga. Romana, 
iz vsega srca se vam zahvaljujemo za 
vaše požrtvovalno in strokovno slu-
ženje v naši župniji. Pogrešali vas 
bomo, razumemo pa vas, da si želite 

nekoliko več miru. Bog naj Vas blago-
slavlja na Vaši nadaljnji življenjski 
poti. V Jezusovo Srce polagamo našo 
organistko Snežko, ki s svojo požrt-
vovalnostjo služi župniji pri spremlja-
nju župnijskega zbora in igranju pri 
številnih nedeljskih in tudi delavniških 
mašah.  Naj Jezusovo Srce sprejme 
vse naše birmanske animatorje, ani-
matorje iz skupine FLM, naše minis-
trante in vse druge, ki ste kakorkoli 
pomagali pri obhajanju minulega 
katehetsko - pastoralnega leta. Veli-
ko dogodkov je za nami. Poglejte si 
našo spletno stran; tam boste našli 
tudi obvestila za jesenski začetek 
novega veroučnega leta. 
Duhovniki si želimo, da greste z Jezu-
som na POČITNICE in da ko ste doma, 
pridete v našo župnijsko cerkev – 
Jezus vas čaka. 
 

 Jutri, 8.6. po večerni maši, ima 
pikniško druženje novi in tudi stari 
ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET.  
 

  V torek, 9.6., bosta med nami 
DANI IN VILMA SITAR. Še posebej želita 
med mašo ob 19. uri nagovoriti vse 
zakonce; po maši pa sledi tudi druže-
nje z njima v Lenartovi dvorani. 
ZAKONCI lepo povabljeni.  
 
 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 13. junija 2015, čistijo našo 
cerkev župljani iz ulic: Belokranjska 
cesta, Gotna vas, Ob potoku in Jedin-
ščica. 
 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
10. teden med letom 2015 

NEDELJA 
7. junij 

10. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + iz družine Granda in Udovč 
8.30  za farane 
10.00  za + starše, brate in sina Ivana Prusa 
11.30  za + starše Toneta in Miro Trdan 
19.00  za + Sonjo Klobčar 

PONEDELJEK 
8. junij 

Sv. Medard, škof 

8.00  za + brata Jožeta 
19.00  za + p. Felicijana Pevca 

~  po namenu (           ) 

TOREK 
9. junij 

Sv. Efrem Sirski, mučenec 

8.00  za + Alojza Palčarja in + sorodnike 
19.00  za + Danico in Jožeta Kruljac 

GV 20.00 za + Darinko Eršte, 7. dan 
~  po namenu (           ) 

SREDA 
10. junij 

Sv. Bardo, škof 

8.00  v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 
19.00  za + Amalijo Hren 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30 za zdravje 

ČETRTEK 
11. junij 

Sv. Barnaba, apostol 

8.00  za + Tončko Zupančič 
19.00  za + Petra Drenika in mamo Alojzijo 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
12. junij 

Srce Jezusovo 

8.00  za + Ano in vse + iz družine Kavšek 
19.00  za + Vincenca in starše Flajnik 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
13. junij 

Sv. Anton Padovanski 

8.00  za + Jožefa Muhiča, obl. 
19.00  za + Antona Prusa in nečaka Ivana 

poroka 16.00 za blagoslov v zakonu 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
14. junij 

11. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + iz družine Stipič in Žagar 
8.30  za farane 
10.00  za + starše in Marijo Selak 
11.30  za + Alojza in Ido Krevs ter Mihaela Irta 
19.00  za + Tihomira Kotnika, 3. obl. 

SV 10.00 za + Marijo Kirn, obl. 


