
, 
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

MLADIFEST – MEDJUGORJE
Mlade vabimo k udeležbi na med-
narodnem srečanju mladih z vseh 
koncev sveta v Medjugorju na 
duhovnem tednu, ki se mu reče 
MLADIFEST - od 31.7. do 6.8. 
stroški: 210 € (z zavarovanjem, nas-
tanitev, zajtrk, kosilo, avtobusni 
prevoz). Podrobnejše informacije: 
p. Peter (031 792 922).

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
Sklepi 6. pole: 

SOČUTJE IN PRAVIČNOST 

1. Organiziranje občasne tržni-
ce oblačil z namenom izmen-
jave oblačil. 

2. Organiziranje izobraževanja 
za nove sodelavce naše žup-
nije. 

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

V letu posvečenega življenja, orga-
niziramo z romarsko agencijo Ari-
tours župnijsko romanje v Frančiš-
kovo mesto Assisi. Cena romanja je 
239 EUR. Otroci do 12. leta v sobi z 
2 odraslima osebama plačajo 189 €. 
Ob prijavi je potrebno vplačati 
100€. 

ZAVOD ŽIVIM
prireja v Baragovem zavodu v Šmi-

helu v soboto, 24.1. ob 19h

predavanje za mlade, kjer se bomo predavanje za mlade, kjer se bomo 
pogovarjali o tem, kaj pomeni biti prava pogovarjali o tem, kaj pomeni biti prava 
ženska, kaj pomeni biti pravi moški in ženska, kaj pomeni biti pravi moški in 
kaj je sploh prava ljubezen. Iskreno kaj je sploh prava ljubezen. Iskreno 
bomo spregovorili o spolnosti, o nje-
nem namenu in lepoti, o odnosu med nem namenu in lepoti, o odnosu med 
fantom in dekletom, poročni zavezi in fantom in dekletom, poročni zavezi in 
smislu čistosti.- VABLJENI! smislu čistosti.- VABLJENI! 

Eden izmed dveh, ki sta to slišala od Janeza in šla za Jezusom, je bil 
Andrej, brat Simona Petra. Ta najprej najde svojega brata Simona in mu 

reče: »Našli smo Mesija« (kar pomeni Kristus – Maziljenec). In privedel ga 
je k Jezusu. Jezus ga pogleda in reče: »Ti si Simon, Janezov sin: ti se boš 

imenoval Kefa,« kar pomeni Peter. (Jn 1,36.41-42) 
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»DA BI BILI ENO … 

DAJ MI PITI!« 

Danes, 18. januarja, pričenjamo 
obhajati tradicionalno osemdnevno 
molitev za EDINOST MED KRISTJANI. Tako 
Jezusova goreča prošnja »Da bi bili 
eno«! vsako leto spodbuja naše ose-
bne molitve k še večji gorečnosti in 
vztrajnosti. Letošnje geslo molitve je 
»DAJ MI PITI« iz evangelija po Janezu, 
ko se Jezus sreča s Samarijanko. 
Samarijankina prošnja, da ji naj Jezus 
da žive vode, naj bo tudi naša prošnja 
Jezusu. Potrebujemo žive vode božje 
milosti, tako mi osebno, kakor vsi 
kristjani, ki smo žal razdeljeni in na 
mnogih krajih preganjani. 
V naši cerkvi bo sklep molitvene 
osmine v nedeljo, 25. 1., ob 18. uri. Pri 
maši bo prepeval Frančiškanski 
komorni zbor. Lepo povabljeni tako k 
osebni molitvi med tednom, kakor 
tudi k sklepni slovesnosti. 

V nedeljo, 25.1., je SVETOPISEMSKA 

NEDELJA, ki letos nosi geslo: »Moja 
mati in moji bratje so tisti, ki Božjo 
besedo poslušajo in uresničijo« (Lk 
8,21). Pri maši ob 8.30 bo sodelovala 
biblična skupina, pri maši ob 10. uri 
pa sodeluje 4. razred. Na to nedeljo 
bomo tudi predstavili novo pridobi-
tev v naši cerkvi - molitveno skrinjo. 

 Na svetopisemsko nedeljo, 25.1. 
bo ob 15. uri SREČANJE BIBLIČNIH SKUPIN

novomeške škofije. Srečanje bo v 
Baragovem zavodu v Šmihelu. Gost 

srečanja bo frančiškan p. Peter Lavrih 
– lepo povabljeni! 

 Na policah za VERSKI TISK si vzemi-
te novo Družino. Povabljeni ste, da 
obnovite NAROČNINO za Družino, 
Ognjišče in Mohorjevke. Mesec janu-
ar je MESEC VERSKEGA TISKA. Vsaj en 
verski časopis ali revija naj bi bila v 
vsaki krščanski družini. Družina in 
Ognjišče sta najbolj razširjena; vredno 
pa je brati tudi Božje okolje, otroci 
Mavrico za bolj poglobljeno branje pa 
se priporoča Beseda med nami in 
Magnifikat. Verski tisk nas ne samo 
informira, ampak tudi vzgaja in izob-
ražuje. 

 DUHOVNE VAJE NA BLEDU za otroke 
od 4. do 6. razreda bodo potekale od 
6. do 8. februarja. Veroučenci so 
dobili prijavnice, ki naj jih čim prej 
vrnejo. Župnija organizira avtobusni 
prevoz, po otroke pa pridejo starši: 
otroke bosta spremljala p. Krizostom 
in katehistinja Gabi ter animatorji. 
Starši in otroci izkoristite idealno pri-
liko za duhovno poglobitev. 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V soboto, 24. januarja 2015, je na vrsti 
mladina. Mladi pokažite, da na mla-
dih svet stoji – tudi župnija! 

MAŠNI NAMENI 
2. navadni teden 2014

NEDELJA
18. januar 

 2. NEDELJA MED LETOM

7.00 za + Julijano Butala 
8.30 za farane 
10.00 za + Jožeta Kastelca, obl. 
11.30 za + Jožeta Košmrlja 
18.00 za + Antona Roma in starše 

VS za + Jožka Primca, Mežnarjeve in Rapuševe

PONEDELJEK 
19. januar 

Bl. Friderik I. Baraga, škof

8.00 po namenu p. Krizostoma 
18.00 za blagoslov biblične skupine 
18.00 za + Francija Keka, obl. 

TOREK 
20. januar

Sv. Sebastijan, mučenec

8.00 za + Sebastjana Peterlina 
18.00 za + starše Kuhelj in Kramar 

~ po namenu (           ) 

SREDA 
21. januar

Sv. Neža, devica, mučenka

8.00 za + iz družine Bobnar 
18.00 za + Vinka in Marijo Kahne 
18.00 za + iz družine Štangelj 
BOL za + Janeza Kramarja 

ČETRTEK 
22. januar 

Sv. Anastazij, mučenec

8.00 za + sorodnike Pleskovic 
18.00 za osvoboditev in ozdravitev družinskega debla

18.00 v zahvalo za Božjo pomoč 
18.00 za + Gabrijelo Golobič, 7. dan 

PETEK
23. januar

Sv. Ildefonz, nadškof

8.00 za duše v vicah 
18.00 za + Jožefa Udovča 
18.00 za + Marijo Kirn 

SOBOTA
24. januar 

Sv. Frančišek Saleški, škof

8.00 za + Poldeta in Emico ter vse + iz družine Vidic

18.00 za + Alojza Prešerna, obl. 
18.00 za + Janeza Kastelca 

~ po namenu (           ) 

NEDELJA
25. januar 

 3. NEDELJA MED LETOM

7.00 za + Vincencija Flajnika in starše 
8.30 za farane 
10.00 za + Antona Mihaliča 
11.30 za + iz družine Hren 
18.00 za + Franc Zupančiča 

PV za + Jožeta Srebernjaka 


