
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. velikonočna nedelja 
 

12. 4. 2015 

št. 20 

Jezus pride pri zaprtih vratih, stopi v sredo in reče: »Mir vam bodi!« 
Potem reče Tomažu: »Deni svoj prst semkaj in poglej moje roke; podaj 
svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren!« 

Tomaž mu odgovori: »Moj Gospod in moj Bog!« Jezus mu reče: »Ker si me 
videl, veruješ; blagor tistim, ki niso videli in so verovali.« (Jn 20,26b-29) 

Predavanje za STARŠE 
in strokovne delavce 

dr. ANDREJA POLJANEC 
MLADOSTNIKI SO ZAKON! 

 

Kako delujejo možgani mladostnika? 
Kdaj dosežejo pravo zrelost? 

Kako pristopati, da se bomo slišali in 
razumeli? 

Vabljeni v DVORANO na KAPITELJ 
v četrtek,  16. 4. 2015 ob 19.30. 

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 
 
Še danes se v župnijski pisarni 
prijavite za letošnje praznova-
nje obletnice poroke (10, 15, 
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 
60, … let), ki bo v nedeljo, 19. 
aprila, pri sv. maši ob 11.30. 

PRVOMAJSKO ROMANJE 
v ASSISI 

od nedelje 26. 4. do srede 29.4. 
 

Avtobus je poln. 
Prosimo vse prijavljene, 

da poravnajo preostanek 
cene za romanje.  

HVALA. 
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BLAGOR VAM, KI NISTE VIDELI… 

 Za nami je osrednje praznovanje 
VELIKE NOČI. Z današnjo nedeljo 
Božjega usmiljenja pa pričenjamo živ-
ljenje v moči vstajenjske vere. Morda 
rabimo dokaze za vero, kot apostol 
Tomaž, vendar vera je več kot materi-
alni dokaz. Zato Jezus pravi: »Blagor 
tistim, ki niso videli pa vseeno veruje-
jo«. Naj nam torej naša vera pomaga 
pri vseh razmišljanjih in korakih našega 
vsakdanjega življenja.  
Verjetno ste slišali, da je papež Franči-
šek napovedal leto Božjega usmiljenja. 
Takole pravi: 
»To sveto leto se bo začelo na letošnji 
praznik Brezmadežnega spočetja ter se 
bo zaključilo 20. novembra 2016, na 
nedeljo Našega Gospoda Jezusa Kristu-
sa, ki je Kralj vesoljstva ter živo obličje 
Očetovega usmiljenja. Organizacijo tega 
jubileja zaupam Papeškemu svetu za 
pospeševanje nove evangelizacije z 
namenom, da ga bo lahko dejavno vodi-
la kot novo etapo poti Cerkve pri nje-
nem poslanstvu, prinesti vsaki osebi 
evangelij usmiljenja. Prepričan sem, da 
bo vsa Cerkev, ki tako potrebuje usmil-
jenje, saj smo grešniki, lahko našla med 
tem jubilejem veselje odkriti in dati 
rodovitnost Božjemu usmiljenju, s kate-
rim smo vsi poklicani dati tolažbo vsa-
kemu moškemu in vsaki ženi našega 
časa. Ne pozabimo, da Bog vse odpusti 
in da vedno odpušča. Ne utrudi se odpu-
ščati. Od sedaj naprej ga zaupamo 
Materi Usmiljenja, da se ozre na nas in 
bdi nad našo potjo, spokornosti, naše 
poti skozi eno leto, za odprto srce, da 
prejmemo Božji odpustek, da prejmemo 
Božje usmiljenje.« 
 

 Še enkrat HVALA in BOG POVRNI za 
vse materialne in tudi duhovne daro-
ve, ki smo jih bili vsi skupaj deležni ob 
minulem praznovanju Velike noči. 
 

 Jutri, v ponedeljek, 13. 4. pričen-
jamo VEROUK po veroučnem urniku. 
 

 STARŠI PRVOOBHAJANCEV imajo sre-
čanje v torek, 14. 4. ob 9.30 ali 18. uri. 
Pogovor bo tekel o poteku slovesno-
sti prvega obhajila, ki bo v nedeljo 17. 
maja ob 10. uri.  
 

 V sredo, 15. aprila po večerni sv. 
maši bo v Klarini sobi 
OBČNI ZBOR naše ŽUPNIJ-

SKE KARITAS. Pregledali 
bomo delo v minulem 
obdobju in izvolili novo 
vodstvo. 
 

  V četrtek naši BIRMANCI, skupaj s 
starši in botri stopajo v DEVETDNEVNO 

MOLITVENO PRIPRAVO na slovesnost sv. 
birme, ki bo v soboto, 25. 4. ob 15. 
uri. Podprimo jih z molitvijo in lastnim 
zgledom.  
 

 Na policah za VERSKI TISK vas čaka 
nova Družina in Ognjišče za mesec 
april. 
 

 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

V soboto, 18. aprila 2015, so na vrsti 
župljani iz vasi Ragovo in Krka. Obve-
stite se med seboj in pridite v čim 
večjem številu, da bo delo hitro in 
dobro opravljeno. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
2. velikonočni teden 2015 

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 
PONEDELJEK 

13. april 
Sv. Hermenegild, mučenec 

8.00  za + Petra Košaka 
19.00  za + mamo 
19.00  za + Maksa Blaja in vse + iz družine Gotlib 

TOREK 
14. april 

Sv. Lidvina, devica 

8.00  za + starše 
19.00  za + Martino Hrovat 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
15. april 

Sv. Peter Gonzales 

8.00  v zahvalo Mariji Pomagaj 
19.00  v zahvalo 
19.00  za + Firove 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
16. april 

Sv. Bernardka Lurška 

8.00  za + Ljubico Ropar 
19.00  za + iz družine Blatnik in Zorko 
19.00  za + Tončko Zupančič 

PETEK 
17. april 

Sv. Anicet, papež 

8.00  za + Ano Špendal, 30. dan 
19.00  za + starše Drenik, obl. 
19.00  za + Albina in Silvo Pavlič 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
18. april 

Sv. Apolonij, mučenec 

8.00  za zdravje 
19.00  po namenu FSR 
19.00  za + Alojzija Štrasbergerja in + Jožeta, obl. 
19.00  za + Jožeta Bana ter starše in brata Bobnar 

NEDELJA 
19. april 

3. VELIKONOČNA 

7.00  za + Marijo Luzar in + vnuka Andreja 
8.30  za farane 
10.00  v zahvalo in dober namen 
11.30  za + Slavka Škufca 
19.00  za + Antona in Mileno Ovniček 

PV 10.00 za + starše Košmerl in + Marijo Medle 


