
, 
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

V četrtek, 29.1.2015 ob 19. uri ste vab-
ljeni v dvorano na Kapitlju na predavan-
je zakonske in družinske terapevtke dr. 
Andreje Poljanec z naslovom: VLOGA 
ODRASLIH PRI RAZVOJU OTROKOVIH MOŽGA-
NOV. Predavanje zajema nove izsledke 
iz nevro znanosti o razvoju in zgradbi 
otrokovih možganov in ponuja vpogled 
v pomen zdrave povezanosti z otro-
kom za njegov celostni osebnostni 
razvoj. 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
Sklepi 7. pole: 

ODPUŠČANJE IN SPRAVA 

Določiti eno nedeljo v postnem 
času z izrecnim namenom odpu-
ščanja v naši župniji. V letu 2015 
bo temu namenjena tiha nedelja, 
22. 03. 2015. 

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€. Prijavljenih je že 20 oseb. 

Škofijska klasična gimnazija in 
Jegličev dom v Šentvidu nad 
Ljubljano vabita na DAN ODPR-
TIH VRAT v soboto, 31. 1. 2015 od 
8. ure dalje. 

Spoznali boste lahko pouk na 
gimnaziji, številne obšolske 
dejavnosti in pestro življenje v 
dijaškem domu. 

14 Ko pa so Janeza vrgli v ječo, je Jezus prišel v Galilejo in je 
oznanjal evangelij o božjem kraljestvu, 15 govoreč: 

 »Čas se je dopolnil in božje kraljestvo se je približalo;  
spreobrnite se in verujte evangeliju!« 

 (Mr 1,14-15) 
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BOŽJA BESEDA JE MED NAMI! 

Obhajamo NEDELJO SVETEGA PISMA, 
ki letos sovpada s praznikom spreo-
brnitve apostola Pavla, ki nam je 
odstiral globine Božje besede. Mi pa 
jih želimo spoznavati in uresničevati 
po geslu: »Moja mati in moji bratje so 
tisti, ki Božjo besedo poslušajo in ure-
sničujejo« (Lk 8,21).  
Popoldan ob 15. uri bo srečanje bibli-
čnih skupin novomeške škofije. Sre-
čanje bo v Baragovem zavodu v Šmi-
helu. Gost srečanja bo frančiškan p. 
Peter Lavrih – LEPO POVABLJENI! 

 Iskrena hvala in Bog povrni za 
darove, ki ste jih minulo nedeljo zbra-
li ob »LICITACIJI« SUHOMESNIH DOBROT na 
Velikem Slatniku – kar 868,57 €. 

 Prihodnjo nedeljo, 1.2., ko je 
ponovno prva v mesecu, bo NAMEN-

SKA NABIRKA za potrebe cerkve in 
samostana. Po dopoldanskih mašah 
pa bo druženje  v Lenartovi dvorani 
ob čaju in kavi ter sladkih dobrotah 
(če kdo more, lahko dobrote prinese 
v samostan – hvala!) 

 Pri maši ob 10. uri prihodnjo 
nedeljo sodelujejo naši birmanci. 

 V petek, 30. 1. po večerni sv. 
maši, ste povabljeni k PODIRANJU JAS-

LIC, saj si želimo imeti cerkev očišče-
no in pripravljeno za letošnjo LURŠKO 

DEVETDNEVNICO, ki se prične v ponedel-
jek, 2.2. – plakati z gosti in letošnjo 
vsebino že visijo na oglasnih deskah. 

 DUHOVNE VAJE ZA OTROKE od 4. do 
6. razreda bodo, če bo dovolj prijav-
ljenih. V tem tednu še zbiramo prija-
ve. Z otroki bosta šla p. Krizostom in 
katehistinja Gabi. Če kdo želi imeti 
prijavnico, jo lahko dobi v župnijski 
pisarni. 

V četrtek, 29.1., bo na obisku v 
naši župniji škof msgr. Andrej Glavan, 
ki bo opravil svojo redno 4-letno VIZI-

TACIJO; pregledal bo matične knjige, 
obiskal podružnice in se srečal s 
sodelavci župnijske Karitas in ključar-
ji. Naj bo ob tem obisku navedenih še 
nekaj številk: 

leto KRS
TI

POR
OKE

POG
REBI

OBHAJI-
LA

NEDE-
LJNIKI

2010 68 9 40 90.050 1250 
2011 71 18 45 88.900 1302 
2012 90 10 49 78.900 1279 
2013 49 12 60 71.000 1128 
2014 55 9 60 73.400 1166 

 Na policah za VERSKI TISK si vzemi-
te novo Družino in Ognjišče za mesec 
februar. Povabljeni ste, da obnovite 
NAROČNINO za Družino, Ognjišče in 
Mohorjevke. 

 TISKANIH OZNANIL je dovolj za vse; 
vzemite si jih in dajte še tistim, ki jih 
ne vzamejo ali v cerkev ne morejo! 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V soboto, 31. januarja 2015, so na vrsti 
župljani iz: Belokranjske ceste, Gotne 
vasi, Ob potoku in Jedinščice. 

MAŠNI NAMENI 
3. navadni teden 2015

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 
PONEDELJEK 

26. januar 
Sv. Timotej in Tit, škofa

8.00 za + Petra Vrandečiča 
18.00 za + Jožefo Hudoklin 

~ po namenu (           ) 

TOREK 
27. januar

Sv. Angela Merici

8.00 za zdravje 
18.00 za + Alojza Bojanca 

~ po namenu (           ) 

SREDA 
28. januar

Sv. Tomaž Akvinski, duh.

8.00 za + Janeza Plavca, 1. obl. 
18.00 za + Marijo Kužnik 

~ po namenu (           ) 
BOL za + Antona Potočarja 

ČETRTEK 
29. januar 

Sv. Sabina, mučenka

8.00 za + Kirmove 
18.00 v dober namen za družino Vodišek – Tomšič

18.00 za + Ivana Lesjaka, 7. dan 
~ po namenu (           ) 

PETEK
30. januar

Sv. Hijacinta Mariscotti, dev.

8.00 za + Jožeta in Katarino Curl 
18.00 za + Jožeta Šetina 
18.00 za + Alojza Štanglja, obl. 

~ po namenu (           ) 

SOBOTA
31. januar 

Sv. Janez Bosko, duhovnik

8.00 za zdravje 
18.00 za + Janeza Kramarja 
18.00 za + Franca Weissa 

~ po namenu (           ) 

NEDELJA
1. februar 

 4. NEDELJA MED LETOM

7.00 za + družino Bohte, starše in sinove 
8.30 za farane 
10.00 za + Karolino Solomun, 30. dan 
11.30 za + Jožeta Šušteršiča, 30. dan 
18.00 za + Ivana Štanglja, obl. 


