
, 
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

 
3. postna nedelja  

8. 3. 2015 

št. 15 

16 Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega 
Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak imel večno 

življenje. 17 Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet 
obsodil, marveč da bi se svet po njem rešil. 18 Kdor vanj veruje, ne bo 

obsojen; kdor pa ne veruje, je že v obsodbi, ker ne veruje v ime 
edinorojenega Sina božjega.« (Jn 3,16-18) 

SREČANJE ZA PRVOOBHAJANCE 
 

V  soboto, 14. 3. od 10. do 13. ure v 
Lenartovem domu.  
Za starše prvoobhajancev je 
srečanje ob 12. uri isti dan. 
 

 
SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE 

V soboto, 14.3. ob 10. uri v Šmihelu. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 
 

Veličastna predstava: na BELO 

SOBOTO, 11. 4. ob 20. uri, 
organiziramo skupaj s Stolno 
župnijo ogled PASIJONSKE PROCESIJE 
v Škofji Loki. Odhod iz Novega 
mesta bo ob 18. uri. CENA 
prevoza in vstopnice je 20€. 
Prijavite se v župnijski pisarni. 

MLADI – VABLJENI NA MLADIFEST V 
MEDŽUGORJE 

 

PRIJAVE: do 15. marca v župnijski 
pisarni, ob prijavi polog 50 €, ostalo na 
avtobusu. Tako zgodnja prijava je 
nujna, ker je udeležba na Mladifestu 
tako številčna (preko 60.000), da je 
kasneje za skupine nemogoče dobiti 
prenočišče. Podrobnejše informacije 
pri p. Petru (031 792 922). 

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

 

Pohitite s prijavami, ker je potrebno 
rezervirati hotel. 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 30 oseb. 
Romanje je zelo primerno kot darilo 
za birmanca. 
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GREMO PROTI SREDINI POSTA 

 POGLOBIMO PETKOV POST je povabilo 
slovenske Karitas. Petek v tretjem pos-
tnem tednu ima ključno besedo UTIH-
NITI. Modrost, ki nam jo predlaga leto-
šnji tretji postni teden je povzetek 
besed: če hočemo slišati, je potrebno 
utihniti in uporabljati »isti jezik« kot 
tisti, ki nam nekaj sporoča. Zato teden 
zaznamujemo z vajo poslušanja. Naj 
utihne v našem domu za nekaj časa 
(uro ali dve, morda cel dan!) »elektro-
nika« (računalnik, TV, radio, razne 
socialne spletne strani – twiter, face-
book…). Težko bo, ker bo nastala tiši-
na. A je potrebno. Ustaviti se, utihniti, 
umiriti se. Edino tako lahko pogledamo 
in vidimo drugega poleg sebe. Edino 
tako lahko slišimo glas, ki ne konkurira 
moderni tehniki (glas Boga). Poskrbi-
mo za to »zunanjo tišino«. Splača se!   
 
 HVALA ZA DAROVE na prvo nedeljo v 
mesecu, namenjene za našo cerkev in 
samostan; nabralo se je nekaj manj kot 
2.000 €. Do Velike noči bodo montirana 
tudi steklena drsna vrata pri klančini, 
očiščene in uglašene bodo naše orgle, 
s podstrešne strani pa bo očiščen in 
»zaflikan« tudi obok cerkvene ladje. 
 
 V torek, 10. 3. bo v našem samosta-
nu na redni letni VIZITACIJI naš provinci-
alni minister p. Marjan Čuden. Ob tej 
priložnosti bo vodil jutranjo sv. mašo 
ob 8. uri. 
 
 V četrtek, 12. 3. je ob 18h SV. MAŠA ZA 

NOTRANJE OZDRAVLJENJE in po njej sledijo 

molitve nad posamezniki. Sebi in dru-
gim omogočite, da bi še bolj svobodni 
živeli svoje vsakdanje življenje. 
 

 KRIŽEV POT v naši cerkvi molimo ob 
nedeljah, torkih in petkih. Pričnemo 
pol ure pred večerno mašo, ob 17.30: 
v torek, 10. 3., vodi BIBLIČNA SKUPINA. 
v petek, 13. 3., oblikujejo BIRMANCI. 
 

  V nedeljo,  15. 3. ob 10. uri, sodeluje 
pri sv. maši 6. RAZRED. 
 

V NEDELJO, 22. 3.  bo tradicionalni kri-
žev pot na naših dveh podružnicah; 
letos se bo pot vila iz Velikega Slatnika 
do Potovega Vrha. Vabljene družine, 
da sprejmete in pripravite posamezne 
postaje. 
 

 OBISK BOLNIKOV – ne pozabite na 
svoje ostarele in bolne, ki so zaradi 
bolezni ujeti v svoje domače domove. 
Omogočite jim prejem sv. zakramen-
tov pred Veliko nočjo. Duhovniki jih 
bomo radi obiskali.  
V soboto, 28. 3. bo ob 14.30 SREČANJE ZA 

BOLNE IN OSTARELE v naši župniji. 
 

 Na policah za VERSKI TISK si vzemite 
novo Družino, Ognjišče za marec in 
Božje okolje. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 14. marca 2015, so na vrsti 
župljani Žabje vasi, Šentjernejske ces-
te, Lobetove in Na Tratah. Obvestite se 
med seboj in pridite v čim večjem števi-
lu. Ekipa iz teh ulic resnično kliče po 
okrepitvi.

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
3. postni teden 2015 

NEDELJA 
8. marec 

3. POSTNA NEDELJA 

7.00  za blagoslov v družini 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družin Šašek in Klajder 
11.30  za + Kavšek in Kastelic 
18.00  za vse + iz družine Buh 

SV 10.00 za + Jožeta Šeničarja 
PONEDELJEK 

9. marec 
Sv. Dominik Savio, dijak 

8.00  v priprošnjo sv. Jožefu in sv. Frančišku za zdravje 

18.00  za + Frančiško pavlin, obl. 
18.00  za + Franca Tomažina 

TOREK 
10. marec 

40 mučencev iz Sebaste 

8.00  za + Katko Kečkeš, 30. dan 
18.00  za + Istuana Zsunyija in vse + iz družine Zsunyi 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
11. marec 

Sv. Sofronij Jeruzalemski 

8.00  v zahvalo 
18.00  za + Petra Drenika 
18.00  za + Franca Pučka 
BOL 19.30 v priprošnjo sv. Janezu Pavlu 

ČETRTEK 
12. marec 

Sv. Gregor Veliki, papež 

8.00  v čast Presv. Jezusovemu Srcu in Žal. Materi Božji 

18.00  za + Jožeta, Antona in Ano Rapuš 
18.00  za + Tončko Zupančič 

PETEK 
13. marec 

Sv. Leander Seviljski 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Tončko Vovko in + sestre 
18.00  za + Janeza Kolenca 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
14. marec 

Sv. Matilda, kraljica 

8.00  za + starše Cimermančič in Primc ter brata Jožka 

18.00  za + Martina Petretiča 
18.00  za + Slavka Naglja 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
15. marec 

4. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Franca Zaletelja, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Janeza Avguština 
11.30  za + Ivana Izlaty, 30. obl. 
18.00  za + Petra Košaka, 30. dan 

PV 10.00 za + starše Mihalič in + Janeza 


