
, 
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. velikonočna nedelja 
 

19. 4. 2015 

št. 21 

45 Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. 46 In rekel jim 
je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in tretji 
dan od mrtvih vstati 47 ter v njegovem imenu oznaniti pokoro 

in odpuščenje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. 
48 Vi pa ste priče teh reči. (Jn 24,45-48) 

HVALA ZA DAROVE 
 

- za župnije v Istri »za oljke« 802 € 
- za Župnijsko karitas na Veliki četrtek 
420 € 
- za kristjane v Sv. deželi ob Božjem 
grobu 675 € 
- za vse darove ob blagoslovih jedil in 
nabirkah ob praznikih 
 

BOG POVRNI! 

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. 

KARITAS 
V sredo, 15. aprila po večerni sv. 
maši, je bil OBČNI ZBOR naše ŽUPNIJ-

SKE KARITAS. Izvoljeno je bilo novo 
vodstvo: voditeljica je Milena Hren, 
zapisničarka Andreja Gorše in bla-
gajničarka Štefka Mihalič. Vsem 
želimo veliko moči in iznajdljivosti 
pri karitativnem služenju. 

 
OLEANDRI… 

 
Če bi kdo želel  

manjši ali večji OLEANDER,  
ga lahko dobi v kloštru. 

Oglasite se pri p. Krizostomu. 
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LEPO JE BITI S TEBOJ, JEZUS. 

 V tednu med 3. in 4. velikonočno 
nedeljo (od 19. do 26. 4.) obhajamo 
TEDEN MOLITVE ZA DUHOVNE POKLICE. Letos 
pod naslovom Lepo je biti s teboj, 
Jezus. Po besedah svetega očeta Fran-
čiška smo povabljeni, da se v letu 
posvečenega življenja v osebnih in 
skupnih molitvah Bogu zahvalimo za 
vse  posvečene moške in ženske, 
redovnike in redovnice. Posvečeno 
življenje ni samo stvar poklicanih in 
posvečenih, temveč je dar vsej Cerkvi – 
zato je to tudi naša stvar. V naši župniji 
molimo za duhovne poklice pri vsaki 
maši z dodano prošnjo, na prve četrtke 
v mesecu in ob molitvenem križu po 
družinah. Goreče molimo, da se naša 
molitev izrazi v konkretnem poklica-
nem. 
Zdaj že sveti Janez Pavel II. je takole 
molil k Mariji za nove duhovne poklice: 
Razprostri svojo materinsko roko nad 
misijonarje, razkropljene po vsem svetu, 
nad redovnike in redovnice, ki strežejo 
starim, bolnim, invalidom in sirotam; 
nad vse, ki se trudijo s poučevanjem, 
nad vse člane svetnih ustanov, nad tiste, 
ki v klavzuri živijo iz vere in ljubezni ter 
molijo za rešenje sveta. AMEN! 
 
 ZAKONSKIM JUBILANTOM - letos je 
prijavljenih 17 parov - ki se danes 
Bogu zahvaljujejo za skupna leta živ-
ljenja v zakramentu sv. zakona pri sv. 
maši ob 11.30, iskreno čestitamo. Naj 
bo njihovo pričevanje spodbuda 
mnogim mladim za vstop v zakonsko 
življenje po Božji volji.   
 

 

  V četrtek, 16. 4., smo pričeli z BIR-

MANSKO DEVETDNEVNICO. V torek, 21. 4. 
bo ob 18. uri v cerkvi SREČANJE BIRMAN-

CEV, STARŠEV IN BOTROV z birmovalcem, 
našim škofom Andrejem Glavanom; 
med mašo bo škof spovedoval, po 
maši pa se bo srečal tudi s člani NOVE-

GA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA in 
SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS. 
   
 SLOVESNOST BIRME bo v soboto, 25. 
4. ob 15. uri. Iskrene čestitke birman-
cem, botrom in njihovim staršem z 
željo, da jih Sveti Duh zbliža s Cerkvi-
jo in Bogom. 
 
 V  nedeljo, 26. 4., bo pri župnijski 
sv. maši ob 9.30 slovesno razglašen 
in umeščen NOVI ŽUPNIJSKI PASTORALNI 

SVET. 
 
 Prav tako se v nedeljo, 26. 4., na 
ŽUPNIJSKO ROMANJE v Assisi podaja en 
avtobus romarjev. 
 

 Na policah za VERSKI TISK vas čaka 
nova Družina in Ognjišče za mesec 
april, Misijonska obzorja in še kaj. 
 

 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

V soboto, 25. aprila 2015, so na vrsti 
župljani iz Malega Slatnika, Male in 
Velike Cikave, ter ulic: Milana Majcna, 
Ilke Vaštetove in Slančeva. Obvestite 
se med seboj in pridite v čim večjem 
številu, da bo delo hitro in dobro 
opravljeno. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
3. velikonočni teden 2015 

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 

PONEDELJEK 
20. april 

Sv. Agnes iz Molntepulciana 

8.00  za + iz družine Turk 
19.00  za + Jožefo Kunčič 
19.00  v zahvalo 

~  za zdravje 

TOREK 
21. april 

Sv. Konrad iz Parzhama 

8.00  za + Alojza in Amalijo Červan 
19.00  za + Nina Šmalca 
19.00  za + Ladislava Kotnika, 30. dan 

~  po namenu p. Marka 

SREDA 
22. april 

Sv. Leonid, mučenec 

8.00  za + Istoka Kunstka 
19.00  za + Marijo Žveglič, obl. 
19.00  za + Frančiško Alessandra, obl. 
BOL 19.30 po namenu s. M. H. 

ČETRTEK 
23. april 

Bl. Egidij Asiški, redovnik 

8.00  za + Rudija in Tončko Jakelj ter Katko Kečkeš 
19.00  v priprošnjo za zdravje 
19.00  za + Smrke in Oblak 

PETEK 
24. april 

Sv. Fidelis Sigmarinški, muč. 

8.00  za blagoslov v družini 
19.00  za + Ivana Gričarja, obl. 
19.00  v čast Jezusovim ranam 
19.00  za + Kristino Molani 

SOBOTA 
25. april 

Sv. Marko, apostol 

8.00  za + Malko Klobčar 
15.00  za birmance 
19.00  za + Jožeta Jakija 

SV 17.00 za + Janeza Klemenčiča, 7. dan 

NEDELJA 
26. april 

4. VELIKONOČNA 

7.00  v zahvalo 
8.30  za farane 
10.00  za + Josipa Belaja, 1. obl. 
11.30  za + Lada in Vido Kotnik 
19.00  za + iz družine Hren 

VS 10.00 za + Hildo Blažič, obl. 


