
, 
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

  
 

 

  

4. nedelja med letom 

1. 2. 2015 

št. 10 

 
»23 Bil je pa v shodnici človek z nečistim duhom, ki je zakričal: 24 »Kaj imaš 
ti z nami, Jezus Nazarečan? Si prišel, da nas pogubiš? Vem, kdo si – svet-

nik božji.« 25 Jezus mu je zapovedal: »Umolkni in pojdi iz njega!« 
26 In nečisti duh ga je stresel in zavpil z močnim glasom ter šel iz njega.« 

(Mr 1,23-26) 

GOSPODOVO DAROVANJE  V TEMPLJU 
-  SVEČNICA – 2.2. 

Lepo povabljeni k sv. maši ob 8. in 18. 
uri. Blagoslovili bomo sveče zato jih 
prinesite s seboj. 
Lahko se pridružite tudi redovnikom in 
redovnicam ob dnevu posvečenega 
življenja. Sv. maša bo ob 10. uri v 
novomeški stolnici. 
 

GOD SV. BLAŽA – 3.2 – vabljeni k pre-
jemu Blaževega blagoslova. 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
9. in 10 člen 

 
Pravico biti izvoljen ima vsak 
župljan, ki je izpolnil 16 let in je 
prejel zakramente uvajanja ter je 
v polnem občestvu s katoliško 
Cerkvijo ter ga odlikuje trdna 
vera, nravno življenje in razsod-
nost. 

MLADI 
NE pozabite na srečanje v času 
Lurške devetdnevnice v soboto, 
7.2. ob 18. je sv. maša in po njej 
srečanje v Lenartovi dvorani. 
 

VEROUČENCI od 4. do 6. razreda 
bodo na duhovnih vajah od 6. do 
8.2. na Bledu. ŠE se lahko prijavite 
pri p. Krizostomu. Vredno je izkori-
stiti čudovito priložnost.  

PODARIM DOBIM 
Papež Frančišek nenehno spodbuja, 
naj skrbimo za uboge med nami. 
Danes imamo priložnost, da preko 
dobrodelne pobude Podarim dobim 
podarimo sporočilo evangelija tistim 
v Sloveniji, ki to oznanilo novega 
upanja najbolj potrebujejo. 

Vzemite si zloženke  
na policah za verski tisk!!! 
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JASLICE SMO POSPRAVILI,  

OSTAJA LUČ UPANJA! 

Še enkrat iskrena hvala vsem 
mladim pri oblikovanju letošnjih jas-
lic. Hvala vsem, ki ste v petek zvečer 
podrli jaslično kuliso, v soboto cerkev 
počistili in potem v sobotnih večernih 
urah po pridnih rokah Zvoneta in 
Mete Blažič cerkev okrasili za našo 
novo praznovanje. Jaslice so se res 
umaknile, vendar v srcih ostaja luč 
upanja, da je Gospod vedno med 
nami. Na poseben način se bomo 
tega kot župnija spominjali v prvih 11. 
dneh meseca februarja. 
 

 V ponedeljek, 2. 2. po večeri maši, 
je še zadnja redna seja ŽPS v »sta-
rem« sestavu. Hvala vsem članom za 
odgovorno sodelovanje. Hkrati pa 
prošnja celotnemu župnijskemu 
občestvu, da v prihodnjih dneh zav-
zeto molimo za izbiro novih članov.  
 

 V sredo, 4. 2. bo v BOLNIŠNIČNI 

KAPELI »patrocinij« ob godu Lurške 
Matere Božje. Vabljeni k sv. maši ob 
19.30, ki jo bo daroval novomeški 
škof msgr. Andrej Glavan. 
 

 Na mizicah za VERSKI TISK si vzemi-
te novo Družino in Ognjišče z mesec 
februar. 
 

 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 7. februarja 2015, so na 
vrsti župljani iz ulic: Ragovska, Jakče-
va in Maistrova. 

 
LURŠKA DEVETDNEVNICA 2015 

 

Vsak večer pričnemo z molitvijo Sera-
finskega rožnega venca ob 17. uri v 
Lurški kapeli.  
PROGRAM: REDOVNIKI SMO … 
 

1. DAN: PON, 2. 2.: … SPOVEDNIKI -   
       P. DR. ROBERT BAHČIČ, FRANČIŠKAN 
 

2. DAN: TOR, 3. 2.: … V TIŠINI -  
       P. FRANČIŠEK FODOR, KARTUZIJAN 
       PO MAŠI GREGOR ČUŠIN: PETI EVANGELIJ 
 

  3. DAN:  SRE, 4. 2.: … V SVETU -  
       FANI PEČAR, FRANČIŠKOV SVETNI RED 
 

4. DAN:  ČET, 5. 2.: … PRI BOLNIKIH 
        BORUT POHAR, LAZARIST 
 

5. DAN: PET, 6. 2.: … SPREMLJEVALCI  
        P. SILVO ŠINKOVEC, JEZUIT 
 

6. DAN:  SOB, 7. 2.: … Z MLADIMI 
       KLEMEN BALAŽIČ, SALEZIJANEC 
       PO MAŠI SREČANJE ZA MLADINO 
 

7. DAN: NED, 8. 2.: … POETI -  
        P. JERNEJ KURINČIČ, FRANČIŠKAN 
 

8. DAN: PON, 9. 2.: … V MEDIJIH 
         S. ROMANA KOCJANČIČ, FMM 
         PO MAŠI SREČANJE ZA VSE V DVORANI 
 

9. DAN: TOR, 10. 2: … ROMARJI 
         P. PETER LAVRIH, FRANČIŠKAN 
         PO MAŠI SREČANJE ZA VSE V DVORANI 
 

11. FEBRUAR: LURŠKA MATI BOŽJA: 
… PASTIRJI 
        SKLEPNA MAŠA OB 18. URI:  
         NADŠKOF P. STANE ZORE, FRANČIŠKAN

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
4. navadni teden 2015 

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. 

PONEDELJEK 
2. februar 

Gospodovo darovanje 

8.00  za + Matija in Marijo Simonič 
18.00  za + Vido Kotnik 
18.00  za zdravje 

TOREK 
3. februar 

Sv. Blaž, škof, mučenec 

8.00  za + Antona Selaka 
18.00  za + Ivanko Hrovat 
18.00  za + Franca in Ano Kralj 

SREDA 
4. februar 
Sv. Irmtruda 

8.00  v čast sv. Judu Tadeju 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  za + Rudija Omahna 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 

ČETRTEK 
5. februar 

Sv. Agata, devica, mučenka 

8.00  v čast Lurški Materi Božji za zdravje, varstvo in pomoč 

18.00  za + Mici Guštin 
18.00  za + sestre Meri, Malko in Ano 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
6. februar 

Sv. Pavel Miki in tov., muč. 

8.00  po namenu br. Janeza 
18.00  za + Alojza Štojsa, obl. 
18.00  za + Trščinar in Bukovac 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
7. februar 

Sv. Koleta iz Corbija, devica 

8.00  za + Leonarda Jožeta Kukca 
18.00  za + Sonjo Klobčar 
18.00  v zahvalo za 50 let življenja 

~  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
8. februar 

 5. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Jožefa Ilarja ter + Štefana in starše Kocjan 

8.30  za farane 
10.00  za + Slavka Hočevarja in vse + Hočevar 
11.30  za + Frančiško Berus in Terezijo Djukić 
18.00  za + Ivana Gregoriča in Staneta Jermana 

SV 10.00 za + Mihaela Beleta in mamo Terezijo 


