
, 
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. postna nedelja  

15. 3. 2015 

št. 16 

»14 In kakor je Mojzes povzdignil v puščavi kačo, tako mora biti 
povzdignjen Sin človekov, 15 da bi vsak, kdor veruje vanj, imel 
po njem večno življenje. 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.« (Jn 3,14-16) 

ZELO UGODNO IN KORISTNO BRANJE 
 

• KATEKIZEM KATOLIŠKE CERKVE in 

KOMPENDIJ skupaj dobite v žup-
nijski pisarni za samo 25 €. 

• V pisarni dobite tudi knjigo za 
moške DIVJI V SRCU za 15,00 € 

• Lepo darilo pa je tudi mala knji-
žica EVANGELIJI za 4,80 €. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 
 

Veličastna predstava: na BELO 

SOBOTO, 11. 4. ob 20. uri, organizi-
ramo skupaj s Stolno župnijo 
ogled PASIJONSKE PROCESIJE v Škofji 
Loki. Odhod iz Novega mesta bo 
ob 18. uri. CENA prevoza in vsto-
pnice je 20€. Prijavite se v župnij-
ski pisarni. 

RELIKVIJE sv. Terezije Velike (Avilske) 
 

Ob 500-letnici rojstva sv. Terezije Veli-
ke bodo na obisku v karmeličanskem 
samostanu v Mirni Peči. 
- sobota, 21. 3. ob 11. uri – sprejem 

relikvij 
- nedelja, 22.3., sv. maša ob 7.30 in 

16. uri. 
- ponedeljek, 23. 3., sv. maša ob 7.30 

in ob 9.00 slovo od relikvij. 

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 34 oseb. 
Romanje je zelo primerno kot darilo 
za birmanca. 
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SMO ŽE SREDI POSTA 

 POGLOBIMO PETKOV POST je povabilo 
slovenske Karitas. Petek v četrtem 
postnem tednu, 14 dni pred Velikim 
petkom, ima ključno besedo PORAV-
NAVA. Skoraj vedno, ko se človek soo-
či s svojo majhnostjo, krhkostjo in 
nepopolnostjo, se od nekje pritihotapi 
misel o nevrednosti, o nezasluženosti. 
Toliko bolj to rado sede v srce človeka, 
ki se iskreno želi truditi za življenje po 
Gospodovi besedi in pričevanje vere. 
»Kdo sem jaz, da bi sodil?«, verjetno še 
odmevajo te besede, ki jih je izrekel 
papež Frančišek. Predvsem zaradi ene 
stvari: ker smo postavljeni zato, da 
zbudimo dobro; ker smo poklicani 
zato, da pomagamo dobremu zrasti; 
ker smo na svetu zato, da krepčamo, 
spodbujamo in se veselimo, ko nekdo 
naredi odločilen korak naprej. Ne pa, 
da sodimo. Naj bo ta naš trud v tej 
smeri v tem četrtem postnem tednu. 
 
 STARŠI povabljeni na SREČANJE za Vas, 
v sredo, 18. 3. dopoldne ob 10. uri ali 
zvečer ob 19. uri. P. PETER VRABEC bo 
spregovoril o vplivih zla v družbi in 
družini ter osebnem življenju. 
 
 KRIŽEV POT v naši cerkvi molimo ob 
nedeljah, torkih in petkih. Pričnemo 
pol ure pred večerno mašo, ob 17.30: 
 v torek, 17. 3., vodijo ZAKONSKE SKUPI-

NE. 
 v petek, 20. 3., oblikuje 5. IN 6. RAZRED. 
 
 V nedeljo, 22. 3. ob 10. uri, sodeluje 
pri sv. maši 8. RAZRED. 
 

 V četrtek, 19.3. je PRAZNIK SV. JOŽEFA. 
Vabljeni k sv. maši ob 8. ali 18. uri. Ta 
dan pričenjamo TEDEN DRUŽINE pod nas-
lovom Ljubezen je naše poslanstvo. 
Radi molimo osebno in skupno za naše 
družine. 
 

 V SOBOTO, 21. 3., bo od 10. do 12. ure v 
Baragovem zavodu v Šmihelu DUHOVNA 

OBNOVA ZA NOVE IN STARE ČLANE ŽPS. Prav 
lepo povabljeni. 
 

 V NEDELJO, 22. 3. bo v naši župniji 
SPRAVNI DAN. Pri vseh mašah bomo 
povabljeni k spravi: v domačih druži-
nah, med sosedi, med sodelavci,... Tudi 
popoldanski križev pot bo v tem duhu. 
Sprava je izmoljeni milostni dar Boga 
človeku. Zvečer po maši ob 18. uri bo 
predstavil svoj PETI EVANGELIJ igralec 
GREGOR ČUŠIN. 
 

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

 V nedeljo, 22. 3. se pričenja RADIJSKI 

MISIJON po valovih Radia Ognjišče. 
 

 Na policah za VERSKI TISK si vzemite 
novo Družino, Ognjišče za marec in 
Brata Frančiška. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 21. marca 2015, so na vrsti 
župljani ulic: Marjana Kozine, Jurčiče-
ve, Levstikove, Stritarjeve in Tavčarje-
ve. Obvestite se med seboj in pridite v 
čim večjem številu. Ekipa iz teh ulic 
resnično kliče po okrepitvi. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
4. postni teden 2015 

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 
PONEDELJEK 

16. marec 
Sv. Herbert, škof 

8.00  za zdravje Franca Jeraja 
18.00  za + Rozalijo Hrovat in sestro Marijo Mrak 
18.00  za + Janeza Šmalca, 30. dan 

TOREK 
17. marec 

Sv. Patrik, škof, misijonar 

8.00  za + iz družin Vegelj-Preskar 
18.00  za + starše Zupančič 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
18. marec 

Sv. Ciril Jeruzalemski, škof 

8.00  za + Ivana Lesjaka 
18.00  za + Jožeta Muhiča ter + starše Muhič in Hrovat 

18.00  za + Boštjana in starše Japelj 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
19. marec 

Sv. Jožef, mož Device Marije 

8.00  za + brata Jožeta, sestro Darinko in starše Muhič 

18.00  za + starše Lavrič in + sestre 
18.00  za + mamo Jožefo Pirc 

PETEK 
20. marec 

Sv. Martin iz Brage, škof 

8.00  za + Škrajnar 
18.00  za + starše Kuhelj 
18.00  za ozdravitev in osvoboditev 
18.00  za + Pavleta Turka 

SOBOTA 
21. marec 

Sv. Serapion, škof 

8.00  za + Brodarič 
18.00  po namenu FSR 
18.00  za vse + iz družine Strojan 

SV 17.00 za + Slavka Mikca, 7. dan 

NEDELJA 
22. marec 

5. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + iz družine Držaj 
8.30  za farane 
10.00  za + Draga Cerovška in + starše 
11.30  za + Jožeta Železnika in + starše Butalje 
18.00  za + Jožico Mavsar 

VS 10.00 za + Marijo Radež in + Radeževe 


