
, 
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

Radio Ognjišče in 
Misijonsko središče Slovenije  

vabita na pustni ples - na 
PUSTNO SOBOTNO ISKRICO.

Pustna sobotna iskrica bo v Športni 
dvorani OŠ Alojzija Šuštarja  

v Šentvidu nad Ljubljano, 
v soboto, 14. februarja, ob 12. uri! 

Vabljeni! Vstopnine ne bo, darovi za 
krofe bodo v celoti namenjeni gradnji 

šole na Madagaskarju. 

STATISTIKA ZA MESEC JANUAR 

KRSTI (2): Luka Mohar in Hana 
Balažic Nahtigal. 

POGREBI (10): Jože Sušterčič (67), 
Jožefa Jalovec (82), Marija Mohar 
(79), Gabrijela Golobič (83), Vera 
Šenk (85), Ivan Lesjak (85), Anton 
Putiš (62), Janez Vide (62) Mijo Špo-
ljar (76) in Janez Pavlin ( 64). 

Župnija Novo mesto – Šmihel
vabi na romanje na Sicilijo med 
prvomajskimi prazniki od 27. apri-
la do 2. maja 2015. Cena romanja 
je 579 € (45 potnikov). Možnost 
odplačevanja je tudi na obroke 
brez obresti. Podroben program 
lahko dobite v župnišču ali na 
župnijski spletni strani: 
www.zupnija-nm-smihel.si. 

Škofijska klasična gimnazija in 
Jegličev dom v Šentvidu nad Ljub-
ljano vabita osmošolce in devet-
ošolce na INFORMATIVNA DNE-
VA v petek, 13. 2. 2015 ob 9.00 in 
15.00 ter v soboto, 14.2.2015 ob 
9.00. 

Vabljeni vsi, ki se odločate o vpi-
su v srednje šole. 

32 Ko pa se je zvečerilo in je sonce zašlo,  
so prinašali k njemu vse bolnike in obsedence 

33 in vse mesto je bilo zbrano pri vratih.  
34 Ozdravil je mnogo takih, ki so trpeli za različnimi boleznimi, in mnogo 
hudih duhov izgnal, toda branil jim je o tem govoriti, ker so ga poznali. 

 (Mr 1,32-34) 
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PRIPRAVA NA POST 2015 

Le še 14 dni nas loči od 1. postne 
nedelje. Kot je v navadi bomo dve 
nedelji (8. in 15. 2.) pred postom pos-
lušali PISMO NAŠIH SLOVENSKIH ŠKOFOV

pod naslovom »Vgrajujte se kot živi 
kamni!«.

Smo še vedno v devetdnevni prip-
ravi pred praznikom LURŠKE MATERE 

BOŽJE. V sredo, 11. 2., bo večerno slo-
vesnost vodil ljubljanski nadškof in 
metropolit p. Stane Zore. Po maši bo 
sledila procesija z lučkami.  

HVALA VAM ZA VSE DAROVE, ki ste jih 
namenili na prvo nedeljo v februarju
za potrebe naše cerkve in samostana 
– zbralo se je nekaj manj kot 2.000€. 
Ob tem naj bo napisano tudi, da se je 
za adventno akcijo »otroci za otro-
ke« nabralo 549 € (prispelo je 35 
nabiralnikov od 360 otrok!). V nabi-
ralniku za jaslice je bilo 1.205 €; od 
tega smo za potrebe družin z več 
otroki – Anin sklad darovali 600 €. 
Hvala tudi za vse darove ob nabirkah 
v času Lurške devetdnevnice.

 VOLITVE NOVEGA ŽUPNIJSKEGA PASTO-

RALNEGA SVETA, bodo v nedeljo, 1. 3., 
ko boste prejeli glasovnico, na katero 
boste napisali tri kandidate iz svojega 
okoliša ali podružnice; v nedeljo, 8.3. 
pa boste glasovnico vrnili. Radi 
molimo k Svetemu Duhu za pravo 
izvolitev. 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 razsodnost. 

 V četrtek, 12.2. ob 18. uri, je SV.
MAŠA ZA OZDRAVLJENJE DRUŽINSKEGA DEB-

LA, po njej sledijo molitve nad posa-
mezniki. 

 VIZITACIJA ŠKOFA ANDREJA GLAVANA

je bila prestavljena na četrtek, 12. 2. 
Škof bo pregledal matične knjige, 
obiskal podružnice in se srečal s KLJU-

ČARJI ob 16.30. Po večerni maši je sre-
čanje sodelavcev ŽUPNIJSKE KARITAS. 

 V soboto, 14. 2., je GOD SV. VALEN-

TINA zato bo sv. maša NA POTOVEM 

VRHU ob 16. uri; prav tako bo sv. maša 
na Potovem Vrhu v nedeljo, 15. 2., ob 
10. uri. 

 V nedeljo, 15. 2., bodo pri dopol-
danskih mašah sodelovali FRANČIŠKAN-

SKI BOGOSLOVCI, po mašah pa bo dru-
ženje z njimi v Lenartovi dvorani. 
Vabljeni! 

 V nedeljo, 15. 2. ob 15. uri, bo pri 
nas REVIJA ŽUPNIJSKIH PEVSKIH ZBOROV iz 
NM dekanije – lepo vabljeni! 

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V soboto, 14. februarja 2015, so na 
vrsti župljani iz naselij Ragovo in 
Krka. Ekipa močno kliče k pomladitvi 
in pomnožitvi članov. 

MAŠNI NAMENI 
5. navadni teden 2015

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 za + Mihaela Beleta in mamo Terezijo 
PONEDELJEK 

9. februar 
Sv. Apolonija, devica, muč.

8.00 za + Štefko Rostohar 
18.00 za pomoči potrebne 
18.00 za + Viktorja Novaka 

TOREK 
10. februar

Sv. Sholastika, devica

8.00 za + starše Strajnar in brata 

BOL za + mamo Dragico, 1. obl. 

SREDA 
11. februar
Lurška Marija 

8.00 v zahvalo 
18.00 za + Petra Drenika 
18.00 v zahvalo Bogu za petje 

VS za + Janeza Pavlina, 7. dan 
ČETRTEK 

12. februar 
Sv. Evlalija, devica, mučenka

8.00 za + Alojza Mavsarja 
18.00 za ozdravitev družinskega debla 
18.00 za + Janeza Jerička, obl. 

PETEK
13. februar

Sv. Katarina de Ricci

8.00 za blagoslov družine 
18.00 za + Jožeta Jerončiča, 1. obl. 
18.00 za + Julijano Brulc, 1. obl., in vse + Brulc

SOBOTA
14. februar 

Sv. Valentin, duhovnik, muč.

8.00 v zahvalo za zdravje 

PV za + Valentina in Marijo Luzar 

NEDELJA
15. februar 

 6. NEDELJA MED LETOM

7.00 za + Julijano Butala in + Slemc 
8.30 za farane 
10.00 v dober namen in za zdravje 
11.30 za + Antona in Kristino Koračin 
18.00 za + Tončko Zupančič 

PV za + Alojza in Marijo Blatnik 


