
, 
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

 
5. postna nedelja  

22. 3. 2015 

št. 17 

»24 Resnično, resnično, povem vam: Če pšenično zrno ne pade v 
zemljo in ne umre, ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. 
25 Kdor ljubi svoje življenje, ga bo izgubil; in kdor svoje življenje 

na tem svetu sovraži, ga bo ohranil za večno življenje..« 
(Jn 12,24-25) 

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH 
 

Tradicionalno srečanje bo v soboto,  28. 3. 
- ob 14.30 bo v cerkvi molitve rožnega 

venca in prilika za prejem sv. spovedi. 
- ob 15.00 sledi je sv. maša, med katero bo 

podeljen zakrament bolniškega mazil-
jenja. 

Omogočite preizkušenim bratom in ses-
tram udeležbo na tem srečanju. 
Priporočamo se za pecivo, ki ga prinesite 
do sobote dopoldan. HVALA. 

Od nedelje, 22. 3., do nedelje, 29. 3., 
poteka RADIJSKI MISIJON po valovih 
Radia Ognjišče.  
Vodili ga bodo salezijanci in Hčere 
Marije Pomočnice. Vsak dan bodo 
misijonski pogovori ob 10.15, 13.00 in 
17.00. Ponovitev bo vsak večer med 
21. in 23. uro. Posnetki bodo na voljo 
tudi v radijskem arhivu na internetu. 
Vsak večer ob 20.00 bo molitev rož-
nega venca. 

ZAKONSKI JUBILANTI 
V župnijski pisarni se prijavite za 
letošnje praznovanje obletnice 
poroke (10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50…) ki bo v nedeljo, 19. aprila pri sv. 
maši ob 11.30. 
 

STANOVSKO ROMANJE 
Pa bo v soboto, 23. maja. Prijave pri-
čenjamo zbirati po Veliki noči. 

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

 

Ob prijavi je potrebno vplačati 100€. 
Prijavljenih je že 34 oseb. Želimo si, 
da se prijavi še 10 oseb. 

 
ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 

Udeležili se bomo predstave na belo 
soboto, 11. 4. ob 20. uri. Prijave zbi-
ramo v župnijski pisarni. Pohitite. 
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PRED NAMI JE ŠE 14 DNI POSTA 

 POGLOBIMO PETKOV POST je povabilo 
slovenske Karitas.  Petek v petem pos-
tnem tednu, nekaj dni pred vstopom v 
Veliki teden, pred nas postavlja besedo 
OBRAČUN. Da, potreben je obračun. 
Obračun, ko se zazrem v podobo Kri-
žanega in pustim, da me ta podoba 
prežari vsega. Obračun, ki se ne bo 
navezoval samo na obisk nedeljske sv. 
maše ali na preklinjanje ali na to, da 
nisem držal posta od mesnih jedi. Pač 
pa obračun, ki bo pretresel - neke vrste 
stresni test – vse moje bitje, ko sem v 
službi, doma, pri počitku pri delu za 
skupno dobro. 
 

 Smo v TEDNU DRUŽINE, ki traja do 25. 
3.; moto tedna je LJUBEZEN JE NAŠE POS-

LANSTVO. Molimo za osnovno celico 
družbe in Cerkve ter postorimo vse kar 
lahko in moremo. Tudi to, da oddamo 
overovljen podpis ZA OTROKE; zbirajo se 
35 dni od 23. 3.  naprej. 
 

 Danes popoldan ob 15. uri je KRIŽEV 

POT iz Velikega Slatnika na Potov vrh. 
Zvečer po maši pa bo v naši cerkvi 
monodrama Gregorja Čušina PETI EVAN-

GELIJ. 
 

 Jutri, v ponedeljek, 23. 3., bo po 
večerni maši predstavitev knjige PRIČE-

VANJA O MARIJI POMAGAJ NA BREZJAH. 
Knjigo bo predstavil sam rektor svetiš-
ča na Brezjah, p. Robert Bahčič. 
 

 SPOVED VEROUČENCEV bo v tednu, ki je 
pred nami. Verouka zaradi praznovanja 
Velike noči ne bo v tednu pred in po 
prazniku. Prične se ponovno v ponede-
ljek, 13. 4. 

 STARŠI BIRMANCEV vabljeni na srečanje 
v torek, 24. 3. ob 19. uri, in sredo, 25. 3. 
ob 9. uri, v Lenartovo dvorano. 
 

 V sredo, 25. 3., obhajamo slovesni 
praznik GOSPODOVEGA OZNANJENJA. Sv. 
maši sta ob 8. in 18. uri. Dragim mate-
ram iskreno čestitamo za njihov praz-
nik. Ostanite matere s srcem. 
 

 KRIŽEV POT v naši cerkvi molimo ob 
nedeljah, torkih in petkih. Pričnemo 
pol ure pred večerno mašo, ob 17.30: 
v torek, 24. 3., vodijo člani FSR. 
v petek, 27. 3., oblikuje 8. razred. 
 

  V nedeljo je že 6. postna – CVETNA. 
Pri vseh mašah bo blagoslov zelenja; 
še posebej slovesen blagoslov bo ob 
10. uri pred cerkvijo. Blagoslov zelenja 
s sv. mašo bo tudi ob 10. uri v podružni 
cerkvi v Gotni vasi, ker je to 5. nedelja v 
mesecu. Z DAROM ZA OLJKE boste podprli 
župnije v Slovenski Istri. 
 

 Na SVETO SPOVED ne čakajte na zadnje 
dni pred Veliko nočjo. Cel dan bomo na 
voljo ta petek, 27.3., in od ponedeljka, 
30. 3. do Velike sobote. 
 

 Na policah za VERSKI TISK si vzemite 
novo Družino in še kaj. 
 

 V noči iz sobote na nedeljo, 28.-
29.3., se prestavi ura na POLETNI ČAS, za 
eno uro naprej. S tem se prestavi tudi 
večerna maša na 19. uro. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 28. marca 2015, so na vrsti 
župljani ulic: Ivana Roba, Drejčetova 
pot, Pot na Gorjance, Na lazu, Knafel-
čeva in Avšičeva. Vabljeni TUDI drugi, da 
bo cerkev lepo očiščena za Veliko noč. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
5. postni teden 2015 

NEDELJA 
22. marec 

5. POSTNA NEDELJA 
TIHA 

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 
PONEDELJEK 

23. marec 
Sv. Viktorijan, mučenec 

8.00  za + Može 
18.00  za + Lidijo Kovačič in starše Mlakar 
18.00  za + Jožeta Novaka, obl. 

TOREK 
24. marec 

Sv. Katarina Švedska, red. 

8.00  za + Marijo Resnik 
18.00  za zdravje 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
25. marec 

Gospodovo oznanjenje Mariji 

8.00  za zdravje 
18.00  za + starše Klemenčič in Gašperšič 
18.00  za + Marijo Pevec, 30. dan 

GV 16.00 za + Ano Špendal, pogr. 
BOL 19.30 za zdravje in za + starše 

ČETRTEK 
26. marec 

Sv. Kastul, mučenec 

8.00  za + Tita in Bogdano Dobršek 
18.00  za + Tončko Vovko in + sestre 
18.00  za + Jožeta Kocjana, obl. 

PETEK 
27. marec 

Sv. Rupert, škof 

8.00  za + starše Strojin 
18.00  za + Mušič in Pestner 
18.00  za + Vanča, Pavleta in Marijo Kastelic 

SOBOTA 
28. marec 

Sv. Guntram, knez 

8.00  za + Frančiško Povše 
18.00  za + Jožeta in Emo Košir, obl. 
18.00  za + Terezijo Gorišek 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
29. marec 

6. POSTNA NEDELJA 
CVETNA 

7.00  za + Ano Kovač 
8.30  za farane 
10.00  za + Kajo Srebrnjak 
11.30  za + Jožeta Kreseta in Ano Starc, obl. 
18.00  za + Marijo Kump, obl. 

GV 10.00 za družine in zdravje v družini 


