
, 
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. velikonočna nedelja 
 

3. 5. 2015 

št. 23 

4 Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika sama od sebe ne 
more roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne 

ostanete v meni. 5 Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni 
in jaz v njem, ta rodi obilo sadu; zakaj brez mene ne morete 

ničesar storiti. (Jn 15,4-5) 

PRVOMAJSKO ROMANJE 
V FRANČIŠKOVO MESTO ASSISI 

je zelo lepo uspelo. Tri četrtine romar-
jev je prvič obiskalo to umbrijsko mes-
to; med romarji je bilo kar 12 otrok.  
 
Nekaj dni pred našim odhodom je 
izšel novi Romarski vodnik po Frančiš-
kovih krajih. Lahko ga dobite tudi v 
naši župnijski pisarni. 

»PO MARIJI PODARJENE MILOSTI« 
je naslov knjige, ki je izšla ob 60. 
obletnici posvetitve obnovljenega 
oltarja v kapeli Marije Pomagaj 
(8.12.1954). V njej je 200 pričevanj 
za 200 let milostne podobe Marije 
Pomagaj (1814 - 2014). Skoraj 400 
strani bogato knjigo tudi lahko 
dobite v naši župnijski pisarni.  

ŠMARNIČNO ROMANJE 
bo letos v soboto, 6. junija. Odpeljali 
se bomo na Bled, kjer bo najprej sv. 
maša v župnijski cerkvi sv. Martina 
nato pa se bomo s pletnami odpelja-
li na otok. Prispevek za romanje je 
15€ za odraslo osebo, za otroke pa 
10€. Prijave že zbiramo v župnijski 
pisarni. 

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. Polnimo 
že 2. avtobus. Prijavite se v pisarni! 
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POLAGAJMO ROŽE 
NA ŠMARNIČNI OLTAR 

 Zelo hitro je v našo deželo »pri-
romal« mesec maj in z njim šmarnič-
na pobožnost, ki nas usmerja k Mate-
ri Božji. Številni Marijini oltarji zato 
dobijo praznično podobo. Različno 
pomladno cvetje, še posebej ŠMARNI-

CE, zadišijo in zadehtijo. To je podoba 
naših gorečih molitev k Mariji. Zato 
prav lepo vabljeni k šmarnicam: v 
kloštru ob 8. in 19. uri med sv. mašo, 
na podružnicah pa so samostojna 
pobožnost: SV 1930, PV 1900, VS 1930, 
GV 1900 
Vsako nedeljo v mesecu maju bodo 
pred večerno sv. mašo PETE LITANIJE 
Mater Božje. Lepo vabljeni! 
 
Predstavitev letošnjih šmarnic: 
ZA OTROKE:  Blaž, Jan, David, Grega, 
Maša, Ivana, Maks … so glavni junaki 
šmarničnih zgodb DROBNI KORAKI VELI-
KIH JUNAKOV, ki se iz šole in domačega 
sveta selijo na igrišče in v župnijo kot 
družino družin. Njihova mlada iskanja 
in zvedava spraševanja o svetu, Bogu 
in tistem, kar je vredno tudi akcije 
»biti priden cel dan«, potrpežljivo in 
navdušeno spremlja ter spodbuja 
kaplan Miha. Skupaj sproščeno 
odkrivajo, kaj pomeni biti kristjan, 
»da verjameš, da Bog je in da imaš 
rad Jezusa«, kot pravita Maša in Gre-
ga. 
ZA ODRASLE: Šmarnično branje BOGAS-
TVO UBOŠTVA pa nas v letu posvečene-
ga življenja vodi v svet poklicanosti k 

uresničevanju življenjskega načrta 
znotraj različnih redovnih skupnosti v 
Cerkvi na Slovenskem. Pripovedi 
posameznikov o odgovoru na Božji 
klic in konkretnem uresničevanju 
poslanstva na različnih področjih 
oznanjevanja nam kažejo Božjo izvir-
nost, ki nagovarja in prekvaša tudi 
sodobni svet. 
 

 To nedeljo, 3.5. ob 20. uri, bo KON-

CERT pesmi skladatelja Ola Gjeilo. 
 

 V ponedeljek, 4. 5., bo ob 20. uri je 
PRVA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA 

SVETA v novem sestavu. 
 

 V sredo, 6. 5., po večerni sv. maši 
je redno mesečno SREČANJE SODELAV-

CEV ŽUPNIJSKE KARITAS. 
 
 

 V četrtek, 7. maja ob 19. uri, je SV. 
MAŠA ZA OZDRAVLJENJE DRUŽINSKEGA DEB-

LA.  Po njej sledijo molitve. 
 

 FESTIVAL DRUŽIN bomo imeli priho-
dnjo nedeljo, 10. maja. Družine še 
posebej lepo vabljene k maši ob 10. 
uri, po njej pa na naš samostanski vrt, 
kjer bo program, kot zahvala za star-
še in seveda piknik druženje.  
 

 Na policah za VERSKI TISK vas čaka 
nova Družina, Ognjišče in še kaj. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 9. maja 2015, so na vrsti 
župljani iz Smolenje vasi, Petelinjeka, 
Potovega Vrha, Križ in Velikega Slat-
nika. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
5. velikonočni teden 2015 

NEDELJA 
3. maj 

5. VELIKONOČNA 

7.00  za + Marico Hudoklin 
8.30  za farane 
10.00  za + brata Antona in starše Kočijaž 
11.30  za + Jožeta Srebrnjaka 
19.00  v dober namen 

PONEDELJEK 
4. maj 

Sv. Florijan, mučenec 

8.00  za + Mirka in Gabrijelo Brežič 
19.00  za + Rudija Omahna 
19.00  za + Franca in Rozalijo Gracar 

~  za ozdravitev Maje Jarc 
TOREK 
5. maj 

Sv. Gotard, škof 

8.00  v čast Materi Božji v zahvalo 
19.00  za + Mici Guštin 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
6. maj 

Sv. Judita, vdova 

8.00  za + Alojza in Angelo Zupančič 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas 
19.00  za zdravje 
BOL 19.30 za blagoslov in srečno zadnjo uro 

ČETRTEK 
7. maj 

Sv. Roza Venerini, redovnica 

8.00  za + moža Zdravka Kavčiča 
19.00  za + Sonjo Klobčar 
19.00  za zdravje 

PV 19.30 za + mamo Majdo, p. Igorja in Marijo ter Valentino Luzar 

PETEK 
8. maj 

Sv. Amato Ronconi, III. red 

8.00  za + Jožeta Hočevarja 
19.00  za + iz družine Mikec in Ireno Češarek 
19.00  za ozdravitev sodelavke 

GV 19.30 za + Ivana Lesjaka 
SOBOTA 

9. maj 
Sv. Katarina Bolonjska 

8.00  za + Jožeta Hočevarja 
19.00  za + Marijo Tavčar, 10. obl. 

poroka 16.00 za blagoslov v zakonu 

NEDELJA 
10. maj 

6. VELIKONOČNA 

7.00  za + Antona Hudoklina 
8.30  za farane 
10.00  za blagoslov družin 
11.30  za zdravje 
19.00  za + Leopolda in Jožefo Florjančič in vse + Florjančič 

SV 10.00 za + Aleksandra Povšeta 


