
, 
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

  
 

 

  

6. nedelja med letom 

22. 2. 2015 

št. 12 

40 In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi:  
»Če hočeš, me moreš očistiti.« 

 41 Jezus se ga usmili, stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče:  
»Hočem, bodi očiščen.« 

 42 In takoj je gobavost izginila in je bil očiščen.  
(Mr 1,40-42) 

MLADI – FLM 
Od 20. do 22. februarja gre FLM na 
duhovno-počitniško druženje na 
Daleč hrib. Spremljal jih bo br. 
Janez. Želimo jim, da si naberejo 
novih duhovnih in telesnih moči. 
 
Tudi MINISTRANTI vabljeni priho-
dnji vikend na počitniško druženje 
v Bohinjsko Bistrico. 

LUČ, KI SVETI 
23. KLARIN DAN MLADIH 

Po križu k Luči 
 

V Nazarjah pri sestrah klarisah, 
20. in 21. februarja 2015, 

v letu posvečenega življenja. 
PRIDI! 

Skupaj bomo molili zate, za prijatel-
je, za mlade, da bi našli pot k Luči. 

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

 

Za župnijsko romanje v Frančiškovo 
mesto Assisi pohitite s prijavami. 
Cena romanja je 239 EUR. Otroci do 
12. leta v sobi z 2 odraslima oseba-
ma plačajo 189€. Ob prijavi je pot-
rebno vplačati 100€. Prijavljenih je 
že 20 oseb. Romanje je zelo pri-
merno kot darilo za birmanca. 

KATEHUMENI 
Vabljeni vsi, ki bi želeli prejeti manj-
kajoče zakramente krščanskega 
uvajanja (krst, obhajilo in birmo), da 
se priključite novi skupini katehu-
menom. 
Prvo srečanje je na 1. postno nedel-
jo, 22.2. ob 19. uri. Za informacije 
lahko pokličete p. Petra Vrabca na 
telefon: 031-792-922. 

  
 

 

  

6. nedelja med letom 

22. 2. 2015 

št. 12 

40 In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi:  
»Če hočeš, me moreš očistiti.« 

 41 Jezus se ga usmili, stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče:  
»Hočem, bodi očiščen.« 

 42 In takoj je gobavost izginila in je bil očiščen.  
(Mr 1,40-42) 

MLADI – FLM 
Od 20. do 22. februarja gre FLM na 
duhovno-počitniško druženje na 
Daleč hrib. Spremljal jih bo br. 
Janez. Želimo jim, da si naberejo 
novih duhovnih in telesnih moči. 
 
Tudi MINISTRANTI vabljeni priho-
dnji vikend na počitniško druženje 
v Bohinjsko Bistrico. 

LUČ, KI SVETI 
23. KLARIN DAN MLADIH 

Po križu k Luči 
 

V Nazarjah pri sestrah klarisah, 
20. in 21. februarja 2015, 

v letu posvečenega življenja. 
PRIDI! 

Skupaj bomo molili zate, za prijatel-
je, za mlade, da bi našli pot k Luči. 

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

 

Za župnijsko romanje v Frančiškovo 
mesto Assisi pohitite s prijavami. 
Cena romanja je 239 EUR. Otroci do 
12. leta v sobi z 2 odraslima oseba-
ma plačajo 189€. Ob prijavi je pot-
rebno vplačati 100€. Prijavljenih je 
že 20 oseb. Romanje je zelo pri-
merno kot darilo za birmanca. 

KATEHUMENI 
Vabljeni vsi, ki bi želeli prejeti manj-
kajoče zakramente krščanskega 
uvajanja (krst, obhajilo in birmo), da 
se priključite novi skupini katehu-
menom. 
Prvo srečanje je na 1. postno nedel-
jo, 22.2. ob 19. uri. Za informacije 
lahko pokličete p. Petra Vrabca na 
telefon: 031-792-922. 

  
 

 

  

6. nedelja med letom 

22. 2. 2015 

št. 12 

40 In k njemu pride gobavec in ga na kolenih prosi:  
»Če hočeš, me moreš očistiti.« 

 41 Jezus se ga usmili, stegne svojo roko in se ga dotakne ter mu reče:  
»Hočem, bodi očiščen.« 

 42 In takoj je gobavost izginila in je bil očiščen.  
(Mr 1,40-42) 

MLADI – FLM 
Od 20. do 22. februarja gre FLM na 
duhovno-počitniško druženje na 
Daleč hrib. Spremljal jih bo br. 
Janez. Želimo jim, da si naberejo 
novih duhovnih in telesnih moči. 
 
Tudi MINISTRANTI vabljeni priho-
dnji vikend na počitniško druženje 
v Bohinjsko Bistrico. 

LUČ, KI SVETI 
23. KLARIN DAN MLADIH 

Po križu k Luči 
 

V Nazarjah pri sestrah klarisah, 
20. in 21. februarja 2015, 

v letu posvečenega življenja. 
PRIDI! 

Skupaj bomo molili zate, za prijatel-
je, za mlade, da bi našli pot k Luči. 

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

 

Za župnijsko romanje v Frančiškovo 
mesto Assisi pohitite s prijavami. 
Cena romanja je 239 EUR. Otroci do 
12. leta v sobi z 2 odraslima oseba-
ma plačajo 189€. Ob prijavi je pot-
rebno vplačati 100€. Prijavljenih je 
že 20 oseb. Romanje je zelo pri-
merno kot darilo za birmanca. 

KATEHUMENI 
Vabljeni vsi, ki bi želeli prejeti manj-
kajoče zakramente krščanskega 
uvajanja (krst, obhajilo in birmo), da 
se priključite novi skupini katehu-
menom. 
Prvo srečanje je na 1. postno nedel-
jo, 22.2. ob 19. uri. Za informacije 
lahko pokličete p. Petra Vrabca na 
telefon: 031-792-922. 



  
POST 2015 

Danes je druga predpostna nedel-
ja, ko poslušamo pismo slovenskih 
škofov »Vgrajujte se kot živi kamni!«, ki  
govori o pomenu laikov v Cerkvi. 
Na PEPELNIČNO SREDO, 18. 2., pričnemo 
40-dnevni postni čas. Kot zadnja leta, 
smo tudi letos povabljeni, da se pridru-
žimo AKCIJI SLOVENSKE KARITAS 40 dni 
brez alkohola, kot solidarnost z vsemi, 
ki trpijo zaradi te nesrečne zasvojenos-
ti in tudi vsemi, ki nosijo posledice 
zaradi alkoholizma njihovih bližnjih. 
Poleg te solidarne odpovedi pa smo 
povabljeni še k drugim postnim odpo-
vedim; vse z namenom, da bi bili svo-
bodnejši in bolj odprti za Božjo govori-
co. 
Povabljeni k molitvi KRIŽEVEGA POTA, ki 
ga bomo pri nas molili vsak petek, 
nedeljo in torek, pol ure pred večerno 
mašo.  
 

POSTNA POSTAVA za leto 2015 
Strogi post je na pepelnično sredo 
(letos 18. februarja) in na veliki petek 
(letos 3. aprila). Ta dva dneva se zdr-
žimo mesnih jedi in se lahko le enkrat 
na dan do sitega najemo. Strogi post 
veže od izpolnjenega 18. leta do začet-
ka 60. leta. Samo zdržek od mesnih 
jedi je na vse petke v letu. Zunaj post-
nega časa smemo zdržek od mesnih 
jedi zamenjati s kakim drugim dobrim 
delom pokore ali ljubezni do bližnjega. 
Zdržek od mesnih jedi veže vernike od 
izpolnjenega 14. leta. Kadar je praznik 
(cerkveni ali državni) na petek ali je 
kakšna slovesnost v družini (poroka, 
pogreb …), post in zdržek odpadeta. 

HVALA vsem, ki ste kakorkoli pripo-
mogli k lepemu obhajanju letošnje 
LURŠKE DEVETDNEVNICE; hvala vsem zves-
tim molivcem, ki ste dan za dnem pri-
hajali, bodisi peš ali z avtom. Še pose-
bej hvala organistki Snežki Podpečan, ki 
se je zelo potrudila in bila vse večere 
prisotna na orglah. Hvala župnijskemu 
zboru in seveda tudi Frančiškanskemu 
komornemu zboru, ki je s petjem pope-
stril zaključno slovesnost v čast Lurški 
Gospe. Naj bo na tem mestu napisana 
tudi zahvala našemu bolniškemu kura-
tu p. Marku Novaku, ki izredno požrt-
vovalno skrbi za bolnike v naši novo-
meški bolnišnici. Njemu in vsem, ki ste 
zvesti vsak teden pri sv. maši v bolniš-
nični kapeli, čestitamo ob minulem 
lurškem prazniku. Naj Vam Lurška 
Gospa izprosi potrebnih milosti. 
 BOLNIŠKA KAPELA bo v času gradnje 
nove urgence prestavljena v začasen 
prostor, ob koncu del pa bo dobila 
nove prostore. 
 Na policah za VERSKI TISK si vzemite 
spominsko fotografijo Lurške devet-
dnevnice 2015 ter novo Družino in 
Ognjišče. 
 Veroukarjem želimo mirne in zdrave 
ZIMSKE POČITNICE. Verouk se ponovno 
prične v ponedeljek, 23. 2. 2015. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 21. februarja 2015, so na vrsti 
župljani iz Malega Slatnika, Male in 
Velike Cikave ter ulic Milana Majcna, 
Ilke Vaštetove in Slančeve. Obvestite 
se med seboj in pridite v čim večjem 
številu.

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
6. navadni teden 2015 

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 10.00 za + Alojza in Marijo Blatnik 
PONEDELJEK 

16. februar 
Sv. Julijana, devica, mučenka 

8.00  za + Aleša in Cirila Štrasbergerja 
18.00  v zahvalo za zdravje 
18.00  za + Jožefo Škrlak 

TOREK 
17. februar 

Bl. Luka Belludi, redovnik 

8.00  na čast Lurški Mariji za zdravje 
18.00  za + Antona in Ani Mavsar 

~  za zdravje in uspešen študij 

SREDA 
18. februar 

Pepelnica 

8.00  za + starše in brate Kek 
18.00  za + iz družine Cekuta 
18.00  po namenu darovalca 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
19. februar 

Bl. Konrad iz Piacenze 

8.00  za zdravje 
18.00  za + starše Bartolj in brata 
18.00  za zdravje 

PV 16.00 za + Antonijo Vovko, 7. dan 
PETEK 

20. februar 
Bl. Jacinta in Frančišek Marto 

8.00  za + Janeza Pavlina, 30. dan 
18.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Janeza Lobeta 

SOBOTA 
21. februar 

Sv. Peter Damiani, škof 

8.00  za + Avgusta Novaka, obl. 
18.00  po namenu FSR 
18.00  za + Vero Šenk, 30. dan 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
22. februar 

 1. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Ivana Prešerna 
8.30  za farane 
10.00  za + starše in brate Golobič 
11.30  za + Janeza Murna 
18.00  za + Jožeta Ovnička 

VS 10.00 za duhovno in telesno zdravje 


