
, 
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. postna nedelja 

CVETNA  
29. 3. 2015 

št. 18 

9 In kateri so šli pred njim in za njim, so vzklikali:  »Hosana!  
Blagoslovljen, ki prihaja  v Gospodovem imenu!  

10 Blagoslovljeno prihajajoče kraljestvo  
našega očeta Davida!  

Hosana na višavah!« (Jn 11,9-10) 

OBNOVITVENA DELA 
Po temeljiti sanaciji razpok nad orgla-
mi, so bile le te potrebne čiščenja in 
popravila in na koncu uglasitve, kar je 
storil v minulih dveh tednih ing. Brane 
Košir iz Sodražice. 
Z montažo drsnih vrat je končan tudi 
projekt novega vhoda za vozičke. 
Oboje še čaka na plačilo, za kar se pri-
poročamo in že v naprej  zahvaljujemo. 

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

 

Ob prijavi je potrebno vplačati 100€.  
Celotni znesek pa je 239 EUR. Otroci 
do 12. leta v sobi z 2 odraslima ose-
bama plačajo 189€. Želimo si, da se 
prijavi še 10 oseb. Odločite se, prilo-
žnost je ugodna. Birmanski botri 
lahko romanje podarijo svojemu 
birmancu. Torej, prijavite se še lahko. 
 

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 MOŠKIH 
bo v soboto, 23. maja. Prijave pričen-
jamo zbirati po Veliki noči. 

ŠKOFJELOŠKI PASIJON 2015 
 

Udeležili se bomo predstave na belo 
soboto, 11. 4. ob 20. uri. Prijave zbi-
ramo v župnijski pisarni. Prostora v 
avtobusu je še dovolj, zato se hitro 
odločite. Predstava te ne pusti rav-
nodušnega. Zaradi večerne predsta-
ve se primerno oblecite, saj vse sku-
paj traja več kot 2 uri. 
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VSTOPAMO V TEDEN JEZUSOVEGA 

ODREŠENSKEGA TRPLJENJA IN SMRTI 

 DANAŠNJI HOZANA! se bo čez nekaj 
dni spremenil v množični KRIŽAJ GA! V 
Jezusovem času so vzklikali Judje, 
danes to delamo kristjani. Najprej smo 
zaradi sebičnih želj nad Jezusom nav-
dušeni, že v naslednjem hipu, ko terja 
od nas vera napor in preizkušnjo, pa 
smo do Jezusa odklonilni – mu zada-
jamo rane in ga bičamo s svojimi bese-
dami in dejanji. Ne nazadnje nam o tem 
govorijo tudi sedanji trenutki v življenju 
našega naroda. Ob takem dejstvu 
imamo priložnost, da svojo vero pre-
mislimo in utrdimo – naj nam k temu 
pomagajo tudi prihajajoči dnevi Velike-
ga tedna Gospodovega trpljenja. 
 

 Hvala vsem, ki ste pomagali organi-
zirati letno SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH 
naše župnije ter poskrbeli za pecivo.  
 

 KRIŽEV POT bomo ta teden molili v 
torek, 31. 3. ob 18.30, ko ga vodijo člani 
ŽPS in na veliki četrtek, petek in sobo-
to ob 8. uri zjutraj. 
 

 SPOVEDOVANJE bo pri nas potekalo ta 
teden VSAK DAN od 7.30 do 20.00. Med 
12. in 14. uro ne bomo spovedovali! 

 
VELIKI TEDEN 

 

 VELIKI ČETRTEK 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 9h je slovesna KRIZMENA MAŠA v 

novomeški stolnici; 
- ob 19h je SPOMIN ZADNJE VEČERJE; lepo 

povabljeni tudi starši prvoobhajancev 
s svojimi otroki; 

- po maši ČEŠČENJE PRI JEZUSOVI JEČI; 

- Nabirka pri maši je za potrebe naše 
Župnijske karitas. 

 

 VELIKI PETEK  
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 15h križev pot 
- ob 19h so OBREDI VELIKEGA PETKA; 
- sledi ČEŠČENJE PRI BOŽJEM GROBU; 
- Nabirka je namenjena za Božji grob – 

kristjane v Sveti deželi. 
 

 VELIKA SOBOTA 
- BLAGOSLOV OGNJA ob 7. uri na samos-

tanskem vrtu 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 19. uri slovesna VELIKONOČNA VIGILI-

JA. S seboj prinesite sveče. 
 

 BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL 
V KLOŠTRU: ob 13h, 14h, 15h, 16h in 17h 
NA PODRUŽNICAH:  
14.15 KRKA 
15.00 GOTNA VAS 
16.00 VELIKA CIKAVA (pri Judeževih) 
16.30 SMOLENJA VAS 
16.30 POTOV VRH 
17. 30 VELIKI SLATNIK 
 

VELIKA NOČ 2015 
VSTAJENJSKA PROCESIJA z godbo bo ob 
6.30, nato sledi sv. maša; 
sv. maše so še ob 8.30, 10h, 11.30 in 19h. 
Ob 10h prepeva otroški zbor, ob 11.30 
pa Frančiškanski komorni zbor. 
 

 Na policah za VERSKI TISK si vzemite 
novo Družino in novo Ognjišče za 
meseca april ter še drugo…. 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 4. aprila 2015, so na vrsti 
župljani iz: Belokranjske ceste, Gotne 
vasi, Ob potoku in Jedinščice. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
6. postni teden 2015 

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. 
19.00  za + Marijo Kump, obl. 

GV 10.00 za družine in zdravje v družini 
PONEDELJEK 

30. marec 
Bl. Amadej Savojski 

8.00  za zdravje 
19.00  za + teto Tončko Vovko in sestre 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

31. marec 
Sv. Modest Gosposvetski 

8.00  za + Težak 
19.00  za + Janeza Kramarja 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
1. april 

Sv. Venancij, škof, mučenec 

8.00  za zdravje 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas 
19.00  za ozdravitev rodbine Grčar-Bertoncelj 
BOL 19.30 za srečno operacijo 

VELIKI ČETRTEK 
2. april 

spomin zadnje večerje 

19.00  za blagoslov v nosečnosti 
19.00  za + Karla in Nežo Kostrevc 
19.00  za + Pavla Žefrana 
19.00  za blagoslov družin in otrok v Sloveniji 

VELIKI PETEK 
3. april 

spomin Jezusove smrti 

   
19.00  obredi velikega petka 

   

VELIKA SOBOTA 
4. april 

velikonočna vigilija 

19.00  za + starše Cesar in brate 
19.00  za zdravje 
19.00  za + Rudija Omahna 
19.00  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
5. april 

VELIKA NOČ 

7.00  za + Istoka Kunstka, 7. dan 
8.30  za farane 
10.00  za + Slavka Kozoglava 
11.30  v zahvalo za zdravje 
19.00  za + Mici Guštin 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 


