
, 
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. velikonočna nedelja 
 

10. 5. 2015 

št. 24 

 
12 To je moja zapoved, da se med seboj ljubíte, kakor sem vas 

jaz ljubil. 13 Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo za svo-
je prijatelje dá svoje življenje. 14 Vi ste moji prijatelji, ako izvršu-

jete, kar vam jaz zapovedujem. (Jn 15,12-14) 

Vsi lepo vabljeni v petek, 15. 5. ob 
18.30, v Kulturni center Janeza Trdi-
ne na MUSICAL LEVJI KRALJ, kjer bosta 
nastopili tudi Kristina Kastelic in 
Neža Turk. VSTOPNINE NI, karte pa 
lahko pred nastopom dvignete na 
blagajni kulturnega centra. Predsta-
va je primerna tako za malčke kot za 
babice in dedke ter za vse generacije 
vmes! 

STATISTIKA ZA APRIL 
 

Sv. KRST so prejeli: Maša KRISTAN, 
Ida NOVAK in Lorenzo NOVAK. 
 

POKOPALI smo:  
Ana BAŠELJ (87) in Janez KLEMENČIČ 
(56). 
 

Molimo in prosimo za rast v svetosti 
vseh živih in za večni mir vsem mrt-
vim. 

ŠMARNIČNO ROMANJE 
 

bo letos v soboto, 6. junija. Odpel-
jali se bomo na Bled, kjer bo najprej 
sv. maša v župnijski cerkvi sv. Mar-
tina nato pa se bomo s pletnami 
odpeljali 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. Polni se 
2. avtobus. Prijavite se v pisarni! 
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PRVOOBHAJANCI NA POTI  
PO MARIJI K JEZUSU 

 Tako bi lahko opisali zadnje dne-
ve naših veroukarjev 3. razreda, ki 
bodo prihodnjo nedeljo, 17. maja ob 
10. uri prvič pri obhajilu prejeli Jezu-
sa. Verjamem, da je v teh malih otro-
ških srcih veliko hrepenenje po Jezu-
su. Verjamem, da ta mala srca znajo 
in vedo kaj pomeni moliti in prositi. 
Verjamem pa tudi, da jih Jezus more 
še kako zagotovo uslišati. Zato, dra-
ge DRUŽINE PRVOOBHAJANCEV, ste prav 
lepo povabljene, da v teh zadnjih 
dnevih več mislite na dogodek, ki je 
pred Vami. Vem, da boste poskrbeli 
za vse tisto, kar sledi po slovesnoti, 
obleke pa so že itak urejene. Najpo-
membnejše je doživetje, za kar pa se 
mora vsak sam potruditi ali pa mu k 
temu pomagajo njegovi bližnji: starši, 
bratje in sestre, pa tudi babice in 
dedki … da ne pozabim na krstne 
botre ... Zato predlagam, da za prip-
ravo na prvo sv. obhajilo izkoristite 
šmarnice, ki se odvijajo na petihloka-
cijah v naši župniji; so zelo lepe in 
lahko vsakomur izprašajo vest ter ga 
tako približajo Jezusu. Kot je napisa-
no, bližamo se po Mariji, saj je maj 
njen mesec in šmarnice so pobožnost 
Materi Božji v čast in slavo, nam pa v 
veselje in pomoč, da bomo bolj Jezu-
sovi. Drugo, kar lahko naredite prvo-
obhajanske družine je, da vsak dan 
zmolite en očenaš, zdravamarijo in 
slavaočetu za vašega prvoobhajanca 

in za vse, ki ste v družini. Seveda je 
lahko molitev tudi daljša. In tretje, 
skupaj napišite prošnjo, ki jo boste 
prihodnjo nedeljo položili pred Jezu-
sa. Kar prvoobhajanec ali prvoobha-
janka prosi, to Jezus zagotovo usliši. 
Vendar prošnje naj bodo realne in 
iskrene. Šmarnice, molitev in prošnja, 
tri stvari, ki jih lahko vsak župljan 
naredi, tudi tisti, ki ne gre k prvemu 
obhajilu. Slovesnost prvega obhajila 
je namreč praznik vse župnije. Zato 
Bogu hvala za vseh 39 otrok in 38 
družin, saj iz ene prihajata 2. 
 
 V četrtek, 14. 5., je slovesni praznik 
GOSPODOVEGA VNEBOHODA. Sv. maši 
bosta ob 8. uri, ko bo prepeval žup-
nijski pevski zbor, in zvečer ob 19. uri, 
ko bo med nami slavilna skupina iz 
Ljubljane. 
Po večerni maši sledijo molitve za 
notranje ozdravljenje. 
 
 V soboto, 16. 5., je ob 9. uri pripra-
va na SV. SPOVED PRVOOBHAJANCEV, nato 
sledi generalka za nedeljsko sloves-
nost. 
 
 Na policah za VERSKI TISK vas čaka 
nova Družina in Ognjišče za mesec 
maj. 
 

 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

V soboto, 16. maja 2015, čistijo našo 
cerkev starši letošnjih prvoobhajan-
cev. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
6. velikonočni teden 2015 

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 
PONEDELJEK 

11. maj 
Sv. Mamert, škof 

8.00  za + starše in brate Bratkovič 
19.00  za + Petra Drenika 
19.00  v zahvalo 

TOREK 
12. maj 

Sv. Leopold Mandić 

8.00  za blagoslov v družini 
19.00  za + Tončko Zupančič 

GV 19.30 za + Nežo Kavšek 

SREDA 
13. maj 

Fatimska Mati Božja  

8.00  za Božje varstvo in blagoslov 
19.00  za + Antona Drganca, obl. 
19.00  za zdravje 
BOL 19.30 po namenu (           ) 

ČETRTEK 
14. maj 

Gospodov vnebohod  

8.00  za + brate in starše Ferkolj 
19.00  za + Janeza Kastelca 
19.00  za + Janeza Klemenčiča, 30. dan 

VS 19.30 za + Franca Šmona 
PETEK 
15. maj 

Sv. Zofija, mučenka 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Petra in Jožefo Seničar 
19.00  za + Alfonza Štrbenca 

SOBOTA 
16. maj 

Sv. Marjeta Kortonska 

8.00  za zdravje in + Poldeta Vidica 
19.00  po namenu FSR 
19.00  za + Ivana Klobčarja, obl. 

poroka 16.30 za blagoslov v zakonu 

NEDELJA 
17. maj 

7. VELIKONOČNA 

7.00  za + družino Medved 
8.30  za farane 
10.00  za prvoobhajance 
11.30  za + Antonijo Gazvoda 
19.00  za + Milko Draginc 

PV 10.00 za + Ivana Štamflja 


