
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. velikonočna nedelja 
 

17. 5. 2015 

št. 25 

14 Izročil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso 
od sveta, kakor jaz nisem od sveta. 15 Ne prosim, da jih vzameš s 

sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. 16 Niso od sveta, kakor 
jaz nisem od sveta. 17 Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resni-

ca. (Jn 17,14-17) 

KARITAS PROSI ZA POMOČ NEPALU, 
 

ki ga je prizadel katastrofalni potres. 
Prizadel je 8 milijonov ljudi. Sloven-
ska karitas zato spodbuja k bratski 
ljubezni in solidarnosti do vseh pri-
zadetih. Na policah in mizicah ob 
izhodu najdete položnice, preko 
katerih boste lahko nakazali denarna 
sredstva. Hvala vsem za pomoč! 

ŽUPNIJSKA PISARNA 
 

V njej lahko dobite kar nekaj lepih 
in dobrih knjig. Katekizem Katoli-
ške Cerkve in Kompendij, skupaj 
za samo 25 €. 
Na voljo je tudi nov vodič po Assi-
siju, najdete pa tudi različne knji-
žice z lepimi mislimi in spodbu-
dami. 

ŠMARNIČNO ROMANJE 
 

bo letos v soboto, 6. junija. Odpel-
jali se bomo na Bled. Prispevek za 
romanje je 15 € za odraslo osebo, za 
otroke pa 10 €. Prijave že zbiramo v 
župnijski pisarni. 
Pridni šmarničarji, ki jim bo manjka-
lo 10 listkov ali manj, bodo imeli 
romanje zastonj. 

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 
že 2. avtobus. Prijavite se v pisarni! 
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PRIDI SVETI DUH MODROSTI IN 
SVETOSTI 

 Vsako leto vstopamo s slovesnim 
praznikom Gospodovega vnebohoda v 
BINKOŠTNO DEVETDNEVNICO. Nekaj dni je 
že za nami, vendar jih je še dovolj pred 
nami, da lahko molimo in prosimo Sve-
tega Duha, da se razlije nad nas in v 
nas. Duh modrosti, ki nam bo pomagal 
razlikovati kaj je prav in kaj ne; kaj je 
dobro za naše krščansko življenje in kaj 
ne. Božja modrost naj nas razsvetljuje 
in varuje. Bog naj nad nas po naših 
molitvah razlije tudi Duha svetosti. Saj 
upam, da po tem hrepenimo, da si 
želimo postati sveti, kar pomeni podo-
bni Bogu. Čas, tja do binkoštne nedel-
je, je za vso cerkev izredno pomem-
ben. Izkoristimo ga in pri svojih oseb-
nih in skupnih molitvah kličimo Svete-
ga Duha. Bog ga želi razliti nad vse nas, 
če ga bomo le prosili. 
 

  Danes se je 39 otrok 3. razreda 
prvikrat srečalo z Jezusom pod 
podobo kruha, pristopili so k PRVEMU 

SVETEMU OBHAJILU. Iskrene čestitke 
tako njim kot njihovim staršem. Jezus 
naj jih krepi in jim daje moči pri vsak-
danjem življenju. 
HVALA našim mladim animatorjem, ki 
so pomagali pri sami pripravi na prvo 
obhajilo (duhovne vaje in dve sobotni 
srečanji) in pri sami slovesnosti. Hva-
la vsem staršem za sodelovanje. 
HVALA našemu otroškemu pevske-
mu zboru, zborovodkinji Romani in 
organistu Mateju, ki so s prepevan-

jem in igranjem popestrili prvoobha-
jilno slavje. 
HVALA aranžerju Zvonetu in njegovi 
ženi Meti za okusno okrasitev cerkve, 
tako zdaj pri obhajilu, kot že pred 
tedni za slovesnost sv. birme. 
 

  Še naprej lepo povabljeni k ŠMAR-

NICAM, tako v domači cerkvi, kot na 
naših podružnicah. 
 

  V soboto, 30. maja, bo na Zaplazu 
osrednje PRAZNOVANJE GODU BL. ALOJZI-

JA GROZDETA, ki bo hkrati škofijska 
spravna slovesnost ob 70. obletnici 
konca 2. svetovne vojne. Vsak dan 
čutimo, kako je potrebna sprava v 
slovenskem narodu, zato sta potreb-
na molitev in spoštovanje. Ob 9.00 
bo molitvena ura, ob 11.00 spravna 
sv. maša in po maši blagoslov sprav-
nega križa, med katerim bodo mladi 
prinesli zemljo z 28 krajev trpljenja z 
vsega sveta, kjer so naši bratje na 
različnih straneh trpeli in umirali. 
Isti dan ob 20.00 bo na Zaplazu tudi 
KONCERT zbora Vokalne akademije Juri-
ja Sladkonje, ki bo izvedel Requiem 
skladatelja Johna Rutterja. Vabljeni v 
čim večjem številu.  
 

 Na policah za VERSKI TISK vas čaka 
nova Družina in Ognjišče za mesec 
maj. 
 

 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 

V soboto, 23. maja 2015, čistijo našo 
cerkev župljani iz Žabje vasi, Lobeto-
ve, na tratah in Drejčetove poti. 

 
 
 

MAŠNI NAMENI 
7. velikonočni teden 2015 

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 
PONEDELJEK 

18. maj 
Sv. Feliks Kantališki 

8.00  za ozdravljenje in v zahvalo 
19.00  za + Ivana Lebana 
19.00  za + Marijo Šenica 

TOREK 
19. maj 

Sv. Urban I., papež 

8.00  za zdravje in razumevanje 
19.00  za + Elizabeto Leban 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
20. maj 

Sv. Bernardin Sienski  

8.00  za + starše Rudija in Tončko Jakelj in + Katko Kečkeš 

19.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
19.00  za + Ludvika Grivca, 10. obl. 
BOL 19.30 za + Jureta Turka in za blagoslov bližnjih 

ČETRTEK 
21. maj 

Sv. Hospicij, puščavnik 

8.00  v čast Sv. Duhu ob volitvah gen. min OFM 
19.00  za + družino Jenko iz Ljubljane 

~  po namenu (           ) 
GV 19.30 za + Franca Šmona 

PETEK 
22. maj 

Sv. Julija, mučenka 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Andreja in Marijo Šuklje 
19.00  za + p. Luka Pogačiča 

~  po namenu (           ) 
SOBOTA 
23. maj 

Sv. Deziderij, škof, mučenec 

8.00  za + Antona in Cvetko Kermc 
19.00  za + Jožeta Jakija 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
24. maj 

BINKOŠTI 

7.00  za + starše in brata Strajner, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Nežo in Ano Rukše 
11.30  v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 
19.00  za + Jerneja Jedlovčnika 

VS 10.00 za + iz družin Srebrnjak in Pavlin 


