
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA SV. TROJICE 
 

31. 5. 2015 

št. 27 

18 In Jezus je pristopil in jim spregovoril te besede: »Dana mi je 
vsa oblast v nebesih in na zemlji. 19 Pojdite torej in učite vse 

narode; krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha 20 in 
učite jih spolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal; in glejte, 

jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28,18-20) 

VEROUČNA SREČANJA 
 

Pred nami je zadnji teden rednega 
verouka. Podelitev spričeval je v 
nedeljo 7. 6. po 10. maši. Pred sv. 
mašo ob 10. uri bo TELOVSKA PROCESIJA 
po okoliških ulicah. Otroci naj pridejo 
ob 9.15 pred cerkev, da bodo po raz-
redih z banderami ali zastavami šli v 
procesiji. 

DRUŽINSKI TRIO NOVINA 
 
bo imel DOBRODELNI KONCERT ob 30-
letnici delovanja v nedeljo, 7. 6. 
ob 20. uri. Koncert bo pričevalno-
glasbeni. Prostovoljni prispevki 
bodo namenjeni za zdravljenje  
enega izmed članom. Na koncert 
lepo povabljeni! 

ŠMARNIČNO ROMANJE NA BLED 
 

bo letos v soboto, 6. junija. Prispevek 
za romanje je 15 € za odraslo osebo, 
za otroke pa 10 €.  
ODHOD iz Kandije je ob 7.30. Avtobus 
bo pobiral tudi po podružnicah. Ob 
7.10 bo v Križah, nato gre čez Potov 
Vrh, Petelinjek, Slatnik in naprej do 
mesta. Šmarničarji, ki jim manjka 5 - 
10 listkoov imajo romanje zastonj. 

ROMANJE SODELAVCEV 
KARITAS, KLJUČARJEV IN 

ČISTILCEV CERKVE 
 

bo v sredo, 17. junija. 
Prijavite se v župnijski pisar-

ni. Napotili se bomo proti 
Idriji in Godoviču. 
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NEDELJA TROEDINEGA BOGA 

 Nedelja po binkoštih se imenuje 
»trojiška«, NEDELJA SV. TROJICE, ko Cer-
kev obhaja slovesni praznik troedinega 
Boga; Očeta, ki je svet ustvaril; Sina, ki 
je svet odrešil; Svetega Duha, ki je svet 
posvetil, oziroma ga posvečuje. Sicer 
pa, kar je Bog naredil ni bilo enkratno 
dejanje, ampak se po človeku nadalju-
je, tako stvarjenje, kot odrešenje in 
tudi posvečenje. Ko se dajemo Bogu 
na razpolago, on v svoji moči z našim 
sodelovanjem ustvarja nove človeške 
izume, nas po zakramentih in molitvah 
odrešuje ter po Svetem Duhu navdihu-
je. Zato je nedelja Sv. Trojice za našo 
vero pomembna in ponovni razlog za 
praznovanje in zahvaljevanje. 
 

  Zaključujemo MARIJIN MESEC MAJ. 
Iskrena hvala vsem, ki ste po podru-
žnicah vodili šmarnice. Hvala tudi 
vsem, ki ste k šmarnicam pridno 
hodili. Povabljeni, da SE ŠE DANES prija-
vite na ŠMARNIČNI IZLET na Bled, ki bo v 
soboto, 6. junija. 
 

 Danes, na zadnjo nedeljo v mese-
cu maju, ima zvečer ob 20. uri naš 
FRANČIŠKANSKI KOMORNI ZBOR JUBILEJNI 

KONCERT ob 20-letnici delovanja. 
Kak0 se je vse skupaj začelo? Zgodo-
vina Kulturno-umetniškega društva 
Hugolin Sattner oziroma Frančiškan-
skega komornega zbora sega v zimo 
leta 1995, ko je brat Marijan Cvitak 
opogumil prve pevce, s katerimi je 
zbor ustanovil. Takratne pevke in 
pevci so prvič zapeli na slovenski kul-

turni praznik v cerkvi sv. Lenarta v 
Novem mestu. Na začetku poti so bili 
nastopi skromni, sčasoma pa resnejši 
in zahtevnejši. Po enoletnem premo-
ru je, v jeseni 1999, zbor prevzel 
Matej Burger. Danes zbor šteje 28  
pevk in pevcev. 
 

  V ponedeljek pričenjamo mesec 
junij, ki ga bomo pri jutranjih delavni-
ških mašah zaznamovali z branjem in 
premišljevanjem »VRTNIC«; to so raz-
mišljanja, ki govorijo o pobožnosti do 
Jezusovega Srca.  
 

 V četrtek, 4. 5., je slovesni in 
zapovedani PRAZNIK SV. REŠNJEGA TELE-

SA IN KRVI. Sv. maše bodo ob 8., 10. in 
19. uri. Lepo povabljeni! 
V nedeljo, 7. 6., bo po sv. maši ob 
8.30 TELOVSKA PROCESIJA po okoliških 
ulicah. Nebo in bandera nosijo fantje 
iz Gotne vasi.  
 

 Prihodnja nedelja je prva v mese-
cu juniju, ko bo NAMENSKA NABIRKA 
zaradi obnove zvonika in ostrešja na 
cerkvi na Potovem Vrhu namenjena 
za to podružno cerkev. Toplo vabimo 
k velikodušnosti! 
 

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V soboto, 6. junija 2015, čistijo našo 
cerkev župljani iz ulic: Ivana Roba, 
Drejčetova pot, Pot na Gorjance, Na 
lazu, Knafelčeva in Avšičeva. 
 

 
 
 

MAŠNI NAMENI 
9. teden med letom 2015 

NEDELJA 
31. maj 

SVETA TROJICA 

7.00  za + Janeza Turka – Vanča, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Angelo in Zdenko Ivanič 
11.30  za + Janeza Kramarja 
19.00  za + Franca Weissa, obl. 

GV 10.00 za + starše Vrbinc in + sestro Jelko 
PONEDELJEK 

1. junij 
Sv. Justin, mučenec 

8.00  v čast Jezusovemu in Marijinemu Srcu za Božji blagoslov 
19.00  za + Jakoba Stariha in vse + iz družine Stariha 

~  v dober namen 
TOREK 
2. junij 

Sv. Erazem, škof, mučenec 

8.00  za + Romana Rozmana 
19.00  za + Leopolda Matoha 

~  za + p. Felicijana Pevca 

SREDA 
3. junij 

Sv. Karel Lwanga in tov.,muč. 

8.00  za zdravje 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30 v čast Materi Božji za zdravje 

ČETRTEK 
4. junij 

SVETO REŠNJE TELO IN KRI 

8.00  za + Jožico Ritonja - obletnica 
10.00  za + farane 
19.00  za + Rudija Omahna 
BOL 19.30 za + Joži Lenassi - 1. obletnica 

PETEK 
5. junij 

Sv. Bonifacij, škof, mučenec 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Mici Guštin 

~  za + Antona Kordiša 
SV 20.00 za + Edvarda Kosa, 7. dan 

SOBOTA 
6. junij 

Sv. Aleksander iz Fiesole 

8.00  za + Frančiško Mihalič 
19.00  za+ Martina Gorenca in ++ v bloku 

~  za dobrotnike in samostansko družino 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
7. junij 

10. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + iz družine Granda in Udovč 
8.30  za farane 
10.00  za + starše, brate in sina Ivana Prusa 
11.30  za + starše Toneta in Miro Trdan 
19.00  za + Sonjo Klobčar 


