
Župnija Novo mesto - sv. Lenart

, 
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). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELIKA NOČ  

27. 3. 2016, št. 18 

»8 Tedaj pa je vstopil tudi oni drugi uče-
nec, ki je prišel h grobu, in je videl in 

veroval. 9 Nista še namreč umela pisma, 
da mora vstati od mrtvih.« 

 (Jn 20, 8-9) 

KAPITELJ FRANČIŠKANOV 
 

V tednu po veliki noči od 28. 3. do 1. 
4., bo v Nazarjah potekal redni kapi-
telj Slovenske frančiškanske provin-
ce Sv. Križa, kjer bo izvoljen novi 
provincialni minister in njegovi sve-
tovalci. Vse dogajanje izročamo v 
vašo osebno in skupno molitev – 
HVALA! 

VEROUK 
 

Smo državljani zemeljske in nebeške 
domovine zato praznujemo državne 
in Cerkvene praznike. Že pred veliko 
nočjo, vsi razen birmancev niste 
imeli verouka, ste pa bili povabljeni 
k obredom. Po veliki noči pa tudi ni 
verouka razen birmanskih skupin.  
V veroučnih klopeh se dobimo 4. 4. 

PRAZNOVANJE  
ZAKONSKIH JUBILEJEV 

 

Tisti, ki praznujete letos zakonski 
jubilej: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 55 ali morda biserno poroko – 60 
let in več, se zglasite v pisarni in se 
prijavite na srečanje letošnjih jubi-
lantov. Slovesna maša bo v nedeljo, 
17. aprila ob 11.30. 

STANOVSKO SVETOLETNO  
ROMANJE ZA MOŠKE 

 
bo v soboto, 14. 5. Ker smo v svetem 
letu je načrtovana romarska maša v 
svetoletni cerkvi v Petrovčah. Po maši 
se odpeljemo v Velenje, kjer bo naj-
prej ogled Muzeja premogovnika; po 
ogledu še kosilo in še kaj. CENA s pre-
vozom, vstopnico in kosilom je 32 €. 
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TRPLJENJE IN SMRT 
STA PREMAGANA 

A L E L U J A ! 

 Veliko je v človekovem življenju 
trpljenja in preizkušenj, tudi smrt čes-
tokrat močno zareže v našo notran-
jost. Naš Odrešenik Jezus Kristus pa je 
s svojim trpljenjem in smrtjo premagal 
vse, saj je za nas vstal od mrtvih,  česar 
se spominjamo na VELIKO NOČ. Zato je 
resnično razlog za veselje in praznova-
nje. Naši slovenski škofje nam v svojem 
voščilu za veliko noč med drugim spo-
ročajo: » Velika noč je praznik dokončne 
zmage življenja. To je uresničitev sanj o 
večnem življenju, ki se pojavljajo v vsa-
kem človeškem srcu… Velikonočne pra-
znike v letu usmiljenja doživljamo na 
poseben način, kot razodetje neskončne 
Božje ljubezni in usmiljenja do človeške 
grešnosti in slabosti. Božji Sin se je poni-
žal, stopil v temo, raztrgal naše vezi in 
nas rešil greha ter nam podaril dar 
odpuščanja grehov v spovedi…Pri tem 
pa pokazal veliko usmiljenje do šibke 
vere in strahopetnosti apostolov. Tudi 
nas Jezus v tem letu vabi, naj vstopimo 
skozi njegovo prebodeno stran, ki so 
edina nova odprta sveta vrata, kjer lah-
ko najdemo spravo, polnost življenja, 
notranji mir in veselje.«  
Tem poglobljenim besedam naših ško-
fov se pridružujemo tudi bratje franči-
škani iz novomeškega kloštra. Vsem 
želimo blagoslovljene in v srcu vesele 
velikonočne praznike! 
 

 HVALA vsem župnijskim sodelavcem: 
pevcem, organistom, zborovodjem 
zakristanki Ani, ministrantom, pritrko-
valcem, bralcem, krasilcema Zvonetu 

in Meti Blažič, kuharici Hildi in ne naza-
dnje vsem, ki ste z molitvijo in darovi 
ter sodelovanjem pripomogli k lepemu 
in doživetemu praznovanju velike noči. 
Bratje frančiškani v kloštru smo vsem 
in vsakemu posebej iskreno hvaležni.  
Hvala za pisna in ustna voščila ter v 
klošter prinešene darove. 
Hvala tudi nosilcem bander in neba, 
fantom iz Krke in Ragovega ter Ivanu 
Hrastarju s pomočniki; hvala pihalni 
godbi Novo mesto in vsem, ki ste 
pomagali pri organizaciji velikonočne 
procesije. 
 

 Pred nami je VELIKONOČNA OSMINA, ko 
ves teden odmeva ALELUJA in se vsak 
dan moli SLAVA. Obhajamo pa tudi ČETR-
TEK PRED PRVIM PETKOM, PRVI PETEK in PRVO 
SOBOTO. Vsi dnevi nas spet kličejo k 
utrditvi in poglobitvi velikonočne vere. 
 V soboto, 2. 4. zaključujemo DUHOV-
NE VAJE ZA ŽUPNIJO. Po večerni maši ob 
19. uri bo še zadnjič slavljenje, pouče-
vanje in delo v skupinah. Naj trud 
obrodi bogate duhovne sadove. 
 

 Prihodnja nedelja, 3. 4., je 2. veliko-
nočna ali BELA oz. NEDELJA BOŽJEGA USMIL-
JENJA in prva v mesecu. Po dopoldan-
skih mašah je pogostitev in druženje v 
Lenartovem domu, nabirka v cerkvi pa 
je namenjena za odplačilo dolgov po 
obnovi sistema ogevanja. Minuli mesec 
ste na prvo nedeljo darovali preko 
2.216 € - Bog povrni! 
 

 VERSKI TISK: na voljo je Velikonočna 
Družina, aprilsko Ognjišče, Prijatelj, ... 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 

2. 4.: Žabja vas, Šentjernejska cesta, 
Lobetova in Na Tratah. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
Velikonočna osmina 2016 

NEDELJA 
27. marec 

VELIKA NOČ 
JEZUSOVO VSTAJENJE 

7.00  za + družino Bohte in Ivana Gazvodo 
8.30  za farane 
10.00  za + Ivana in Jožefo Pirc 
11.30  za + starše Drenik, obl. 
19.00  za + starše Kastelic 

VS 10.00 za dušno in telesno zdravje 

PONEDELJEK 
28. marec 

Velikonočni ponedeljek 

7.00  za + Alojza Selaka 
8.30  za + Jožefo in vse + iz družine Kastelic in Judež 
10.00  za + Jožeta in Marijo Kump 
11.30  za + starše Strojin 
19.00  za + Franca in Rozalijo Hrovat ter + Marijo Mrak 

TOREK 
29. marec 
Bl. Bertold 

8.00  za zdravje 
19.00  za + starše in sestre Klobčar 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
30. marec 

Sv. Janez Klimak 

8.00  za + Jožeta in Nušo Cimprič 
19.00  za vse + Kekove 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

BOL 19.30  

ČETRTEK 
31. marec 

Sv. Modest Gosposvetski 

8.00  za + Zvonka Popoviča 
19.00  za + Janeza Kramarja 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

PETEK 
1. april 

Sv. Gilbert, škof 

8.00  za + Magdo Ujčič 
19.00  za + iz družine Muhič in Petan 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SOBOTA 
2. april 

Sv. Frančišek Pavelski 

8.00  v zahvalo 
19.00  za + Nežo Kastrevc, obl. 

~  za dobrotnike in samostansko družino 
~  po namenu (        ) 

NEDELJA 
3. april 

2. VELIKONOČNA NEDELJA 
BELA, BOŽ. USMILJENJA 

7.00  za + Vinceta in vse + iz družine Flajnik 
8.30  za farane 
10.00  za + Slavka Hočevarja in + brate in sestre 
11.30  za + Grahkove 
19.00  za + Jožeta Mišjaka, 30. dan 


