
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. NEDELJA MED LETOM 

5. 6. 2016, št. 28 
 

»15 In mrtvi je sédel in začel govoriti; in dal 
ga je njegovi materi. 16 In vse je obšel 

strah in hvalili so Boga ter govorili: 'Velik 
prerok je vstal med nami' in 'Bog je obis-

kal svoje ljudstvo'«  (Lk  7,15-16). 

PIKNIK ŽPS 
 

Člani in članice Župnijskega pasto-
ralnega sveta imajo svoje zadnje 
srečanje v pastoralnem letu kot pik-
niško druženje, ki bo v ponedeljek, 
6. 6. ob 20. uri na našem samostan-
skem vrtu in v Lenartovi dvorani.  

Lepo povabljeni! 

SV. MAŠA  
ZA NOTRANJEOZDRAVLJENJE  

IN MOLITVE NAD POSAMEZNIKI 
 

bo spet v četrtek, 9. 6. ob 19. uri.  
Lepo povabljeni, da pred usmiljeno 
Božjo ljubezen položite svoje življe-
nje in prosite usmiljenja ter notran-
jega ozdravljena za sebe in svoje 
družinske prednike. 

MESTNI ORATORIJ NOVO MESTO 
bo od 27.6. do 3.7.  

Otroci vabljeni, da se ga udeležite. 
Prijavnice dobite na policah ob 

izhodu ali v župnijski pisarni. 

 
 

LETOVANJE V STRUNJANU  
bo od 24. do 30. 7. Prijavnice dobite 

v zakristiji ali župnijski pisarni. 

IZLET ZA SODELAVCE ŽUPNIJE 
 

bo letos v četrtek, 9. Junija. Odhod 
ob 7.00 izpred Kandije. Namenjen je 
vsem sodelavcem Župnijske karitas, 
Župnijskemu pevskemu zboru, prid-
nim krasilcem in čistilcem naše cer-
kve ter mežnarjem in mežnarcam 
naših podružnic. 

Nekaj je še prostih mest! 
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SRCE BOŽJE TVOJI SMO,  
TVOJI VEČNO BODEMO! 

 Marijin mesec je odšel in tako dal 
mesto mesecu Jezusove ljubezni, ki se 
kaže v Njegovem prebodenem Srcu. 
Gornji naslov je iz znane ljudske cer-
kvene pesmi Pojte hribi in doline. Naj 
res naša srca zahrepenijo po Bogu, da 
bi naše srce bilo tako del Božjega. 
 

 DANES ZAKLJUČUJEMO VEROUČNO LETO, 
KATEHETSKO-PASTORALNO LETO 2015/16 
Kaj nam je prineslo, ve vsak sam. Za kaj 
se lahko in moramo zahvaliti, je prav 
da premislimo in to pred Bogom in 
drug pred drugim storimo. Zahvala 
vsem staršem za skrb in podporo z 
lastnim zgledom pri verski vzgoji 
otrok. Prav na tej točki se vse začne ali 
vse pade. Hvala katehistinjama s. Alen-
ki Žibert in gospe Gabi Novina ter pat-
roma Janezu in Krizostomu; pomagali 
sta tudi gospe Suzana Žura in  Ana 
Retelj. Sejanje Božje besede tako s 
strani staršev kot katehetov pomeni, 
da bo žetev ali pobiranje sadov šele 
čez toliko in toliko let. Zato sta potrpe-
žljivost in molitev še kako na mestu. Ko 
boste danes, dragi veroučenci in vero-
učenke, prejeli spričevala, vedite, da jih 
pred Bogom ne bomo potrebovali, 
kajti on bo štel in upošteval samo naša 
dobra dejanja. Vsi sejalci božjega 
semena si želimo, da bi teh dobrih 
dejanj bilo čim več. Čas počitnic je zato 
priložnost, da se vsi izkažemo kot 
dejavni kristjani; da tam kjer smo 
molimo, slavimo Boga pri maši in dru-
gim pokažemo kdo je naš vodnik. Naj 

bo pri našem trudu obilo blagoslova 
troedinega Boga. 
 

 KIP FATIMSKE MARIJE MED NAMI 
V petek, 10.6., bo po večerni sv. maši v 
našo cerkev prišel KIP FATIMSKE MARIJE. 
Pred njim želimo v molitvi vztrajati celo 
noč.  
Kako bo potekalo češčenje:  
19.45: sprejem pred cerkvijo, sledi pro-
cesija  z ministranti in duhovniki v cer-
kev, v cerkvi igrajo orgle nato pesem 
Bodi nam pozdravljena; 
Po postavitvi kipa pred prezbiterijem 
se prične molitev: 
20h-21h: PETE LITANIJE in ROŽNI VENEC - VSI 
21h-22h: MLADI FLM 
22h-23h: ŽPS 
23h-24h: PRENOVA V DUHU 
24h-5h: ZAKONSKI PARI in POSAMEZNIKI: 
pridruži se lahko kdorkoli, ki želi moliti  
5h-6h: SESTRE DN 
6h-7h: FSR 
7h-8h: OFM 
8h-9h: SV. MAŠA in SLOVO – kip odpeljejo v 
Šmihel v dvorano Leona Štuklja, kjer 
bo slovesnost 10. obletnice NM škofije. 
 

 11. junija 2016 bomo torej obhajali 
osrednjo slovesnost ob 10. OBLETNICI 

USTANOVITVE ŠKOFIJE NOVO MESTO in ume-
stitve njenega prvega škofa. Podroben 
program je na posebnih letakih in na 
plakatih, ki visijo na oglasnih deskah.  
 

 VERSKI TISK: na voljo je nova Družina, 
Ognjišče za mesec maj, nova številka 
Prijatelja in še druga verska literatura... 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
11. 6.: Žabja vas, Šentjernejska cesta, 
Lobetova in Na Tratah. 

  

MAŠNI NAMENI 
10. teden med letom 2016 

NEDELJA 
5. junij 

10. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Darinko Ambrožič 
8.30  za farane 
10.00  za + Alojzija Beleta, obl. 
11.30  za blagoslov v življenju novokrščenke Eme 
19.00  za  žive in + Bukovac in Trščinar 

PONEDELJEK 
6. junij 

Bl. Bertrand Oglejski 

8.00  za + starše Kastelic, obl. 
19.00  za + Marijo Ucman, obl. 

~  po namenu za družino Lončar (506) 
Assisi  za + Antona Grdunca in zeta Ivana 

TOREK 
7. junij 

Sv. Anton M. Gianelli 

8.00  za + Tadeja Vojnovića, OFM 
19.00  po namenu darovalca 

~  v zahvalo (463) 
Assisi  v zahvalo za zdravje (464) 

SREDA 
8. junij 

Sv. Medard, škof 

8.00  za + brata Jožeta 
19.00  za + Alojza Palčarja in + sorodnike 
Assisi  v zahvalo za zdravje (465) 
BOL 19.30 za Božje varstvo in blagoslov 

ČETRTEK 
9. junij 

Sv. Primož in Felicijan 

8.00  za + Ivana Mihaliča 
19.00  v zahvalo Mariji Pomagaj 

SV 20.00 za + Marjana Ogrinca, 7. dan 
Assisi  v zahvalo za zdravje (466) 

PETEK 
10. junij 

Sv. Bardo, škof 

8.00  za vse + Cimermančičeve 
19.00  za + Janeza Lobeta, 2. obl. 
19.00  za + Marijo Srebrnjak, 30. dan 
Assisi  v čast sv. Jožefu po namenu (467) 

SOBOTA 
11. junij 

Sv. Barnaba, apostol 

8.00  za + Andreja in Marijo Šuklje 
19.00  za + Toneta Kordiša, obl. 
19.00  za zdravje 

~  v zahvalo po namenu (468) 

NEDELJA 
12. junij 

11. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za blagoslov družine 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družine Trdan 
11.30  za + Staneta Lipeja, 1. obl. 
19.00  za + Antona Prusa in + iz družine Prus in Petruša 

SV 10.00 za + Ivana in Poldko Božič 


