
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NEDELJA MED LETOM 

17. 1. 2016, št. 8 

 

»4 Jezus odgovori: »Kaj je meni in tebi, 
žena? Moja ura še ni prišla.« 5 Njegova 
mati reče strežnikom: »Kar koli vam 

poreče, storite!« (Jn 2,4-5). 

DAN ODPTIH VRAT NA GIMNAZIJI 
ŽELIMLJE IN DOMU JANEZA BOSKA 

 
Dan odprtih vrat v gimnaziji:  

sobota, 23. januarja 
 

Dan odprtih vrat v domu J. Boska:  
12. in 13. feburarja 

 

Več: www.zelimlje.si 

OPERA KRST PRI SAVICI 
Projekt, ki ga je izvedel mladi sklada-
telj Tom KOBE in je doživel premiero 
30. 11. 2015 v razprodani Trdinovi dvo-
rani. 

VABLJENI, da si jo ogledate na dveh 
ponujenih terminih v petek 29. in 

soboto, 30. januarja.  
Vstopnice dobite po 14 € v  

Kulturnem centru Janeza Trdine.  

OGLED JASLIC 
 

Prihodnjo soboto, 23. januarja 2016 
vabljeni na ogled jaslic. Odhod iz 
Kandije je ob 8. uri. Preko Ivančne 
Gorice nadaljujejo do Šmartnega pri 
Litiji in naprej v Litijo. Nadaljna pot 
naj zaenkrat ostane skrivnost. Še je 
dovolj prostora na avtobusu.  
Cena prevoza je 10 €.  

PRVOMAJSKO ROMANJE 2016 
 

bo letos na Slovaško in Madžarsko: 
V Velehrad k sv. Metodu, v Šašlin, 
Levoča, Košice in k Sv. Martinu v 
Sombotelu. Potekalo bo od 24. do 
27. aprila 2016. Cena je 295€. Ob 
prijavi vplačajte 100€. 
PRIJAVLJENIH je že 25 romarjev – 
POHITITE! 
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MOLIMO ZA EDINOST 

  Od 18. do 25. januarja bo potekala 
MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST KRISTJANOV. 
Njen namen je približati različne krš-
čanske tradicije, obrede in običaje med 
seboj tako na bogoslužni kot tudi na 
pastoralni in teološki ravni. 
 

GESLO: Poklicani smo, 
da oznanjamo slavna Božja dela 

(1 Pt 2,9). 
 

V letošnji molitveni osmini za edinost 
se bomo duhovno povezali z Latvijo, 
eno od baltskih dežel, ki je istega leta 
kakor Slovenija (1991) dosegla samos-
tojnost. Takrat se je rešila polstoletne 
sovjetske protikrščanske ideologije in 
nadvlade. Skupaj z nami je 1. maja 2004 
postala članica Evropske unije. S hva-
ležno mislijo na to osvoboditev so lat-
vijski kristjani za vodilno misel osmine 
izbrali besede, s katerimi nas apostol 
Peter vabi, naj oznanjamo slavna dela 
Boga, ki nas je poklical iz teme v svojo 
čudovito luč. V mnogih cerkvah pre-
stolnice Rige so tisto leto goreče molili 
za mir in svobodo. S pesmijo in molitvi-
jo so neoboroženi meščani po ulicah 
postavljali barikade in se postavili proti 
sovjetskim tankom. 
V Latviji so v 10. stoletju delovali bizan-
tinski misijonarji, v 12. in 13. stoletju pa 
sv. Meinhard. Prestolnica Riga je bila 
eno prvih mest, ki so sprejela sprejela 
Lutrove ideje. Verska podoba dežele je 
zato dokaj pisana. Njena zgodovina je 
zaznamovana tudi z verskim nasiljem. 

Opustošenje sta prinesli zlasti nacistič-
na in komunistična ideologija. Osvo-
boditev izpod njiju so – podobno kot 
mi – doživljali kot eno od slavnih Božjih 
del. Katera so velika dela, ki jih je Bog 
storil nam, Slovencem, kristjanom? Eno 
od teh je, da moremo končno mirno 
živeti v lastni državi. Največje božje 
delo pa je to, da je tudi nas poklical iz 
teme v svojo čudovito luč. 
Od srede osmega stoletja smo kristja-
ni, člani družine evropskih krščanskih 
narodov. Žal pa obeh teh darov ne 
cenimo dovolj: ne svoje domovine, ne 
krščanske vere. Molitev za edinost naj 
bo letos v znamenju hvaležnosti, da 
smo Božje ljudstvo, po krstu postav-
ljeni v dostojanstvo Božjih otrok. Krst 
nas povezuje z vsemi drugimi kristjani, 
ki jih zato katoliška Cerkev objema z 
bratskim spoštovanjem in ljubeznijo (E 
3). 
 

dr. Bogdan Dolenc, tajnik Slovenskega 
ekumenskega sveta 

 

 V SMOLENJI VASI je bila pred božičem 
popravljena streha; zamenjani so bili 
slemenjaki, ker so popokali. Popravilo 
je stalo 4.150 €. 
 

 VERSKI TISK: pri izhodu je na voljo 
Družina. V pisarni pa vas vabimo, da se 
naročite na verski tisk in Mohorjeve. 
Mesec januar je MESEC VERSKEGA TISKA; 
tudi naročnina je cenejša do konca 
meseca.   
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
23. 1.: Smolenja vas, Petelinjek, Potov 
Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
2. teden med letom 2016 

NEDELJA 
17. januar 

2. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Antona Hudoklina 
8.30  za farane 
10.00  za + Antona Kastelica in vse + Kastelic in Junc 
11.30  za + Antona Brezovarja 
18.00  za + starše 

VS  za + starše in Staneta Jermana ter Marijo Goršin 
PONEDELJEK 

18. januar 
Sv. Marjeta Ogrska 

8.00  za + Franca Judeža 
18.00  za + Marijo Sašek 
18.00  za + Slavka Alojza Medleta 

TOREK 
19. januar 

B.s. Irenej Friderik Baraga 

8.00  za zdravje Kukmanovih in Brudarjevih 
18.00  po namenu p. Krizostoma 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
20. januar 

Sv. Sebastijan, mučenec 

8.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Ivana Lesjaka, obl. 
18.00  za + Vinka in Marijo Kahne 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
21. januar 

Sv. Neža, devica, mučenka 

8.00  za + Karla in Nežo Kastrevc 
18.00  za + iz družine Cekuta 
18.00  za zdravje 

PETEK 
22. januar 

Sv. Anastazij, mučenec 

8.00  za + Cesar in Ljubič 
18.00  za spočetje novega življenja 
18.00  za + Franca in Marijo Šašek, obl. 
18.00  za + Kristino Eržen, 7. dan 

SOBOTA 
23. januar 

Sv. Ildefonz, nadškof 

8.00  za + Marijo Potočar 
18.00  za + Jožeta Srebrnjaka 
18.00  za + starše Špoljar ob 1. obletnici Mija Špoljarja 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
24. januar 

3. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Julijano Butala, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Poldeta in Emico Vidic 
11.30  za + Janeza in starše Avguštin 
18.00  za + Terezijo Kastelec 

PV  za + starše Vide in + Lukše 


