
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NEDELJA MED LETOM 

24. 1. 2016, št. 9 

 »17 Dali so mu knjigo preroka Izaija. 
Odprl je knjigo in našel mesto, 

kjer je bilo pisano:  
18 »Duh Gospodov je nad menoj;  

zato me je mazilil.« (Lk 4,17-18a). 

DAN ODPRTIH VRAT 
v katoliški gimnaziji v Šentvidu nad 
Ljubljano bo v soboto, 30. 1. od 8. 
ure dalje. 
 

INFORMATIVNA DNEVA 
za osmošolce in devetošolce pa 
bosta v petek, 12. 2. ob 9h in 15h, in v 
soboto, 13. 2. ob 9. uri. 
Več inf.: 01/582-22-45 

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.  

SVETOLETNI  ROMARSKI SHOD 
v novomeško stolnico 

za ključarje, mežnarje, mežnarice, 
krasilke in krasilce cerkva 

 
bo v soboto, 6. 2. ob 8.30 uri. 

Prijavite se v pisarni 
do nedelje, 31. 1. 

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€. 
POHITITE! Vsaj 15 romarjev se lahko 
še prijavi. 
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ALI BEREMO VERSKI TISK? 

  Mesec januar je bil ves posvečen 
verskemu tisku, ki ga imamo, hvala 
Bogu, Slovenci v mnogoterih izdajah. 
Tudi v naši župniji je na voljo veliko 
različnega verskega tiska, še posebej 
izstopata tednik Družina in mesečnik 
Ognjišče. Veseli nas, če verski tisk radi 
vzamete v roke in ga prebirate. Nekaj 
čez 40 izvodov časopisa Družina in 
preko 100 izvodov revije Ognjišče je 
dano v prodajo. Verni kristjani bi skoraj 
morali z rednim branjem širiti svoje 
duhovno obzorje in s tem tudi podpi-
rati naše katoliške založbe. Žal prem-
noge krščanske družine raje prebirajo 
»rumeni tisk« (npr. Slovenske novice), 
ki prinaša veliko krvavih in bolečih 
zgodb, v njem pa ni vsebine z upanjem 
in vero. Mavrica, Prijatelj, Brat Franči-
šek, Božje okolje, Beseda med nami, 
Magnifikat, … vse našteto in še kaj naj 
resnično postane del našega krščan-
skega življenja. 
Vzemite si torej danes nekaj od ver-
skega tiska. Kdor se še ni in se želi 
naročiti, naj to stori čim prej v župnijski 
pisarni. 
Zadnji teden v mesecu januarju je TEDEN 

KNJIGE; v vseh katoliških knjigarnah 
lahko kupite knjige 20% ceneje. 
 

 Na VELIKEM SLATNIKU je bila ob praz-
niku sv . Antona Puščavnika, 17. 1., sv. 
maša in po njej licitacija suhomesnih 
izdelkov. Zbralo se je veliko ljudi. 
Vsem, ki so poskrbeli za tradicionalno 
licitacijo, iskrena hvala. Hvala tudi 
vsem, ki ste prinesli suhomesne izdelke 
in jih potem na licitaciji kupili ter tako 

darovali za cerkev; nabralo se je preko 
1.100 €. 
 

 V sredo, 27. 1. ob 16h, bo KATEHETSKI 

SESTANEK; prav tako v sredo, 27. 1., bo 
po večerni sv. maši ob 18.45 sestanek 
KOMISIJE ZA BOGOSLUŽJE pri ŽPS. 
 

 SREDNJEŠOLCI imajo nekaj prihodnjih 
srečanj obogatenih z gosti iz naše žup-
nije. Minulo sredo je bila gostja ga. 
Stanka DRENIK. Mladi lepo vabljeni na 
srečanja ob sredah ob 19.30! 
 

 PODIRANJE JASLIC  bo v petek, 29. 1., 
ob 19. uri. Vabljeni mladi in tudi manj 
mladi.  
  

 Zadnja nedelja v mesecu januarju, 
31. 1., je NEDELJA SVETEGA PISMA. Pri sv. 
maši ob 8.30 bo sodelovala Biblična 
skupina. 
 

 PASTIRSKO PISMO slovenskih škofov 
za postni čas 2016 bomo duhovniki 
prebirali pri svetih mašah v nedeljo, 31. 
1. in 7. 1. 
 

 LURŠKA DEVETDNEVNICA se prične v 
torek, 2. 2. ob 17. uri, z molitvijo sera-
finskega rožnega venca v Lurški kapeli 
in nadaljuje s sv. mašo ob 18. uri v cer-
kvi. Na spletni strani in tudi na plakatih 
na oglasnih deskah, si lahko preberete 
podroben program. Tema letošnje 
devetdnevnice je Sveto leto usmiljenja. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  

 

29.1.: GENERALNO ČIŠČENJE CERKVE po 
podiranju jaslic – LEPO POVABLJENI VSI. 
Več kot bo pridnih rok, prej in temelji-
teje bomo delo opravili. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
3. teden med letom 2016 

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 
PONEDELJEK 

25. januar 
Spreobrnitev apostola Pavla  

8.00  za + starše Panjan, Nado in Ivanko 
18.00  za blagoslov biblične skupine 
18.00  za + Alojza Prešerna 

TOREK 
26. januar 

Sv. Timotej in Tit 

8.00  za + Draga Zupanca in + iz družine Žerjav 
18.00  za + Jožefo Hudoklin 

~  v zahvalo Božjemu usmiljenju 

SREDA 
27. januar 

Sv. Angela Merici 

8.00  za + iz družine Kranjec 
18.00  za + iz družine Hren 
18.00  za + iz družine Drab 
BOL 19.30 za dobro okrevanje v družini 

ČETRTEK 
28. januar 

Sv. Tomaž Akvinski 

8.00  za + Karla Florjančiča 
18.00  za + Zdravka Kavčiča in + starše Berce 
18.00  za + iz družin Vegelj in Vintar 

PETEK 
29. januar 

Sv. Sabina, mučenka 

8.00  za Davidovo zdravje 
18.00  za + Jožeta Lukšiča 
18.00  za + Alojzija Štanglja 
18.00  za + Vlasto Bobič, 30. dan 

SOBOTA 
30. januar 

Sv. Hijacinta Mariscotti 

8.00  za + Kunič 
18.00  za + Jožeta Guština 
18.00  za + Alojza Moharja 
18.00  za + Tomislava Bartelja, 7. dan 

NEDELJA 
31. januar 

4. NEDELJA MED LETOM 
NEDELJA SVETEGA PISMA 

7.00  za + Ivana Gazvoda in vse + sorodnike 
8.30  za farane 
10.00  za + Antona Mihaliča, obl. 
11.30  za + iz družine Kastelec 
18.00  za + Janeza Kramarja 

GV  za + Marijo Lenarčič 


