
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. POSTNA NEDELJA 

28. 2. 2016, št. 14 

»8 Ta mu je odgovoril: ‚Gospod, pústi jo 
še to leto, da jo okopljem in ji pognojim, 

9 morda bo obrodila sad; če pa ne, jo 
boš potlej posekal.‘«  

(Lk 13,8-9) 

SEJA ŽPS 
bo tokrat na zadnji ponedeljek v febru-
arju, 29. 2., ko je prestopni dan. Dobimo 
se ob 19. uri v Lenartovi dvorani. 
 

SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS 
imajo svoje redno mesečno srečanje v 
sredo, 2. 3., po večerni sv. maši.  
V soboto, 5.3., je občni zbor Škofijske 
Karitas v Šmihelu ob 9. uri. Kdor more, 
lepo povabljen. 
 

ŽUPNIJSKI KRIŽEV POT 
 

bo letos na četrto postno nedeljo, 
6. 3. Ob 15. uri se dobimo pri podru-
žni cerkvi na Potovem Vrhu, od 
koder se bomo po cesti od postaje 
do postaje podali proti Velikemu 
Slatniku. Družine vabljene da sprej-
mete posamezno postajo. Javite se 
p. Krizostomu. 

DUHOVNA OBNOVA ZA 
PRVOBHAJANCE – sobota, 5.3. 

 

Ker je ta dan tudi dekanijsko romanje v 
stolnico, se dobijo otroci v spremstvu 
vsaj enega od staršev ob 9.30 na Kapit-
lju. Skupaj, bomo vstopili v stolnico, 
zmolili križev pot in nato odšli še za eno 
uro v klošter v Lenartovo dvorano. Sre-
čanja naj se udeležijo vsi prvoobhajanci 
v spremstvu staršev. 

PRVOMAJSKO ROMANJE 2016 
 

bo letos na Slovaško in Madžarsko. 
Potekalo bo od 24. do 27. aprila 
2016. POHITITE - na voljo sta samo 
še 2 prosti mesti. Drugi obrok boste 
plačali preko položnice, ki jo boste 
prejeli na dom. 
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LETO USMILJENJA -
SPREOBRNJENJE 

  3. postna nedelja nas po božji 
besedi resno vabi in kliče k SPREOBRNJE-
NJU. Letošnji postni čas v Svetem letu 
usmiljenja je zato še toliko pomem-
bnejši. Ne zamudimo priložnosti in 
vabila s strani papeža Frančiška, pa 
tudi naših škofov, ki so v svojem pismu 
za postni čas jasno spodbudili vse ver-
ne k resničnemu kesanju svojih grehov, 
pri čemer nam pomaga dobra spoved 
ali pa tudi duhovni pogovor. Priložnos-
ti je veliko, samo vzeti si je potrebno 
čas. Vsa novomeška dekanija je povab-
ljena, da napolni novomeško stolnico, 
ob SVETOLETNEM ROMANJU skozi sveta 
vrata v soboto, 5. 3. Poleg skesanosti 
in spovedi sta romanje in vhod skozi 
vrata pomembna elementa svetolet-
nega odpustka. Osebno se odločimo in 
na romarsko pot povabimo še druge. 
Dobimo se torej ob 9.30 na škofijskem 
dvorišču, od koder bo šla procesija 
skozi svetoletna vrata v stolnico, nato 
bomo molili križev pot, se udeležili sv. 
maše in si ogledali film o 10-letnici naše 
škofije. Vsi ste prisrčno dobrodošli na 
romanju! 

 
  Na zadnji seji Župnijskega pastoral-
nega sveta smo se precej  časa pogo-
varjali o LITURGIČNIH LISTKIH, ki jih otroci 
dobijo za obisk sv. maše. Po pogovoru 
smo sklenil, da starše z otroki močno 
spodbujamo, da pridejo k sv. maši toč-
no in se usedejo v cerkev, ker bodo 
tako lažje in bolj zavzeto spremljali 
samo dogajanje pri sv. maši. Žalostno 
je opazovati otroke, ki sami sedijo v 

križnem hodniku okrog Lurške kapele, 
med mašo klepetajo in se igrajo z tele-
foni, potem pa gredo k obhajilu in na 
koncu maše še po listek. Resnično je 
želja, da smo skupaj v cerkvi, spredaj 
so namreč klopi postavljene zaradi 
otrok. Listki se bodo odslej pri vseh 
mašah delili po zaključni pesmi v cerkvi 
pred oltarjem. 
 

 Lepo povabljeni k molitvi KRIŽEVEGA 
POTA ob 17.30, vsako nedeljo, torek in 
petek v postnem času. Ta torek, 1. 3., 
sodeluje SKUPINA PRENOVA V DUHU, v 
petek, 4. 3., pa 9. RAZRED - BIRMANCI. 
 

 SKUPINA ZA RAZPOROČENE – KAJ JE TO? 
Namenjena je vsem, ki ste bili poročeni 
in ste se razšli. Skupina je zaprtega 
tipa; interesenti se bodo s strokovnja-
kom in duhovnikom dobivali enkrat 
mesečno. Skupina želi biti v pomoč ob 
premagovanju notranjih stisk. Prvo 
srečanje bo v torek, 1. 3. ob 19. uri. 
 
 PRVA NEDELJA v mesecu marcu, 6. 3., 
vabi k darežljivosti pri NAMENSKI NABIRKI 
za naš samostan in cerkev. Po dopol-
danskih mašah ste toplo povabljeni v 
Lenartovo dvorano na druženje ob 
čaju, kavi in pecivu. Se priporočamo za 
kaj sladkega – hvala! 
 
 VERSKI TISK: čaka vas nova Družina, 
Ognjišče za marec in še marsikaj dru-
gega: svetoletne knjižice in škofijski list 
Jagode naše pastorale, oboje je en 
izvod po 2 €.  
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  

 

5. 3.: Ragovo in Krka. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
3. postni teden 2016 

NEDELJA 
28. februar 

3. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Jožefo Cimermančič, obletnica 
8.30  za farane 
10.00  za + Vinka in Terezijo Klobučar 
11.30  za + Ivanko Matašič – G28 
18.00  za + starše Gole in Avgustinčič 

VS 10.00 za zdravje 

PONEDELJEK 
29. februar 

Sv. Osvald, nadškof 

8.00  za + Cirila Jamnika, 30. dan 
18.00  za + Janeza Kramarja 
18.00  za + Jožeta in Ano Kramar 

~  za + Ivanko Matašič – G29 

TOREK 
1. marec 

Sv. Albin, škof 

8.00  za + Mira in Jožico Pavlovič ter družino 
18.00  za + Ivana Groblerja 
18.00  v čast Mariji Pomagaj za srečno rešitev 

~  za + Ivanko Matašič – G30 

SREDA 
2. marec 

Sv. Neža Praška, klarisa 

8.00  za zdravje vnukinje 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  v čast Svetemu Duhu 
BOL 19.30 za + Staneta Rozmana 

ČETRTEK 
3. marec 

Sv. Kunigunda, cesarica 

8.00  za + Frančiško Avžin in Marijo Cimermančič 
18.00  za + Marijo Krušič, 30. dan 
18.00  za zdravje matere 

~  po namenu (        ) 

PETEK 
4. marec 

Sv. Kazimir, kraljevič 

8.00  za + Janeza in starše Mihalič 
18.00  za + starše in sina Tixier 
18.00  za zdravje starih staršev 

~  po namenu (        ) 

SOBOTA 
5. marec 

Sv. Janez Jožef od Križa 

8.00  za + Može 
18.00  za + Darinko Pavlin 
18.00  za dobrotnike in samostansko družino 

~  po namenu (        ) 

NEDELJA 
6. marec 

4. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Janeza in Majo Udovč 
8.30  za farane 
10.00  za + Poldeta Vidica, obl., in za + starše Lavrič 
11.30  za zdravje 
18.00  za + Težak, obl. 


