
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. VELIKONOČNA NEDELJA  

10. 4. 2016, št. 20 

»17 Peter se užalosti, ker mu je v tretje 
rekel: 'Ali me ljubiš?' in mu odgovori: 
»Gospod, ti vse veš; ti veš, da te lju-
bim.« Reče mu: 'Pasi moje ovce!'«  

 (Jn 21, 17) 

SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV 
bo v sredo, 13. 4. ob 10h in 18h.  
 

 
 

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA 
 se prične v četrtek, 14. 4. ob 19. uri. 
Vse večere bodo pri mašah sodelo-
vali letošnji birmanci (vseh je 44 v 
šestih skupinah). Podprimo jih z 
molitvijo! 

FRANČIŠKOV SVETNI RED 
 

ima svoje redno srečanje v soboto, 
16. 4. ob 17. uri. 

 
 

FLM 
se sreča v soboto, 16. 4., ko bodo  

ob 20. uri svoje delo predstavili 
letošnjim birmancem. 

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. Praznovanje bo v nedeljo, 
17. aprila pri sv. maši ob 11.30.  

Prijavi se še danes 10.4.! 

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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MOLIMO ZA DUHOVNE 
POKLICE IN STANOVIT-

NOST VSEH POKLICANIH  

 V tednu med 3. in 4. velikonočno 
nedeljo katoličani še posebej molimo 
za NOVE DUHOVNE POKLICE. Živimo v pre-
delu severne poloble kjer duhovnikov, 
delavcev v Gospodovem vinogradu – 
Cerkvi še kako primanjkuje. Zato je 
potrebno, da še bolj goreče molimo in 
prosimo Gospodarja žetve, da pošlje 
delavcev na svojo žetev, kot beremo v 
evangeliju, kajti: »Žetev je velika, dela-
vcev pa malo!« 
Papež Frančišek v poslanici za 53. sve-
tovni dan molitve za duhovne poklice 
pod naslovom CERKEV, MATI POKLICEV, 
takole prične: »Dragi bratje in sestre! 
Iskreno želim, da bi se mogli v tem izre-
dnem jubileju usmiljenja vsi krščeni 
veseliti tega, da pripadajo Cerkvi, in bi 
mogli ponovno odkriti, da se poklic kris-
tjana, kakor tudi vsak poseben poklic 
rodi v okrilju Božjega ljudstva ter je dar 
Božjega usmiljenja! Cerkev je hiša usmil-
jenja in predstavlja humus, v katerem 
poklic vzkali, raste in obrodi sad.« 
In še citat iz poslanice, ki naj nas spod-
budi, da res naše molitve, tako osebne 
in skupne nikoli ne zmanjka: »Vsi verni-
ki so poklicani, da se zavedo cerkvenega 
dinamizma poklicanosti, ker morejo 
skupnosti vernih po zgledu Device Mari-
je postati maternica, ki sprejme dar 
Svetega Duha (prim. Lk 1,35-38). Mate-
rinstvo Cerkve se izraža preko vztrajne 
molitve za poklice in z vzgojno dejavno-
stjo ter spremljanjem tistih, ki zaznavajo 
Božji klic. Uresničuje se tudi v skrbni 
izbiri kandidatov za duhovniško služenje 
in za posvečeno življenje. Končno je Cer-

kev mati poklicev s svojo stalno podpo-
ro tistim, ki so posvetili svoje življenje v 
službi drugih. 
Prosimo Gospoda, naj vsem, ki so na 
poti poklicanosti, podeli globok čut pri-
padnosti Cerkvi; in Sveti Duh naj med 
pastirji in verniki okrepi globlji čut za 
občestvo, razločevanje kakor tudi za 
duhovno očetovstvo in materinstvo.« 
 

 MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE bo v 
četrtek, 14. 4. ob 19. uri. Lepo povab-
ljeni! Takrat začenjamo tudi birmansko 
devetdnevnico! 
 

 Slovenski škofje in Društvo katoliš-
kih pedagogov Slovenije vabijo učitelje 
in ostale pedagoške delavce na SVETO-
LETNA ROMANJA po slovenskih škofijah.  
Za novomeško škofijo bo romanje v 
nedeljo, 17. 4. 2016, v stolnici v Novem 
mestu. Vodil ga bo škof Andrej Glavan. 
Romarji se bodo zbrali ob 14.30 uri na 
dvorišču škofije v Novem mestu.  
 

 KONCERT v stolnici:  
DANES - nedelja, 10. aprila. ob 15h, kon-
cert TE DEUM, ob 10. obletnici ustanovi-
tve novomeške škofije, sodeluje 
Vokalna akademija Jurij Slatkonja, 
Komorna zasedba instrumentalistov in 
solistka Irena Yebuah Tiran, vstop je 
prost. 
 

 VERSKI TISK: na voljo je nova Družina, 
aprilsko Ognjišče in še druga verska 
literatura… 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
16. 4.: Ul. Ivana Roba, Drejčetova pot, 
Pot na Gorjance, Na lazu, Knafelčeva 
in Avšičeva. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
3. velikonočni teden 2016 

NEDELJA 
10. april 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

7.00  za žive in + Juršič 
8.30  za farane 
10.00  za + očeta Alojza Hočevarja in starše 
11.30  za + iz družine Strasberger 
19.00  za žive in + iz družin Jazbec, Curl in Deželan 

SV 10.00 za + Janeza Klemenčiča, 1. obl. 

PONEDELJEK 
11. april 

Sv. Stanislav 

8.00  za + Zlato Hočevar 
19.00  za + starše Brulc in za zdravje 
19.00  za zdravje 

~  po namenu (        ) 

TOREK 
12. april 

Sv. Julij I., papež 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Boštjana in vse + iz družine Japelj 

GV 19.00 za + Jožeta Pavlina, 7. dan 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
13. april 

Sv. Hermenegild 

8.00  v dober namen 
19.00  za + Matija Kastelica 
19.00  za + Heleno Petrič 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
14. april 

Sv. Lidvina 

8.00  za + Ano in Vero Štekar 
8.00  za + Tejo 
19.00  za zdravje mame 
19.00  za ozdravitev družinskega debla 

PETEK 
15. april 
Sv. Patern 

8.00  za + mamo Marijo in + iz družine Ferkolj 
19.00  za + starše in brate Primc 
19.00  za + Petra Drenika in njegove starše 
19.00  za + Jožeta Pavlina 

SOBOTA 
16. april 

Sv. Bernardka Lurška 

8.00  za + Milovana Dimitriča, 30. dan 
8.00  za + Ljubico Ropar in Ljubico Ladešič 
19.00  po namenu FSR 
19.00  v zahvalo za zdravje hčerke 

NEDELJA 
17. april 

4. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

7.00  za + Radeževe 
8.30  za farane 
10.00  za + Rudija Omahna in + Janeza Premruja 
11.30  za + Karla Florjančiča 
19.00  za + Marijo Fortuna 

PV 10.00 za + Ivana Štamfla, obl. 


