
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NEDELJA MED LETOM 

31. 1. 2016, št. 10 

 »24 Rekel pa je:  
'Resnično, povem vam:  

Nobenega preroka  
v njegovem kraju ne sprejmejo.'« 

(Lk 4,24) 

ČLANI ŽPS 
Imajo svoje redno mesečno srečanje 
v ponedeljek, 1. 2. ob 19. uri, v Lenar-
tovi dvorani. 

 
SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS 

se dobijo v sredo, 3. 2. po večerni 
maši, v Klarini sobi. 

DUHOVNE VAJE ZA ŽUPNIJO – 
JEZUS ŽIVI 

 
bodo potekale v naši župniji od 

sobote, 13. 2. do sobote  2. 4. Več o 
vsebini bo zapisano v naslednjih 

oznanilih. Preprosto gre za poživi-
tev osebne vere, hkrati pa korenite-

je stopiti na pot spreobrnjenja. 

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 ali župniku 

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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SVETO PISMO 
JE BOŽJA BESEDA! 

  Enkrat na leto Cerkev obhaja 
nedeljo Svetega pisma, ki je knjiga 
vseh knjig. To je knjiga, ki nas hrani, 
poživlja, krepi in vzgaja, zato smo 
Bogu za njo hvaležni. Ob tej nedelji 
zato molimo: »Nebeški Oče, poslal si 
svojo besedo milosti in resnice, dobro 
novico o Jezusu Kristusu, da bi bila vsem 
ljudem v odrešenje. Naj se torej tvoja 
beseda širi po Sloveniji, se razrašča in 
daje svoj dobri sad. Pri tem odstrani vse 
ovire ter ji povsod na široko odpri vrata. 
Pošlji, Bog, svojo besedo in nas ozdravi. 
Reši naš narod, ozdravi naše skupnosti, 
podpri naše družine; reši nas iz naših 
»jam«, kamor smo padli, ozdravi nas 
nevere in sprtosti, odpusti naše grehe 
ter bratsko kri, ki smo jo prelili. 
Pomagaj, Oče, vsem kristjanom, da bi z 
veseljem pogosto brali Sveto pismo in 
se vanj z užitkom poglabljali. Vedno 
pošiljaj svojega Svetega Duha vsakemu 
bralcu, da ga vodi in navdihuje z nebeš-
ko modrostjo, s spoznanjem Kristusa in 
z razumevanjem tvojega čudovitega 
načrta za odrešenje vseh ljudi. Amen.« 
 

 Danes, 31.1., popoldan je v Šmihelu 
ob 15. uri srečanje BIBLIČNIH SKUPIN naše 
škofije ter prijateljev svetega pisma. 
Gost srečanja je mag. Janez Žakelj. 
 

 HVALA vsem, posebej birmancem, ki 
ste pomagali POSPRAVITI JASLICE in tudi 
vsem, ki ste temeljito počistili cerkev.  
 

 V torek, 2.2., obhajamo praznik 
GOSPODOVEGA DAROVANJA - SVEČNICO. Sve-
ti maši sta ob 8. in 18. uri; pri obeh bo 
tudi blagoslov sveč; prinesite jih s 

seboj, lahko pa jih boste dobili tudi v 
cerkvi. 
 

 Na SVEČNICO redovniki in redovnice 
zaključujemo LETO POSVEČENEGA ŽIVLJEN-
JA. Za novomeško škofijo bo zaključek 
pri nas. Škof Andrej Glavan bo imel sv. 
mašo ob 10. uri, pred njo pa bo polurna 
molitev pred Najsvetejšim. Lepo vab-
ljeni! 
 

 LURŠKA DEVETDNEVNICA 2016 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.  

PROGRAM do nedelje 6. 2.: 
1. dan: TOREK, 2. februar, SVEČNICA: 
Darujem se kot dar, s. Mateja Kraševec 
MSF po maši predavanje v dvorani 
2. dan: SREDA, 3. februar: 
Lačen sem pravice, p. Pavle Jakop OFM 
3. dan: ČETRTEK, 4. februar: 
Žejen sem resnice, p. Silvin Krajnc OFM 
4. dan: PETEK, 5. februar: 
Nag sem po grehu, p. Marjan Čuk OFM 
5. dan: SOBOTA, 6. februar: 
Kot popotnik dvom premagujem, p. 
Peter Lavrih OFM 
 

 V sredo, 3.2., ob godu sv. Blaža, 
bomo pri vseh mašah podelili BLAŽEV 
BLAGOSLOV za varstvo pred boleznimi 
grla. 
 

 Na PRVO NEDELJO v februarju, 7.2., bo 
NAMENSKA NABIRKA za pokritje stroškov 
obnove sistema ogrevanja. Po mašah 
ste vabljeni na druženje v Lenartovo 
dvorano. Prosimo za pecivo! 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 

6.2.: Žabja vas, Šentjernejska cesta, 
Lobetova in Na Tratah. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
4. teden med letom 2016 

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 10.00 za + Marijo Lenarčič 

PONEDELJEK 
1. februar 

Sv. Brigita Irska 

8.00  za blagoslov v razširjeni družini 
18.00  v zahvalo sv. Družini 

~  za zdravje 
~  za + Ivanko Matašič – G1 

TOREK 
2. februar 

Jezusovo darovanje 

8.00  za + Matija in Marijo Simonič 
18.00  za + Ivana Gregoriča in Staneta Jermana 

~  za + Ivanko Matašič – G2 

SREDA 
3. februar 

Sv. Blaž 

8.00  za + Antona Selaka, obl., in vse + Zupančič 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 

~  za + Ivanko Matašič – G3 
BOL 19.30 za + Marijo Šircelj, 30. dan 

ČETRTEK 
4. februar 
Sv. Irmtruda 

8.00  za zdravje Francija, Marice in blagoslov v družini Mrgole 
18.00  za + Ištvana Žunyja 
18.00  za družino Žagar v dober namen 

~  za + Ivanko Matašič – G4 

PETEK 
5. februar 

Sv. Agata 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Trščinar in Bukovec 
18.00  za + Petra Košaka, obl. 

~  za + Ivanko Matašič – G5 

SOBOTA 
6. februar 

Sv. Peter Krstnik in tov., muč. 

8.00  za + Ivanko Matašič – G6 
18.00  za + Slavka Primca, obl. 

~  za dobrotnike in samostansko družino 
~  po namenu br. Janeza 

NEDELJA 
7. februar 

5. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Frančiško in družino Berus 
8.30  za farane 
10.00  za + Leonarda Jožeta Kukca 
11.30  za + Ivanko Matašič – G7 
18.00  za + Alojza Štojsa, obl. 


