
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. VELIKONOČNA NEDELJA  

17. 4. 2016, št. 21 

»27 Moje ovce poslušajo moj glas in jaz 
jih poznam in hodijo za menoj. 28 In jaz 
jim dam večno življenje: in nikoli se ne 

bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal 
iz moje roke.« (Jn 10,27-28) 

 

ROMANJE V NOVOMEŠKO STOLNICO 
 

Danes, na nedeljo, 17. aprila, bo sveto-
letno romanje učiteljev, vzgojiteljev, 
katehistov in pedagoških delavcev v 
novomeško stolnico. Ob 14.30 bo 
ogled filma ob 10-letnici škofije, nato 
molitev z možnostjo za spoved, ob 
16.00 škofova maša in nato srečanje 
ob prigrizku in pogovor s škofom. 

BIRMANSKA DEVETDNEVNICA 
poteka vse do petka 22. 4. 

V torek, 19.4., se bo ob 18. uri srečal z 
birmanci birmovalec prelat Božidar 
Metelko, generalni vikar novomeške 
škofije. GENERALKA pred sv. birmo bo v 
petek, po večerni maši, SLOVESNOST SV. 
BIRME pa v soboto, 23. 4. ob 15. uri. 
Vseh birmancev je 44. Letos bodo 
prvič v enotnih rdečih oblačilih. 

NOČ KNJIGE V KLOŠTRU 
Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga 
obhajamo vsako leto 23. aprila, bomo 
v naši frančiškanski knjižnici letos obe-
ležili t.i. NOČ KNJIGE. Na predvečer sve-
tovnega dne, 22. 4. 2016, si bomo od 
21. ure do polnoči v naši starodavni 
knjižnici ogledali in prebirali knjige, ki 
so tako in drugače zaznamovale naš 
narod in kulturo. Pridi in preberi! 

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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SLEDITI DOBREMU PASTIRJU,  
KI POZNA SVOJE OVCE 

 

  Vsakoletno praznovanje NEDELJE 

DOBREGA PASTIRJA nas spomni na dejs-
tvo, da nas Pastir pozna in to po ime-
nu. Kliče nas in vodi, želi da mu sledi-
mo. Ne samo tisti, ki so poklicani v 
duhovništvo ali redovništvo, ampak vsi 
kristjani naj bi sledili Jezusu, Dobremu 
pastirju. Današnje praznovanje oblet-
nic poroke v naši župniji, pokaže tudi 
na to, da sta dva v zakonu povabljena, 
da skupaj hodita za Kristusom, ki ju je 
združil v eno. Iskrene čestitke vsem 
jubilantom. Poleg molitve za duhovni-
ke, dodajmo še molitev za dobre 
zakonce, očete in matere ter posledič-
no dobre družine, ki bodo rodile in 
vzgojile duhovni poklic med svojimi 
otroki. 
 

 Radio Ognjišče ob 25-letnici sloven-
ske samostojnosti pripravlja niz okro-
glih miz oz. JAVNIH RADIJSKIH ODDAJ, na 
katerih bodo s pomočjo nekaterih 
ministrov osamosvojitvene vlade, pos-
lancev in posameznikov, ki so bili 
takrat aktivni, spregovorili o nastajanju 
naše države.  
Vabimo vas, da se pridružite na okro-
gli mizi, ki bo v petek, 22. aprila 2016 
ob 19. uri v Zavodu Friderika I. Barage 
v Novem mestu. Med gosti bodo pred-
sednik osamosvojitvene vlade Lojze 
Peterle,  takratna ministra za znanost 
in tehnologijo ter za promet in zveze 
Peter Tancig in Igor Umek, poslanec 
prvega sklica Marjan Dvornik in ured-
nik katoliškega tednika Družina v času 
osamosvajanja Janez Gril. 
 

 V petek, 15. aprila, bo ob 19.00 v 
župnijski cerkvi Sveti Križ – Podbočje, 
drugič izveden TE DEUM Aleša Makov-
ca, ki je bil napisan ob 10-letnici novo-
meške škofije. Prepeva Vokalna aka-
demija Jurij Slatkonja ob spremljavi 
orkestra in solistke Irene Yebuah Tiran. 
 

 V soboto, 23. aprila, bo ŠKOFIJSKO 
SREČANJE MLADIH v Zavodu Friderika I. 
Baraga v Šmihelu pri Novem mestu. 
Program se začne ob 9.15 s pričevanji 
gostov. Del dopoldneva bodo preživeli 
mladi ločeno na starostne skupine. Ob 
12.30 bo molitev in priložnost za sveto 
spoved in ob 13.00 sveta maša z g. ško-
fom. Po maši sledi koncert duhovno 
ritmične glasbe. Vabljeni vsi mladi, tudi 
če niste vključeni v nobeno skupino. 
 

 NABIRKA ZA UKRAJINO: Papež Franči-
šek je na nedeljo Božjega usmiljenja 
evropske katoličane povabil h konkre-
tnim delom usmiljenja za uboge, odvi-
snike, bolnike … Določil je, naj bomo 
med drugim apostoli za vse žrtve vojne 
in begunce v Ukrajini. Zato ste povab-
ljeni, tudi po naročilu našega škofa 
Andreja, da v nedeljo, 24. aprila 2016, 
darujete svoje denarne darove pri 
maši v ta namen. Papež Frančišek upa, 
da bi nabirka prispevala k miru in spoš-
tovanju ter olajšala velike stiske predv-
sem starejših in otrok v Ukrajini. 
 

 VERSKI TISK: na voljo je nova Družina, 
aprilsko Ognjišče (ostaja veliko izvo-
dov!) in še druga verska literatura … 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
23. 4. - Belokranjska cesta, Gotna vas, 
Ob potoku in Jedinščica. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
4. velikonočni teden 2016 

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. 

PONEDELJEK 
18. april 

Sv. Apolonij 

8.00  za + Vinceta Flajnika 
19.00  za + Marijo Sašek 
19.00  za + iz družine Fir 

~  po namenu (        ) 

TOREK 
19. april 

Sv. Leon IX., papež 

8.00  za + Maksa Blaja in vse + iz družine Gotlib 
19.00  za + Oblak in Smrke 
19.00  za + Jurija Pestnerja 

~  po namenu (        ) 

SREDA 
20. april 

Sv. Teotim, misijonar 

8.00  za + iz družine Turk 
19.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
19.00  za + Marijo Čerček, 30. dan 
BOL 19.30 za blagoslov Anice in Romana 

ČETRTEK 
21. april 

Sv. Konrad iz Parzhama 

8.00  za vse + iz družine Strojin 
19.00  za + Andreja in Marijo Luzar 
19.00  za + družino Pavlina 

~  po namenu (        ) 

PETEK 
22. april 

Sv. Leonid, mučenec 

8.00  za + Slavka Škufca 
19.00  za + Matija Kastelica 
19.00  za + Alojza Moharja 

SV 19.00 za + Marijo Kos, 7. dan 

SOBOTA 
23. april 

Sv. Jurij, mučenec 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 
15.00  za darove Svetega Duha 
19.00  za blagoslov v družini 
19.00  za + Jožefo Kunčič 

NEDELJA 
24. april 

5. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

7.00  za + Marijo Potočar 
8.30  za farane 
10.00  v zahvalo 
11.30  za + Josipa Belaija, 2. obl. 
19.00  za blagoslov v življenju 

VS 10.00 za + Hildo Blažič, obl. 


