
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NEDELJA MED LETOM 

7. 2. 2016, št. 11 

 »4 in sédel je ter iz čolna učil množico. 
Ko pa je nehal govoriti, je Simonu rekel: 

'Odrini na globoko  
in vrzite svoje mreže na lov!'« 

(Lk 5,4) 

VEROUK 
 
V ponedeljek, 8. 2., je kulturni praz-
nik in zato NI VEROUKA! 
Otroci od 1. do 4. razreda nimajo 
verouka niti na PUSTNI TOREK. Pridite 
k sv. maši v sredo na PEPELNICO in v 
petek h križevemu potu. 

VALENTINOVO NA POTOVEM VRHU 
 

bo v nedeljo, 14. 2. ob 10. uri, prav  
na god sv. Valentina. Lepo vabljeni.  

 
 

SREČANJI ZA STARŠE 
naših veroučencev bosta v sredo, 
17.2. ob 10. uri, in v četrtek, 18.2. ob 
19. uri.  

24. SVETOVNI DAN BOLNIKOV 
obhajamo na praznik Lurške Matere 
Božje, 11. 2.  Ob tem dnevu izrekamo 
zahvalo vsem, ki iz ljubezni do Jezu-
sa strežete bolnikom. Hvala tudi 
našemu p. Marku Novaku, ki že 11. 
leto nesebično skrbi za bolnike v 
novomeški bolnišnici. Letos ne bo 
patrocinija v kapeli, ker je nova 
kapela v temeljiti prenovi. 

PRVOMAJSKO ROMANJE 2016 
 

bo letos na Slovaško in Madžarsko: V 
Velehrad k sv. Metodu, v Šašlin, Levo-
ča, Košice in k Sv. Martinu v Sombote-
lu. Potekalo bo od 24. do 27. aprila 
2016. Cena je 295€. Ob prijavi vplačaj-
te 100€. 
POHITITE! Vsaj 15 romarjev se lahko 
še prijavi, trenutno jih je 31.  
Otroci do 15. leta imajo 30 % popust. 
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Z MARIJO V POSTNI ČAS 

  Smo sredi letošnje devetdnevnice 
pred praznikom Lurške Gospe. Še nap-
rej prav lepo povabljeni vsak večer ob 
17. uri, da z molitvijo serafinskega rož-
nega venca v Lurški kapeli in s sv. mašo 
ob 18. uri v cerkvi ter govorom gosta 
ogrejemo srce in napolnimo dušo.  
 

PROGRAM do četrtka 11. 2.: 
6. dan: NEDELJA, 7. februar: 
Bolan sem zaradi žalitev  
p. Silvo Šinkovec SJ 
 

7. dan: PONEDELJEK, 8. februar: 
V ječi sem od žalosti  
Robert Friškovec, zaporniški duhovnik 
po maši pogovor v dvorani 
 

8. dan: TOREK, 9. februar: 
Mrtev dosežem usmiljenje 
s. Emanuela Žerdin FBS 
 

9. dan: SREDA, 10. februar, PEPELNICA: 
Prah sem v Očetovih rokah  
br. Miran Špelič OFM 
po maši pogovor v dvorani 
 

SKLEP, 11. februar: 
Usmiljen sem kakor Oče 
škof Andrej Glavan 
po maši procesija 
 

Tako bomo letos resnično z Marijo 
vstopili v milostni čas posta. Na mizi-
cah za verski tisk si vzemite liste s pos-
tnimi spodbudami za odpovedovanje. 
 

 Na PEPELNIČNO SREDO, 10. 2., vstopa-
mo v POSTNI ČAS. Pri jutranji in večerni 
maši bo OBRED PEPELJENJA. Nabirka 
pepelnične srede bo letos namenjena 
trpečim kristjanom v Siriji – Bog povrni 
za vsak dar. Ta dan je STROGI POST. Velja 

za vse od 18. do 60. leta starosti. Zdr-
žimo se mesnih jedi in le enkrat na dan 
se smemo do sitega najesti. 
 

 MOLITEV KRIŽEVEGA POTA bomo tudi 
letos imeli ob nedeljah (vodi duhov-
nik), torkih (vodijo posamezne skupi-
ne) in petkih (veroukarji) – lepo povab-
ljene družine. V petek, 12. 2., sodeluje 
7. RAZRED. 
 

 DUHOVNE VAJE ZA ŽUPNIJO 
Naša krščanska, katoliška vera, je zelo 
bogata, pestra, kompleksna, včasih pa 
se lahko komu zdi tudi komplicirana. 
V času duhovih vaj želimo bratje fran-
čiškani odgovoriti na vprašanja: Kaj je 
bistvo našega verovanja, v čem je bis-
tvo krščanstva? Kaj je prišel Jezus Kris-
tus delat na ta naš svet? Kaj je to odre-
šenje? Kakšno vlogo igra Sveti Duh in 
kaj so v resnici njegovi darovi? Kaj nap-
raviti, da jih bom deležen, da jih bom 
obdržal in kako se lahko še pomnožijo? 
Kako naj pridem do tega, da bom že tu 
živel nadnaravno življenje, v Duhu? Ali 
to velja za vsakega kristjana, ali pa le 
za neke svetnike? 
Začeli bomo v soboto, 13. 2., po večer-
ni sv. maši. in potem nadaljevali vsako 
soboto do tiste pred cvetno nedeljo, 
torej takoj po lurški devetdnevnici. 
DOBRODOŠLI! 
 

 VERSKI TISK: čaka vas nova Družina 
Ognjišče za februar, Brat Frančišek, 
Prijatelj, ... 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  

 

13. 2.: Ulice: Marjana Kozine, Jurčičeva, 
Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
5. teden med letom 2016 

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. 

PONEDELJEK 
8. februar 

Sv. Jožefina Baghita 

8.00  za + Viktorja Novaka 
8.00  za ozdravitev družinskega debla 
18.00  v čast Svetemu Duhu 

~  za + Ivanko Matašič – G8 

TOREK 
9. februar 
Sv. Apolonija 

8.00  za + Gotliba Rousa 
18.00  za + Marijo Resnik in Martino Hrovat 
18.00  za žive in + iz družine Bahč 

~  za + Ivanko Matašič – G9 

SREDA 
10. februar 

Pepelnica 

8.00  za + mamo 
18.00  za + mamo Rozalijo Kebelj 

~  za + Ivanko Matašič – G10 
BOL 19.30 za zdravje 

ČETRTEK 
11. februar 

Lurška Mati Božja 

8.00  za ohranitev vere v družini 
18.00  za + Marijo in Ireno Šenica 
18.00  za + Malko Klobčar 
18.00  za + Janeza Jerička 

~  za + Ivanko Matašič – G11 

PETEK 
12. februar 

Sv. Ludano, romar 

8.00  v čast Mariji Pomagaj za zdravje 
18.00  za + Alojzija Mavsarja 
18.00  za + iz družine Cekuta 

~  za + Ivanko Matašič – G12 

SOBOTA 
13. februar 

Sv. Kastor iz Kardena 

8.00  za + Antona, Franca in Julijano Brulc 
18.00  za + Ivano Štricelj 
18.00  za + moža Jožeta Jerončiča, 2. obl. 

~  za + Ivanko Matašič – G13 

NEDELJA 
14. februar 

1. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Stanislava Struna 
8.30  za farane 
10.00  za + starše in stare starše Florjančič in Koželj 
11.30  za zdravje in v zahvalo za vsa podarjena leta življenja 
18.00  za + Ivanko Matašič – G14 

PV 10.00 za + Valentina in Marijo Luzar, obl. 


