
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. VELIKONOČNA NEDELJA  

24. 4. 2016, št. 22 

»34 Novo zapoved vam dam: Ljubite se 
med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, se 
tudi vi ljubite med seboj. 35 Po tem bodo 
vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste 
imeli ljubezen med seboj.«      (Jn  13,34-35) 

 

VEROUK IN PRVOMAJSKE POČITNICE 
Pred nami so spet počitnice. Verouk 
bo potekal normalno v ponedeljek, 
25.4., in torek, 26.4. Potem so počitni-
ce do vključno ponedeljka, 2.5. Pri 
verouku se dobimo spet v torek, 3.5. 
Naj vsem ta prvomajsko-praznični 
oddih pomaga, da bomo uspešni ob 
zaključku letošnjega šolskega in vero-
učnega leta. 

SloFolk 
 

V Novem mestu že dvanajsto leto 
poteka folklorni festival SloFolk. Letos 
se bodo predstavile folklorne skupine 
iz Bosne in Hercegovine, Poljske in 
Romunije ter domača folklorna sku-
pina Kres. Lepo vabljeni na večerno 
prireditev v Kulturni center Janeza 
Trdine, v petek, 29.4., ob 19. uri. 

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 - še 
so prosta mesta. CENA s prevozom, 
vstopnico in kosilom je 32 €. 

STANOVSKO SVETOLETNO  
ROMANJE ZA ŽENSKE 

 
V letošnjem letu se bomo prvič 
odpravili tudi na stanovsko romanje 
za ŽENSKE. V soboto, 28. 5., se bomo 
odpeljali na Štajersko, kjer se bomo 
srečali z Marijo na Ptujski Gori in v 
Mariboru. Ogledali si bomo tudi 
materno hišo šolskih sester in še kaj. 
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ZADNJI TEDEN APRILA IN  
DRUGA POLOVICA VELIKONO-

ČNEGA ČASA 

  Pred mesecem dni smo obhajali 
Veliko noč in že vstopamo v drugo 
polovico enega najbolj radostnih cer-
kvenih časov. Božja beseda ob nedel-
jah nam v velikonočnem času govori o 
prvi Cerkvi, ki je živela vstajenjsko 
vero; govori pa tudi o Vstalem Jezusu, 
ki opogumlja apostole in po njih vse 
nas. Danes so Jezusove besede tiste, ki 
naj nas spremljajo v tem zadnjem ted-
nu meseca aprila: »Po tem bodo vsi 
spoznali, da ste moji učenci, če boste 
imeli ljubezen med seboj« (Jn  13,34-35).      

 

  Za nami je slovesnost podelitve 
ZAKRAMENTA SV. BIRME. V soboto, 23. 4., 
ko je 44 mladostnikov 9. razreda pris-
topilo pred birmovalca prelata g. BOŽI-
DARJA METELKA. Iskrena hvala vsem 
animatorjem: IRENI (animatorka je bila 
že deseto leto), ERVINU, MARINKI, 
NEVENKI, STANKI in ANKI ter seveda 
katehetu br. Janezu. Nenazadnje hvala 
tudi staršem in botrom za zgled in 
podporo. Molimo in prosimo, da bo 
vsejano seme vseh sejalcev obrodilo 
sadove v prejemnikih darov Svetega 
Duha. 
 

 SPET KLIČE NAS VENČANI MAJ – letos se 
prične Marijin mesec prihodnjo nedel-
jo, 1. maja. Ta dan pričnemo tudi ŠMAR-
NICE, tudi na naših podružnicah, kjer se 
zbirajo mnogi pridni »šmarničarji«. 
VABLJENI, da se jim pridružite: 

- Gotna vas ob 19.00, 
- Smolenja vas 19.30, 
- Potov Vrh ob 19.00 in 
- Veliki Slatnik  19.30.    

Otroci bodo prebirali knjigo: PATER, KI JE 
VIDEL JEZUSA, ki jo je napisal duhovnik 
Aco Jerant.  
 
 PRVA NEDELJA V MESECU je tokrat 1. 
maja. Pogostitev po dopoldanskih 
mašah je prestavljena na 8.5. Takrat 
bomo imeli po 10. maši tudi tradicio-
nalni FESTIVAL DRUŽIN. Vabimo k darežlji-
vost pri namenski nabirki za poplačilo 
stroškov obnove sistema ogrevanja v 
cerkvi in samostanu. Bog povrni! 
 
 POMAGAJMO PREŽIVETI – akcija Sloven-
ske karitas. V zadnjih letih stiske v Slo-
veniji dobivajo drugačen obraz. V šte-
vilnih gospodinjstvih se poglablja vsa-
kovrstno ter dolgotrajno pomanjkanje 
materialnih dobrin. K temu se pridru-
žujejo še slabi bivalni pogoji in bolezni, 
ki so vzrok ali posledica revščine. 
Karitas je v lanskem letu z vašo pomoč-
jo pomagala 12.632 osebam pri plačilu 
najnujnejših položnic, prostovoljci pa 
so ogroženim gospodinjstvom razdelili 
2.669 ton hrane. 
Pomagate lahko tudi letos, zato so na 
policah ob izhodu plačilni nalogi, preko 
katerih lahko nakažete svoj dar na 
Karitas. Naj leto usmiljenja napolni 
vaša srca z usmiljenjem do vseh ubogih 
in pomoči potrebnih! 
 
 VERSKI TISK: na voljo je nova Družina, 
aprilsko Ognjišče, Božje okolje, Beseda 
med nami, Misijonska obzorja in tudi 
druga verska literatura … 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
30. 4.: Ulice: Ragovska, Jakčeva in Mai-
strova. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
5. velikonočni teden 2016 

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. 

PONEDELJEK 
25. april 

Sv. Marko, evangelist 

8.00  za + Marijo in brate ter starše Bratkovič 
19.00  po namenu p. Marka 

~  v zahvalo Sv. Družini 
~  po namenu (        ) 

TOREK 
26. april 

Sv. Pashazij Radbert, opat 

8.00  za + Viktorja Hočevarja 
19.00  za + Cirila in Pavlo Hren 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
27. april 

Bl. Hozana Kotorska 

8.00  v dober namen 
19.00  za + Gorazda Tomažina 

~  po namenu (        ) 
BOL 19.30 za srečno zdravljenje 

ČETRTEK 
28. april 

Sv. Peter Chanel 

8.00  za + Mirtičeve 
19.00  za ozdravitev družinskega debla 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

PETEK 
29. april 

Sv. Katarina Sienska 

8.00  za Božje varstvo, zdravje in blagoslov 
19.00  za + Žvegličeve 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SOBOTA 
30. april 

Sv. Pij V., papež 

8.00  v dober namen za Sirijo 
19.00  za + Janeza Kramarja 
19.00  za + Pavla Stariča 

~  po namenu (        ) 

NEDELJA 
1. maj 

6. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

7.00  v dober namen 
8.30  za farane 
10.00  za + Nino in + Resman in Ilič 
11.30  za + starše Vrbinc in sestro Jelko 
19.00  za + Rudija in Tončko Jakelj ter + vnukinjo Katko 


