
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. POSTNA NEDELJA - CVETNA 

20. 3. 2016, št. 17 

»38 Klicali so: 'Blagoslovljen kralj,  
ki prihaja v Gospodovem imenu;  

mir v nebesih  
in slava na višavah!'« 

(Lk 19, 38) 

VEROUK 
Dragi starši, veroučenci in veroučen-
ke. Pred vami so »VELIKONOČNE POČITNI-

CE« (BIRMANCI imate srečanja normal-
no!). Kar se čez leto učimo, je prav da 
za VELIKO NOČ zaživimo v družini in 
župniji. Zato povabljeni k praznovanju 
na velikonočno tridnevje in na samo 
Veliko noč. V tednu po Veliki noči ni 
verouka (razen BIRMANCI!). 

DUHOVNI VIKEND ZA DRUŽINE 
 
Družine iz katerih ste zakonci v 
naših zakonskih skupinah, prav lepo 
povabljene na duhovni vikend, ki bo 
v Nazarjah v Savinjski dolini od 8. do 
10. aprila 2016.  
Prijavite se pri p. Krizostomu! 

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 na srečanje letošnjih jubi-
lantov. Slovesna maša bo v nedeljo, 
17. aprila ob 11.30. 

STANOVSKO SVETOLETNO  
ROMANJE ZA MOŠKE 

 

bo v soboto, 14. 5. Ker smo v sve-
tem letu je načrtovana romarska 
maša v svetoletni cerkvi v Petrov-
čah. Po maši se odpeljemo v Velen-
je, kjer bo najprej ogled Muzeja 
premogovnika; po ogledu še kosilo 
in še … 
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VELIKI DNEVI ODREŠENJA 

 VELIKO NOČ lahko praznujemo, če 
gremo pogumno in zavestno z vero, 
korak za korakom, v pripravi preko 
posta do zadnjih dni, ki so najpomem-
bnejši in brez njih ni pravega in polne-
ga praznovanja vstajenja. Vsi torej prav 
lepo povabljeni, da skupaj obhajamo 
dan postavitve sv. evharistije – VELIKI 
ČETRTEK, dan trpljenja in smrti našega 
Odrešenika – VELIKI PETEK ter dan, ko je 
Odrešenik v grobu in se pripravljamo na 
velikonočno vigilijo – VELIKA SOBOTA.  
 

 HVALA vsem, še posebej pa sodelav-
cem Župnijske karitas pri organizaciji 
letošnjega srečanja za bolne in ostarele 
naše župnije. Še posebej hvala ženam 
iz skupine »Ročna dela«, ki so zopet 
naredile čudovite izdelke, ki so bili 
podarjeni vsem udeležencem na sre-
čanju.  
 

 Še zadnjič v tem postnem času 
povabljeni k molitvi KRIŽEVEGA POTA ob 
17.30 v torek, 22.3.; vodilo ga bo brats-
tvo FRANČIŠKOVEGA SVETNEGA REDA.  
 

V VELIKEM TEDNU bomo na voljo 
v SPOVEDNICAH od ponedeljka do petka 

od 730 do 12h in od 14h do 19h! 

 
VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

(obredi bodo ob 19h) 
 

 VELIKI ČETRTEK 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 9h je slovesna KRIZMENA MAŠA v 

novomeški stolnici; 
- ob 19h je SPOMIN ZADNJE VEČERJE; lepo 

povabljeni tudi starši prvoobhajancev 
s svojimi otroki; 

- po maši ČEŠČENJE PRI JEZUSOVI JEČI; 

- Nabirka pri maši je za potrebe Anine-
ga sklada – družine z več otroki. 

 

 VELIKI PETEK 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 15h križev pot 
- ob 19h so OBREDI VELIKEGA PETKA; 
- sledi ČEŠČENJE PRI BOŽJEM GROBU; 
- Nabirka je namenjena za Božji grob – 

kristjane v Sveti deželi. 
 

 VELIKA SOBOTA 
- BLAGOSLOV OGNJA ob 7. uri na samos-

tanskem vrtu 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 19. uri slovesna VELIKONOČNA VIGILI-

JA. S seboj prinesite sveče. 
 

 BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL 
V KLOŠTRU: ob 13h, 14h, 15h, 16h in 17h 
NA PODRUŽNICAH:  
14.15 KRKA 
15.00 GOTNA VAS 
16.00 VELIKA CIKAVA (pri Judeževih) 
16.30 SMOLENJA VAS 
16.30 POTOV VRH 
17. 30 VELIKI SLATNIK 
 

VELIKA NOČ 2016 
VSTAJENJSKA PROCESIJA z godbo bo ob 
6.30, nato sledi slovesna sv. maša; 
sv. maše so še ob 8.30, 10h, 11.30 in 19h. 
Ob 10h prepeva otroški zbor, ob 11.30 
pa Frančiškanski komorni zbor. 
 

 VERSKI TISK: čaka vas nova Družina, 
Ognjišče za marec (še veliko izvodov!) 
Brat Frančišek in še marsikaj drugega. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 

Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh, 
Križe in Veliki Slatnik – tokrat bo čišče-
nje na veliko sredo, 23.3. ob 19. uri! 

 

 

MAŠNI NAMENI 
6. postni teden 2016 

NEDELJA 
20. marec 

6. POSTNA NEDELJA 
CVETNA 

7.00  za + družino Štrumbelj 
8.30  za farane 
10.00  za + Kajo Srebrnjak 
11.30  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Mici Guštin in Jožefo Hudoklin 

PV 10.00 za vse žive in + Mohar 

PONEDELJEK 
21. marec 

Sv. Serapion, škof 

8.00  za + Škrajnar 
18.00  za zdravje družine Žagar 
18.00  za + Draga Cerovška 

~  po namenu (        ) 

TOREK 
22. marec 

Sv. Lea, spokornica 

8.00  za blagoslov v družini 
18.00  za zdravje Ivanke Komar 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
23. marec 

Sv. Viktorijan, mučenec 

8.00  za + Marijo Potočar 
18.00  za vse + Strojan 

~  po namenu (        ) 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
24. marec 

VELIKI ČETRTEK 

19.00  za + Jožeta in Marijo Teršelič 
19.00  za duše v vicah 
19.00  za + Martino Kralj 
19.00  za + Karolino Solomun 

PETEK 
25. marec 

VELIKI PETEK 

19.00  obredi velikega petka 
   
   
   

SOBOTA 
26. marec 

VELIKA SOBOTA 

19.00  za + Jožeta Kreseta in Ano Starc 
19.00  za + Alojza Zorana, 1. obl. 
19.00  po namenu darovalca 
19.00  za + iz družin Župevec in Bele 

NEDELJA 
27. marec 

VELIKA NOČ 
JEZUSOVO VSTAJENJE 

7.00  za + družino Bohte in Ivana Gazvodo 
8.30  za farane 
10.00  za + Ivana in Jožefo Pirc 
11.30  za + starše Drenik, obl. 
18.00  za + starše Kastelic 

VS 10.00 za dušno in telesno zdravje 


