
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. VELIKONOČNA NEDELJA  

8. 5. 2016, št. 24 

»24 Oče, hočem, naj bodo tudi ti, katere si 
mi dal, z menoj tam, kjer sem jaz: da 

bodo gledali mojo slavo, ki si mi jo dal, 
ker si me ljubil pred začetkom sveta.«  

(Jn  17,24) 

SREČANJE ČLANOV ŽPS 
bo v ponedeljek, 9. 5. ob 20. uri v 
Lenartovi dvorani. 
 

RAZPOROČENI 
imajo svoje mesečno srečanje v sredo, 
11. 5. ob 20. uri. 
 

MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE 
bo v četrtek, 12. 5. ob 19. uri; po njej 
sledijo molitve nad posamezniki. 

PRVA POROKA 
v naši župniji v tem letu bo v soboto, 
14. 5. Poročita se Klemen Kestnar in 
Tjaša Cesar, naša dolgoletna župljana. 
Obema iz srca čestitamo in kličemo 
po naših molitvah na njun zakon obilo 
Božjega blagoslova. V današnjem 
času stopiti v zakon, pomeni najti 
dovolj poguma in vere pa tudi zaupa-
nja, da bo šlo z Božjo pomočjo. 

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 
par mest je prostih. CENA s prevo-
zom, 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. 
Cena romanja s kosilom je 24 €. 
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SVETI DUH, PRIDI NA NAŠE 
DRUŽINE 

  V petek, 6. 5., dan po Gospodo-
vem vnebohodu, smo vstopili v binkoš-
tno devetdnevnico, ko smo kot člani 
Cerkve povabljeni, da vsak dan osebno 
in skupaj iskreno molimo: Pridi Sveti 
Duh in prenovi obličje zemlje. Potrebu-
jemo Duha, ki nas razsvetljuje, Duha, ki 
nas poučuje, Duha, ki daje moč in tudi 
Duha, ki nam da spoznanje, kaj je prav 
in kaj ni. Brez Svetega Duha pač kot 
kristjani težko duhovno živimo in ras-
temo v svetosti. 
Danes, na 7. velikonočno nedeljo pa v 
Cerkvi v Sloveniji pričenjamo obhajanje 
TEDNA DRUŽINE pod naslovom DRUŽINA – 
TUKAJ JE USMILJENJE DOMA. Da ta teden 
obhajamo pred binkoštimi je naše ško-
fe nagovorilo prekrivanje običajnega 
termina tedna družine (od praznika sv. 
Jožefa do praznika Gospodovega 
oznanjenja Mariji) z velikonočnimi pra-
zniki. Hkrati pa se letos časovno ujema 
binkoštni praznik in svetovni dan dru-
žine, to je 15. maj. Tako bomo poleg 
šmarničnega dogajanja pri mašah 
dodali še misel ali prošnjo za naše dru-
žine, da jih resnično Sveti Duh prenovi 
in poživi.  
Današnji župnijski FESTIVAL DRUŽIN tako 
lepo sovpada s tednom družine. Hvala 
našim otrokom in katehistinji Gabi za 
program namenjen našim staršem; 
hvala tudi otroškemu zborčku, druži-
nam in drugim posameznikom, ki so 
dejavno sodelovali. 
 

  HVALA za darove, ki ste jih namenili 
za kristjane v Ukrajini; nabralo se je 
preko 1.400€. Hvala tudi za današnje 

darove pri nabirki, ki je namenjena za 
potrebe samostana in cerkve. 
Na VELIKEM SLATNIKU smo se s pred-
stavniki vaščanov dogovorili, da gremo 
v obnovo notranjščine cerkve. Naš prvi 
cilj je, da se do praznika sv. Antona 
Puščavnika, 17. 1., uredi nov strop in 
odstrani omet, kjer je načet od vlage. 
 

 V SPOMIN … 
Na tem mestu pa bi se radi Bogu 
zahvali za dva župljana, ki sta veliko 
dobrega storila za našo skupnost in sta 
se v minulih tednih poslovila iz tega 
sveta: gospod JOŽE PAVLIN iz Gotne 
vasi, ki je bil reden obiskovalec bogos-
lužja; predvsem pa je bil več desetletij 
skrbni ključar gotenske cerkvice. Drugi 
faran pa je gospod ANTON VOVKO iz 
Janšč nad Velikim Slatnikom, ki je s 
svojo pridnostjo in skromnostjo ter 
delavnostjo kot zidar veliko dobrega 
storil v našem samostanu in podružnih 
cerkvah ter po mnogih hišah naše žup-
nije. Obeh se s hvaležnostjo spomin-
jamo in zanju molimo. 
 

 V petek, 10.6.2016, bo po večerni sv. 
maši v našo cerkev pršel KIP FATIMSKE 
MARIJE. Sprejeli ga bomo z molitveno 
uro, od njega pa se bomo poslovili nas-
lednji dan po jutranji sv. maši, ko bomo 
kip pospremili v dvorano Leona Štuk-
lja, kjer bo potekala slovesnost ob 10-
letnici novomeške škofije. 
 

 VERSKI TISK: na voljo je nova Družina, 
Ognjišče za mesec maj in tudi druga 
verska literatura … 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 

14. 5.: Mali Slatnik, Mala in Velika Cika-
va ter ulice: Milana Majcna, Ilke Vašte-
tove in Slančeva. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
7. velikonočni teden 2016 

NEDELJA 
8. maj 

7. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

7.00  za + Antona in Ano Brulc 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družine Kastelec 
11.30  za + starše Hrlec 
19.00  za + Cirila Moharja 

SV 10.00 za + Janeza Roliha, 7. dan 

PONEDELJEK 
9. maj 

Sv. Pahomij, opat 

8.00  v čast sv. Antonu 
19.00  za + Marjana Podlogarja 

GV 19.30 za + starše Iliaš in Zupančič 
~  po namenu (        ) 

TOREK 
10. maj 

Sv. Job, svetopisemski mož 

8.00  za + Ado in Zdenko Colnar 
19.00  za + starše Leona in Pavlo Simčič 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
11. maj 

Sv. Ignacij Lakonski 

8.00  za + starše Zupančič 
19.00  v čast sv. Antonu 
19.00  za + Jožeta in Slavka Strassbergerja 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
12. maj 

Sv. Leopold Mandić 

8.00  v dober namen 
8.00  za + Marijo Novak 
19.00  po namenu darovalca 

VS 19.30 za + Marijo Srebrnjak, 7. dan 

PETEK 
13. maj 

Fatimska Mati Božja 

8.00  za + Janeza in Jožefo Radovičevič 
19.00  za + Alfonza Šterbenca 

SV 19.30 za + Marijo Kos, 30. dan 
~  po namenu (        ) 

SOBOTA 
14. maj 

Sv. Bonifacij, mučenec 

8.00  za + družino Novak 
15.00  za blagoslov v zakonu 
19.00  za + Janeza Kastelca 

~  po namenu (        ) 

NEDELJA 
15. maj 

BINKOŠTI 

7.00  za + Antona in Marico Hudoklin 
8.30  za farane 
10.00  za + starše Martina in Jožefo ter brata Martina Medveda, obl. 

11.30  za + Ivana Klobčarja 
19.00  za + Danico Bračika 

PV 10.00 za + Majdo in p. Igorja Štamflja ter Valentina in Marijo Luzar 


