
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEDELJA SV. TROJICE  

22. 5. 2016, št. 26 
 

»13 Ko pa pride on, Duh resnice,  
vas bo vodil k popolni resnici;  

ne bo namreč govoril sam od sebe,  
temveč bo govoril, kar bo slišal, in vam 
bo oznanjal prihodnje reči. (Jn  16,13). 

VEROUČNA SREČANJA 
bodo potekala še 14 dni. Zaključek 
veroučnega leta bo tako v nedeljo, 
5. junija pri sv. maši ob 10. uri. Po 
maši  bo podelitev spričeval. 

 
ORATORIJ v NM 
(27.6.-3.7.2016) 

Prijavnice so na voljo v pisarni. 

FRANČIŠKOV SVETNI RED VABI 
 
v petek, 27. 5. ob 18. uri, k molitvi za 
mir – Duh Assisija. To je ena izmed 
rednih molitev FSR. Želja bratov in 
sester je, da se tej molitvi in tudi 
drugim molitvenim uram, ki jih prip-
ravijo, pridružijo še drugi molivci. 
Redna srečanja FSR so vsako 3. 
soboto v mesecu ob 17. uri. Vabljeni! 

STANOVSKO SVETOLETNO  
ROMANJE ZA ŽENSKE 

 

V soboto, 28. 5., se bomo odpeljali na 
Štajersko, kjer se bomo srečali z Mari-
jo na Ptujski Gori in v Mariboru. Ogle-
dali si bomo tudi materno hišo šolskih 
sester in še kaj. Še so prosta mesta 
zato se čim prej prijavite! 
Cena romanja s kosilom je 24 €. 

IZLET ZA SODELAVCE ŽUPNIJE 
 

bo letos v četrtek, 9. junija. Namen-
jen je vsem sodelavcem Župnijske 
karitas, Župnijskemu pevskemu 
zboru, pridnim krasilcem in čistilcem 
naše cerkve ter mežnarjem in mež-
narcam naših podružnic. 
Prijave že zbiramo. 
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SLAVA BOGU: 
OČETU STVARNIKU, SINU 

ODREŠENIKU IN SVETEMU 
DUHU POSVEČEVALCU 

 Velikonočno praznovanje vsako 
leto na poseben način odmeva v nas-
lednjih praznikih: BINKOŠTIH, SV. TROJICI, 
ki ga obhajamo danes, in TELOVIM, ki ga 
bomo obhaja ta četrtek. Pika na i pa je 
še slovesni praznik JEZUSOVEGA SRCA, ki 
ga Cerkev obhaja na drugi petek po 
Telovem. Jezusova zmagoslavna zma-
ga nad trpljenjem in smrtjo je sad tro-
edinega Boga. Jezus ni sam trpel, 
ampak je bil z njim Sveti Duh, ki mu je 
dajal moč. Troedini Bog je torej naš 
Bog, je Bog, ki se nam daje v hrano in 
nas krepi in je Bog, ki v nas po molitvi 
in zakramentih živi in nam daje moč v 
vsakdanjem življenju. Zato mu pojmo 
slavo in hvalo ter z dejavnim življenjem 
pokažimo moč našega Boga. 
 

 V četrtek, 26. 5., obhajamo slovesni 
in zapovedani praznik SV. REŠNJEGA 
TELESA IN KRVI – TELOVO. Vabljeni k sve-
tim mašam ob 8h, 10h in 19h. 
 

 Letos bomo skupaj s stolno župnijo 
obhajali MESTNO TELOVSKO PROCESIJO, ki jo 
bo vodil naš škof Andrej v nedeljo, 
29.5. Ob 8. uri bo sv. maša v stolni cer-
kvi in po njej procesija z dvema oltar-
jema (na tržnici in pred našo cerkvijo 
sv. Lenarta). Pri procesiji bosta prepe-
vala Stolni zbor in naš Frančiškanski 
komorni zbor ter bo igrala tudi Mestna 
godba Novo mesto, bandere pa bodo 
nosili fantje in možje iz Potovega Vrha. 
V zvoniku bodo tudi pritrkovalci. Leto-
šnji prvoobhajanci bodo pred Jezusom 

trosili rožice. Običajne maše ob 8.30 
uri pri nas ne bo! K sv. maši lahko gres-
te ob 7. uri ali 10. uri v klošter ali pa ob 
8h v stolnico! 
 

 27. maja v Cerkvi na Slovenskem 
praznujemo GOD BLAŽENEGA MUČENCA 
ALOJZIJA GROZDETA. Njegove relikvije so 
shranjene v stranskem oltarju v Božje-
potnem središču na Zaplazu. V okviru 
Grozdetovega godu bodo letos pote-
kala naslednja bogoslužja: 
V soboto, 28. maja, pa bo tako osred-
nja zunanja slovesnost godu. Slovesno 
somaševanje ob 10. uri bo vodil novo-
meški škof msgr. Andrej Glavan. Po 
sveti maši bo pred relikvijami molitev 
za kanonizacijo in litanije bl. Alojzija 
Grozdeta. Med sveto mašo bo pel zbor 
Župnije Šentvid pri Stični. 
 

 ŠMARNIČNI IZLET bo letos na Svete 
Gore nad Sotlo v soboto, 4. 6. Lahko 
se že prijavite v župnijski pisani! 
 

 V petek, 10.6.2016, bo po večerni sv. 
maši v našo cerkev prišel 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. Vabljeni! 
 

 VERSKI TISK: na voljo je nova Družina, 
Ognjišče za mesec maj, nova številka 
Brata Frančiška in še druga verska lite-
ratura … 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 

28. 5.: Kandija in Grm. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
8. teden med letom 2016 

NEDELJA 
22. maj 

SV. TROJICA 

7.00  za + Milana Žvegliča, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Nežo in Anico Rukše 
11.30  za zdravje vnuka Luka 
19.00  za + Antonijo Gazvoda 

VS 10.00 za zdravje otrok 

PONEDELJEK 
23. maj 

Sv. Deziderij, škof, mučenec 

8.00  za + Ivana Ferkolja 
19.00  za + starše Franca in Marijo Vidič 

GV 19.30 za + Nežo in + iz družine Kavšek 
~  po namenu za družino Lončar (501) 

TOREK 
24. maj 

Marija pomočnica kristjanov 

8.00  za + Marijo Potočar 
19.00  za + Karla Florjančiča 

~  po namenu (        ) 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
25. maj 

Posv. asiške bazilike sv. Fran. 

8.00  za + Jožeta Pavlina (474) 
19.00  za zdravje v družini 
19.00  za + Jožeta Mikca 
BOL 19.30 za zdravje otrok 

ČETRTEK 
26. maj 

SV. REŠNJE TELO IN KRI 

8.00  za + Marijo Novak 
10.00  za zdravje 
19.00  za + Franca in Marijo Weiss 
BOL 19.30 za Božje varstvo in blagoslov 

PETEK 
27. maj 

Bl. Alojzij Grozde, mučenec 

8.00  za + Olgo Mikec 
19.00  za + Pepco Hudoklin in Slavko Guštin 

PV 19.30 za + Janeza Roliha, 30. dan 
VS 19.30 za + Antona Vovkota, 30. dan 

SOBOTA 
28. maj 

Sv. Andrej Salos, suženj 

8.00  za žive in + svojce 
19.00  za zdravje 

~  za farane (26.5.2016) 
~  po namenu (        ) 

NEDELJA 
29. maj 

9. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + iz družin Granda in Udovč 
STOLNICA 8.00 za farane 
10.00  za + Jožefo in Leopolda ter druge + Florjančič 
11.30  za + Rudija in Anico Bukovec 
19.00  za + Marijo Guštin 

GV 10.00 za + Martina in Gabrijelo Golobič 


