
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. nedelja med letom 

29. 5. 2016, št. 27 
 

»9 Ko je Jezus to slišal, se je začudil; in se 
je obrnil ter množici, ki ga je spremljala, 

rekel: 'Resnično, povem vam, še v Izraelu 
nisem našel tolike vere.'« 

 (Lk  7,9). 

DANI IN VILMA SITER 
 

Ustanovitelja društva Družina in Živ-
ljenje, odhajata v ponedeljek, 30.5. na 
njuno 3. misijonsko pot Od skupine do 
skupine za dobro družine. Pot pričen-
jata pri nas, ko se bosta udeležila sv. 
maše ob 8. uri med katero nas bosta 
tudi nagovorila. Kdor more, lepo 
povabljen k jutranji maši. 

FRANČIŠKANSKI KOMORNI  
PEVSKI ZBOR 

 

bo prepeval pri maši v nedeljo, 5.6. 
ob 19h. Po njej bo imel krajši kon-
cert. Prav lepo povabljeni.  
Peli bodo tudi pri maši v nedeljo, 12. 
6. in po njej imeli piknik na našem 
samostanskem vrtu. 

IZLET ZA SODELAVCE ŽUPNIJE 
 

bo letos v četrtek, 9. junija. Namen-
jen je vsem sodelavcem Župnijske 
karitas, Župnijskemu pevskemu zbo-
ru, pridnim krasilcem in čistilcem 
naše cerkve ter mežnarjem in mež-
narcam naših podružnic. 

Prijave zbiramo v pisarni! 

FATIMSKA MARIJA MED NAMI 
V petek, 10.6.2016, bo po večerni sv. 
maši v našo cerkev prišel KIP FATIMSKE 

MARIJE. Sprejeli ga bomo z molitveno 
uro: pred njim želimo v molitvi vztra-
jati celo noč. Prosimo za dežurne 
molivce, ki se naj javijo v župnijski 
pisarni – HVALA. Cel razpored češčen-
ja bo objavljen prihodnjo nedeljo, 5.6.  
Vabljeni Marijini častilci! 
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ZBOGOM DAN'S MARIJA 
PRAVI  

 Zaključujemo mesec maj, ki je bil 
ves Marijin in po Mariji Jezusov, saj 
smo obhajali kar nekaj Gospodovih 
praznikov. Hvala vsem, ki ste pomagali 
na naših podružnicah pri izvedbi šmar-
nic za otroke in odrasle. Naj Vam Mari-
ja s svojo priprošnjo izprosi potrebnih 
milosti. V torek, 31.5., ko je praznik 
OBISKANJA DEVICE MARIJE, bomo med 
večerno mašo, po branju šmarnic, 
zapeli litanije Matere Božje. Naj Zbo-
gom dan's Marija pravi postane naš 
vsakdan z Jezusom in Marijo v molitvi. 
 

 Hvala vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji in izvedbi letošnje MESTNE 
TELOVSKE PROCESIJE. 
 

 Pred nami je mesec JUNIJ; med jut-
ranjo mašo ob 8h bomo prebirali VRTNI-
CE – RAZMIŠLJANJA O JEZUSOVEM SRCU. 
Tako 2., 3., kot 4. junija bom pol ure 
pred večerno mašo molili pred Najsve-
tejšim – pridite, molimo! 
 

 SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS  imajo 
svoje redno mesečno srečanje v sredo, 
1. 6. po večerni maši v Klarini sobi. 
 

 V petek, 3.6. obhajamo SLOVESNI 
PRAZNIK JEZUSOVEGA SRCA; pred večerno 
mašo bomo molili litanije Srca Jezuso-
vega in se Jezusovemu presvetemu  
Srcu v molitvi izročili. 
  

 ZAKLJUČNE URE VEROUKA potekajo v 
tednu, ki je pred nami. Bogu pa se 
bomo zahvalili za minulo katehetsko-
pastoralno leto v nedeljo, 5.6. pri sv. 
maši ob 10. uri.  Po maši sledi podelitev 
spričeval.  Ker je to PRVA NEDELJA V JUNI-

JU, bo nabirka pri mašah za potrebe 
župnije in samostana. Po dopoldanskih 
mašah sledi še druženje v Lenartovi 
dvorani. 
 

 ŠMARNIČNI IZLET bo letos na Svete 
Gore nad Sotlo v soboto, 4. 6. Ob vra-
čanju domov se ustavimo še v središču 
Brežic. Čim prej se prijavite  v župnijski 
pisarni. Odhod iz Kandije bo ob 8. uri. 
Avtobus pa bo pobiral tudi po podruž-
nicah: ob 7.30 začne na Velikem Slatni-
ku in potem gre čez Križe, Potov Vrh, 
Petelinjek in Mali Slatnik v NM! 
 

 Po končanem KAPITULARNEM KONGRE-
SU naše frančiškanske province sv. Kri-
ža, ki je na novo postavil skupnosti po 
naših samostanih in razdelil službe, je 
ena sprememba doletela tudi naš 
samostan in župnijo. BR. JANEZ PAPA se 
kot gvardijan in kaplan od nas poslavlja 
in odhaja na novo službeno mesto v 
Maribor, kjer bo pretežno skrbel za 
nove duhovne poklice v naši provinci, 
poleg pa bo tudi voditelj študentskega 
doma in ekonom samostana. Iz Nove-
ga mesta odhaja na začetku avgusta, 
vendar naj bo že sedaj napisana velika 
zahvala za vse kar je storil za naš kloš-
ter in župnijo. Na njegovo mesto priha-
ja za gvardijana in kaplana P. TOMAŽ 
HOČEVAR, ki je bil do sedaj župnik v 
Mariboru. O njem pa več ob dobrodoš-
lici. 
 

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

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 

4. 6.: Smolenja vas, Petelinjek, Potov 
Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
9. teden med letom 2016 

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 

PONEDELJEK 
30. maj 

Sv. Ivana Orleanska, devica 

8.00  za + Jožeta Mikca 
19.00  za + Janeza Turka – Vanča 
19.00  za + Jožeta in Marijo Pavlin 

~  po namenu za družino Lončar (505) 

TOREK 
31. maj 

Obiskanje Device Marije 

8.00  za + Darinko Eršte, obl. 
19.00  za + Janeza Kramarja 

VS 19.30 za blagoslov na polju 
~  po namenu (        ) 

SREDA 
1. junij 

Sv. Justin, mučenec 

8.00  v zahvalo 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas 
19.00  za + Ivana Naglja 
19.00  za + Albina Luzarja, 7. dan 
BOL 19.30 za + očeta Ivana, 30. dan 

ČETRTEK 
2. junij 

Sv. Erazem, škof, mučenec 

8.00  za + Olgo Mikec 
19.00  za + p. Felicijana Pevca, 4. obl. 
19.00  za + Leopolda Matoha 

~  po namenu (        ) 

PETEK 
3. junij 

Srce Jezusovo 

8.00  za zdravje 
19.00  za nerojene otroke 
19.00  za + Amalijo Hren 
19.00  za + Janija Franka, 7. dan 

SOBOTA 
4. junij 

Marijino Brezmadežno Srce 

8.00  za + Leopolda Merlina 
19.00  za + Jožico Ritonja, obl. 

~  za dobrotnike in samostansko družino 
~  po namenu (        ) 

NEDELJA 
5. junij 

10. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Darinko Ambrožič 
8.30  za farane 
10.00  za + Alojzija Beleta, obl. 
11.30  za blagoslov v življenju novokrščenke Eme 
19.00  za  žive in + Bukovac in Trščinar 


