
IZDAJA 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. GREGOR 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po sveti maši. 

V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

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.

»Glejte, Božje Jagnje, ki odvzema greh sveta.« (Jn 1,29) 

2. nedelja med letom – 15. januar 2023

08
FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»O prvotnem času nastanka cerkve priča njen že za tisti čas starinski prezbiterij, 
ki s konservativnim križnorebrastim obokom nakazuje že tedaj trdno navezanost 
Novomeščanov na tradicijo; ladijske zvezdaste oboke, ki jih je pozneje zamenjal 
današnji enovitejši banjasti obok, pa so nekdaj nosili gotski slopi, kakršne sicer 
poznamo na Gorenjskem ali v dolenjskem Šentrupertu. Bližnje hišice, razprostre 
naokrog nad Krko, ki dopolnjujejo ta slikoviti ambient, pa so, tako kot tiste na 
Bregu, nekdaj nudile začasni dom dijakom, ki so prihajali v Novo mesto od 
drugod in dajali živahen utrip bližnjemu zelo prostranemu Glavnemu trgu…«

DAN ODPRTIH VRAT – Gimnazija Želimlje in Dom Janeza Boska vabita 
devetošolce in starše na dan odprtih vrat v soboto, 21. januarja ob 10h do 
12.45. Predstavili vam bodo življenje na gimnaziji in v dijaškem domu.

NAREJENI PO BOŽJI PODOBI – v soboto, 28. januarja ob 19h bo v Baragovem 
zavodu večer za mlade z naslovom TEOLOGIJA TELESA. Z duhovnikom dr. 
Gabrielom Kavčičem se bodo poglobili v čudovito sporočilo teologije telesa. 
Vabljeni dijaki in študenti!



TEDEN MOLITVE ZA EDINOST 
Od 18. do 25. januarja bo 

potekal teden molitve za edinost 
kristjanov pod geslom:  »Naučite 
se delati dobro, skrbite za 
pravico« (Iz 1,17). Ekumenizem 
vključuje ne le molitev, ampak 
tudi konkretno sodelovanje med 
kristjani različnih skupnosti. Gre 
za področja, kot so: pravičnost in 
mir, krepitev družinskega 
življenja, spoštovanje manjšinskih 
skupnosti, ohranjevanje stvarstva 
ter sprava med narodi. 
 

POPRAVLJENA PASTORALNA 
STATISTIKA 2022 
KRSTI:  42  (19 iz cerkvenega zakona) 
POGREBI: 54  (19 previdenih) 
POROKE: 10 
SVETA OBHAJILA v cerkvi: 36.000 
ZAKRAMENTI BOLNIKOM NA 
DOMU: 167 oseb 

 

PONEDELJEK, 16. januar 
20.15 – zakonska skupina 
 

TOREK, 17. januar – sv. Anton, 
puščavnik in opat 

17.00 – na god zavetnika 
cerkve na Velikem Slatniku bo 
med sveto mašo p. Krizostom 
Komar blagoslovil obnovljeni 
stranski oltar – vabljeni! 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
Sobota, 21. januar: Kandija in Grm 

 3. MED LETOM - NEDELJA 
BOŽJE BESEDE, 22. januar 

10.00 – pri družinski maši 
sodelujejo veroučenci 4. razreda  

 

10.00 – na Velikem Slatniku bo 
praznična maša 
ob patrociniju, 
po njej pa pred 
cerkvijo dražba 
domačih suho-
mesnatih dobrot 
– vabljeni! 

 

OB SKLEPU PLEČNIKOVEGA LETA 
Škof Vovk ob Plečnikovem grobu  

»Sam potopljen v Boga je s 
posebno ljubeznijo delal načrte in 
skrbno nadziral stavbe in predmete, 
ki pomenijo kaj božjega. ‘Prvo 
umetnost je že poganski človek 
posvečal svojim bogovom. – 
Naredimo kaj lepega za cerkve, kar 
bo dvigalo preproste duše, ki vso 
umetnost in lepoto vidijo morda 
samo v svoji cerkvi. – V cerkvi, lepo 
zgrajeni in lepo opremljeni, najde 
veren in preprost človek največji 
užitek, katerega mu moramo 
nuditi.’ Ljubil je lepoto in spoštoval 
je delo vsakega, posebej še 
domačega človeka… Med največje 
prijatelje je štel tiste, ki so darove 
rodne zemlje spoštovali in jih s svojo 
roko po njegovi zamisli oblikovali. « 
 

 

M A Š N I   N A M E N I 
2. TEDEN MED LETOM 2023 

NEDELJA, 
 

2. NEDELJA  
MED LETOM 

 
15. januarja 2023 

Pavel, puščavnik 

7.00  za zdravje Kristine, Cvetke in Ivanke 
8.30  za župljane 

10.00  za + Stanka CIRNSKI in Mártina HORVATIĆ 
11.30  v dober namen 
18.00  za + Marijo GRČMAN 

PV 10.00 za + Jožeta in Frančiško SREBRNJAK 
PONEDELJEK 

sv. Berard in  
tovariši mučenci 

16. januarja 2023 

8.00  v zahvalo 

18.00  za + Marijo Mohar 

 TOREK  
 

sv. Anton 
Puščavnik 

17. januarja 2023 

8.00  za + Franca in Ano JUDEŽ 
VS 17.00 za dušno in telesno zdravje 

18.00  za + iz družin GORŠIN in KASTREVC 

 SREDA 
 

začetek tedna za 
edinost kristjanov 

18. januarja 2023 

8.00  za žive in rajne iz družin M. in C. 
18.00  za + Marijo NOVAK 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Suzana, 
mučenka 

19. januarja 2023 

8.00  po namenu 

18.00  za + Lojzeta SIMONIČA, obl. 

VS 17.00 za Dorijana MAHNIČA, 7. dan 

       PETEK 
sv. Boštjan, mučenec 

20. januarja 2023 

8.00  za + iz družine ZUPANČIČ 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 
18.00  za + Jožefo PAVLIN, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Neža, dev., mučenka 
21. januarja 2023 

8.00  po namenu FSR 
18.00  za + Sebastjana PETERLINA 

NEDELJA, 
3. NEDELJA 
MED LETOM 
NEDELJA BOŽJE 

BESEDE 
22. januarja 2023 

 
 

7.00  za + Julijano BUTALA in + iz družine SLEMC 

8.30  za župljane 
10.00  za + Cvetko CIRNSKI 
11.30  za + Ano in družino BUKOVEC 
18.00  za + Franca in druge iz družine BRKOPEC 

VS 10.00 v čast Lurški M.B. za dušno in telesno zdravje 


