
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.

»Ljudstvo, ki je sedelo v temi, je zagledalo veliko luč...« (Mt 4,16)

3. med letom, nedelja BOŽJE BESEDE – 22. januar 2023

09
FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»Prav ta znameniti pogled onkraj Krke proti mogočno spokojnemu 
frančiškanskemu samostanu, ki ga je v bidermajerskem času naslikal že pater 
Oton Skola, je ničkolikokrat poveličal zlasti Božidar Jakac. Oznanjal ga je za 
prečudovitega in edinstvenega in se ga ni mogel nagledati; prepričan pa je bil 
tudi, da bi ga ‘katerokoli drugo mesto v svetu z vso ljubosumnostjo čuvalo’ …«

DAN ODPRTIH VRAT – Škofijska klasična gimnazija in Jegličev dijaški dom v 
Šentvidu nad Ljubljano vabita na dan odprtih vrat v soboto, 28. januarja med 9. 
in 13. uro. Več informacij na spletni strani: stanislav.si.

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!

ROMANJE V RIM, VATIKAN IN ASSISI - novomeške župnije skupaj z 
Aritoursom vabimo na 4-dnevno romanje od 27. do 30. aprila 2023. 
Cena: 359 €, prijavnice dobite v pisarni. Več informacij na:
www.aritours.si/potovanja/rim-vatikan-assisi-romanje/



NEDELJA BOŽJE BESEDE (Iz 54,2) 
»Razpnimo jadra za Sv. Duha in 
razširimo prostor svojega šotora«  

 

»Povabljeni smo, da vsi 
skupaj iščemo načine, kako 
prisluhniti Svetemu Duhu, 
ki po vsakem izmed vas 
govori naši Cerkvi, našim 
občestvom in skupnostim. 
Če ga želimo zaznati in 
zajeti, je potrebno razpenjati jadra v 
pravo smer, vztrajati tudi v 
brezveterju, ko se zdi, da Bog molči, 
da se nič ne premika, in vzdržati 
tudi, ko močno zapiha, ko piha od 
vsepovsod in včasih tudi kaj 
odpihne. Takrat je potrebno 
poprijeti za prave vrvi in privezati 
jadra na prave količke in sidra. Za 
takšno delo pa potrebujemo drug 
drugega. Drug ob drugem bomo 
tudi lažje razločevali duhove in 
glasove. So glasovi, ki nas 
spodbujajo k rasti in so glasovi, ki 
nas hočejo premamiti, ustaviti, 
preplašiti… Zato razpnimo jadra in 
razširimo prostor svojega šotora, ki 
smo si ga z leti zgradili in smo se 
nanj že navadili. Čeprav se morda v 
njem počutimo varne, pa obstaja 
nevarnost, da smo v njem vedno 
bolj sami, nezadovoljni, žalostni in 
jezni. Bodite pogumni in iskreni in 
prisluhnite najprej sebi, svojim 
željam, pa tudi razočaranjem, 

svojim ranam in neuspehom. Ob 
tem boste gotovo zaslišali tudi 
besedo od zgoraj, ki nam jo Oče po 

Svetem Duhu vsak dan 
pošilja in čaka pred našim 
šotorom, da dvignemo 
zagrinjalo in spustimo vanj 
svetlobo in svež zrak, da 
lahko globoko vdihnemo in 
spet zagledamo modro nebo 

nad nami.« (dr. Maksimilijan Matjaž) 
 

PONEDELJEK, 23. januar 
19.00 – izredna seja ŽPS v 

pripravi na lurško 9-dnevnico 
 

TOREK, 24. januar 
18.30 – sestanek katehetov 

 

LURŠKA DEVETDNEVNICA 
2. - 11. februar 2023 

Trenutno žgoča tema je vojna v 
Evropi, zato bomo vsak večer 
molili za MIR in razmišljali o 
SOŽITJU med ljudmi na različnih 
ravneh družbe. O tem nam bodo 
spregovorili naslednji gostje: p. 
Krizostom Komar, p. Edi Kovač, p. 
Christian Gostečnik, novomašnik g. 
Janez Meglen, p. Branko Cestnik, 
o. Mihajlo Hardi, p. Mari Osredkar, 
p. Peter Lavrih, p. Jožko Smukavec 
in stiški opat p. Maksimiljan File. 
 

ČIŠČENJE CERKVE: Petek, 27. 
januar ob 19h: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in 
Veliki Slatnik 

  

 

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

NEDELJA, 
3. NEDELJA 
MED LETOM 
NEDELJA BOŽJE 

BESEDE 
22. januarja 2023 

7.00  za + Julijano BUTALA in  za + 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 

PONEDELJEK 
sv. Henrik Suzo 

23. januarja 2023 

8.00  za + Marijo AVBELJ 

18.00  za blagoslov biblične skupine 

 TOREK  
 

sv. Frančišek Saleški 
24. januarja 2023 

8.00  za + Antona MIHALIČA, obl. 

18.00  po namenu darovalca 

 SREDA 
spreobrnitev 

apostola Pavla 
25. januarja 2023 

8.00  za žive in + iz družin BRUDAR in KUKMAN  
                              ter v čast Svete Družine 

18.00  za + Marjeto JAKLITSCH 

BOL 19.30 po namenu 
ČETRTEK 

sv. Timotej in Tit, škofa 
26. januarja 2023 

8.00  po namenu 
18.00  za + Karolino BOJANC 

       PETEK 
sv. Angela Merici, 

devica, redovnica, ustanov. 
27. januarja 2023 

8.00  za + iz družin MAKAROVIČ in LAPAJNE 

18.00  za ozdravljenje in osvoboditev rodu 

SOBOTA 
sv. Tomaž Akvinski, 

duhovnik, učitelj 
28. januarja 2023 

8.00  za + Emico in Poldeta VIDICA  
        ter za vse + VIDICEVE 

18.00  za Marijo MOHAR 

 

NEDELJA, 
4. NEDELJA 
MED LETOM 

 

29. januarja 2023 
 
 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA, obl. 
8.30  za župljane 

10.00  prošnja za zdravje rojenega in nerojenega 
11.30  za žive in + PERŠE in FLORJANČIČ 
18.00  za + Marjeto JAKLITSCH 
GV 10.00 za + Ivana TRŠČINARJA 


