
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.

»Vi ste sol zemlje… Vi ste luč sveta...« (Mt 5,13-14)

5. nedelja med letom – 5. februar 2023

11
FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»Engelbert Gangl novomeške frančiškane opisuje kot učene može, »ki so bolj 
ali manj spretno skušali tudi dijake napraviti v učenosti sebi enake. Učili so 
vsak na svoj posebni način, a vendar je bilo pri vsakem nekaj domačega, 
prikupnega, celo šaljivega.« Največkrat so jih videli kot mile in prijazne, sicer 
pa so premogli vsak svoje znanje, tudi naravoslovno, zaradi katerega so lahko 
ljudem v marsičem svetovali, in razumljivo je, da je imel vsakdo od njih tudi 
svoj specifičen temperament in značaj. Božidar Jakac na primer se je najbolj 
spominjal patra Severina, ki ga je učil risanja, a ga je tudi našeškal z vrvjo za 
pasom; vendar se je na ta ambient tako navezal, da je še pozneje, v časih, ko 
je bil pomen cerkvenih ustanov manj priznavan, zapisal, kako vedno rad stopi v 
»materino« kapelo škapulirske Marije, kjer ga je »rajna dobra mati izročila Mariji 
v zaščito« …«

LURŠKA DEVETDNEVNICA V KLOŠTRU od 2. do 11. februarja poteka 
pod naslovom MIR IN SOŽITJE. Vsak večer ob 17h molimo za MIR serafinski 
rožni venec, ob 18h pa med sv. mašo prisluhnemo gostom, ki nam spregovorijo 
o SOŽITJU med ljudmi. Povabite še koga!

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/



SVETOVNI DAN BOLNIKOV  
 

»Poskrbi zanj« (Lk 10,35), 
je Samarijanovo priporočilo 
gostilničarju, Jezus pa ga 
usmeri na vsakega izmed nas 
in nas na koncu spodbudi: 
»Pojdi in ti delaj prav tako.« 
Prilika kaže, s katerimi 
pobudami je mogoče spet 
oblikovati skupnost, začenši pri 
možeh in ženah, ki sprejemajo 
krhkost drugih, ki ne dopuščajo, da 
se vzpostavi izključujoča družba, 
temveč se čutijo bližnje, dvignejo 
padlega človeka in mu v splošno 
korist vrnejo čast. Kajti ustvarjeni 
smo bili za polnost, ki jo lahko 
dosežemo samo v ljubezni… 

11. februarja gledamo na Lurško 
svetišče kot na prerokbo, zaupano 
Cerkvi. Ne šteje samo to, kar deluje 
in ni pomemben samo tisti, ki 
proizvaja! Bolni ljudje so v središču 
Božjega ljudstva, ki napreduje 
skupaj z njimi kot prerokba nekega 
človeštva, v katerem je vsak 
dragocen in nihče zavržen. 
Priprošnji Marije, ki je Zdravje 
bolnikov, izročam vsakega izmed 
vas, ki ste bolni; vas, ki skrbite zanje 
v družini, z delom,  raziskovanjem in 
prostovoljstvom; in vas, ki si 
prizadevate za spletanje osebnih, 
cerkvenih in družbenih vezi 
bratstva. Vsem iz srca pošiljam svoj 
apostolski blagoslov.«  

papež Frančišek 
 

Ponedeljek, 6. februar 
19.00 - p. Branko Cestnik 

nam bo v Lenartovi dvorani 
predstavil  novi zgodovinski 
roman Šesti pečat, ki 
govori o preganjanju prvih 
kristjanov v naših krajih. 
 

Torek, 7. februar  
19.00 – o. Mihajlo Hardi je 

grkokatoliški duhovnik in 
ikonopisec, ustvarjalec svetih 
podob, ki si jih bomo na 
priložnostni razstavi lahko ogledali 
in tudi kakšno kupili... 
 

Četrtek, 9. februar – sveta maša za 
ozdravljenje je prestavljena na 
naslednji četrtek, 16. februarja! 
 

Petek, 10. februar 
19.00 - po maši si bomo ogledali  

film Davida Sipoša Srce se ne boji, 
ki govori o bl. Lojzetu Grozdetu 
(100-letnica njegovega rojstva) – 
VABLJENI, ŠE POSEBEJ MLADI! 
 

Sobota, 11. februar - Lurška Mati 
Božja; praznično mašo bo daroval 
stiški opat p. Maksimiljan File, po 
maši bo PROCESIJA Z LUČKAMI 
(sveče prinesite s seboj!) 
 

NEDELJA, 12. februar 
10.00 – družinsko mašo 

oblikujejo veroučenci 3. razreda 
 

ČIŠČENJE CERKVE: Sobota, 11. 
februar: Ul. Marjana Kozine, 
Jurčičeva, Levstikova, Stritarjeva 
in Tavčarjeva 
 

 

 

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

NEDELJA, 
5. NEDELJA 
MED LETOM 

 
5. februar 2023 

  za + Toneta KOŠMERLA 
  za župljane 
  po namenu 
  v zahvalo za zdravje 
  za + Andreja PODOBNIKA, obl. 

PONEDELJEK 
(FR) sv. Peter Krstnik, Pavel 

Miki in tov. mučenci 
6. februar 2023 

8.00  za + Jožeta GREGORČIČA 

18.00  za + Minko in Marijo NOVAK 

 TOREK  
 

sv. Koleta, dev. 
 

7. februar 2023 

8.00 
 

za + Jožeta KLOBČARJA 

18.00  za + mamo Marijo 
 

SREDA 
sv. Jožefina Bakhita, 

devica 
 

8. februar 2023 

8.00  za + Antona SELAKA, obl. 

18.00  za + Branka VRBINCA 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Apolonija, 

 dev., mučenka 
9. februar 2023 

8.00  za + Franca PODOBNIKA 

18.00  po namenu 

18.00  za + Marijo JANČAR, 30. dan 
       PETEK 

sv. Sholastika, devica 
10. februar 2023 

8.00  v zahvalo in prošnjo za zdravje 
18.00  po namenu darovalke 

SOBOTA 
LURŠKA BOŽJA 

MATI 
11. februar 2023 

8.00  za + Francko in Franca ZUPANČIČ 

18.00  za + Emico POREBER in + starše POREBER  

NEDELJA, 
6. NEDELJA 
MED LETOM 

 
12. februar 2023 

 
 

7.00  za + Marijo LENARČIČ in Anko PEČJAK, obl. 

8.30  za župljane 
10.00  za + Alojza PAVLINA 
11.30  za + iz družin: LONČAR in NOVOSEL 
18.00  za + Marijo in Janka PLEVNIK in Pepco BLAŽIČ 

SV 10.00 za + Mihaela BELETA in vse Beletove 


