
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. »Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« 

(Mt 5,37)

6. nedelja med letom – 12. februar 2023

12
FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»Pater Nikolaj je skrbel za nečaka pesnika Simona Jenka, ki je prišel na gimnazijo 
z Gorenjske in začel pisati v Novem mestu, med drugim je napisal sonet Potihnile 
so cokle v samostani. Marjan Kozina se je spominjal, kako ga je prvi, še pred 
Ignacijem Hladnikom, učil igranja na violino pater Atanazij; Emilijan Cevc pa se je 
najbolj spominjal patra Ota, ki je dijake seznanjal tudi s književnimi novostmi, ki 
si jih je izposojal celo pri hmeljniškem graščaku, se spominjal priročne knjižnice v 
konviktu in izjavil: »Novomeški frančiškani imajo veliko zasluge za to, da sem, kar 
sem.«…«

INFORMATIVNA DNEVA:
- na Škofijski klasični gimnaziji v Šentvidu v Ljubljani bosta 17. februarja ob 9h in 
15h ter 18. februarja ob 9h;

- na Fakulteti za pravo in poslovne vede v Ljubljani bosta 17.2. ob 10h in 15h ter 
18.2. ob 10h na Krekovem trgu 1 (3. nadstropje).

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/



PASTIRSKO PISMO ZA POSTNI 
ČAS: »Prepoznavamo se kot 
Cerkev skupaj na poti« 

»Dragi bratje in 
sestre, eden od 
izzivov sinodalnega 
procesa - ki ga že 
drugo leto živimo v 
naši krajevni in 
vesoljni Cerkvi – je 
doseči obrobne in oddaljene ter 
odkriti njihovo doživljanje Cerkve, 
njihova iskanja in razočaranja. Tako 
bomo lahko zares uresničevali 
svoje poslanstvo: biti pričevalci 
Božje ljubezni do vseh ljudi! Pri 
tem ugotavljamo, da smo se tudi 
sami marsikdaj precej oddaljili in 
ohladili. Zato se težko približamo 
in ogrejemo bolj oddaljene in tiste, 
ki so že odšli. Potrebujemo novo 
veselje nad tem, da verujemo, nad 
tem, da smo kristjani. Takrat bomo 
znova hvaležni za dar vere in ga 
bomo privoščili tudi drugim… 

Dragi verniki, škofje vas na 
začetku postnega časa 
spodbujamo, da poživimo svojo 
odločitev: BITI ŽIVI ČLANI 
OBČESTVA KRISTUSOVE CERKVE, v 
katero smo bili vcepljeni s svetim 
krstom. Moč tega občestva ni 
človekova popolnost, ampak 
Kristus in novo življenje, ki je sad 
njegove daritve na križu. Na poti 
prenove nas povezuje vera v Boga 
Očeta, ki nas ljubi kot svoje sinove 
in hčere. Amen.« 
 

Ponedeljek, 13 . februar 
20.15 – zakonska skupina 

 

Torek, 14. februar – sv. Valentin, 
mučenec 

17.00 – sv. maša na Potovem 
vrhu v čast godovnjaku, ki mu je 
posvečen desni stranski oltar; 
zunanja slovesnost Valetinovega 
bo v nedeljo, 19.2. ob 10h 
 

Četrtek, 16. februar 
18.00 – sv. maša in po njej 

molitve za notranje ozdravljenje 
 

NEDELJA, 19. februar 
10.00 – družinsko mašo 

oblikujejo veroučenci 5. razreda 
 

ŽUPNIJSKI KOLEDAR 
 Nedelja, 26. marec ob 15h – 

družinski križev pot iz Velikega 
Slatnika na Potov vrh 

 Sobota, 1. april ob 15h – 
srečanje za bolne in starejše 

 Nedelja, 9. april – VELIKA NOČ  
 Sobota, 15. april ob 11h – sveta 

birma 
 Nedelja, 14. maj ob 10h – prvo 

sveto obhajilo 
 23. do 29. julij – letovanje za 

otroke in mladino v Strunjanu 
 

*  *  *  *  * 
ČIŠČENJE CERKVE:  
Sobota, 18. februar: Ul. Ivana 
Roba, Drejčetova, Pot na 
Gorjance, Na lazu, Knafelčeva in 
Avšičeva ulica 
 

 
 

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

NEDELJA, 
6. NEDELJA 
MED LETOM 

 
12. februar 2023 

   
   
   
   

 za + Marijo, Janka PLEVNIK in Pepco BLAŽIČ 
   

PONEDELJEK 
 

13. februar 2023 

8.00  za + Julijano, Antona in Franca BRULCA 

18.00  v zahvalo 

 TOREK  
 

sv. Valentin, 
mučenec 

14. februar 2023 

8.00  za zdravje 

18.00  za + Terezijo in Stanislava ŠAŠKA 

PV 17.00 za + ŠTAMFL, LUZAR in HRASTAR 
 

SREDA 
 

15. februar 2023 

8.00  za zdravje iz družine M. 
18.00  za + Jožeta SIMONČIČA in Pepco  
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

16. februar 2023 

8.00  za zdravje in blagoslov v družini 

18.00  za + iz družin KOTARSKI IN ČMELAR 
       PETEK 

 
17. februar 2023 

8.00  po namenu darovalke A. P. 
18.00  za + Ivana Trščinarja 

 
SOBOTA 

 
18. februar 2023 

8.00  po namenu FSR 

18.00  za + Marijo Novak 

NEDELJA, 
7. NEDELJA 
MED LETOM 

 
19. februar 2023 

 
 

7.00  za + Nika in Kato LUKUNIČ 

8.30  za župljane 
10.00  za družino MURN 
11.30  za zdravje v družini 
18.00  za + Roberta  GORŠETA, obl. 
PV 10.00 za + Faniko in starše VOVK 


