
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. »Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo!« (Mt 5,43)

7. nedelja med letom – 19. februar 2023

13FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»…Zasanjani slikar Janez Wolf pa je, zazrt v bolj pustolovsko življenje, z gimnazije 
kar pobegnil in se romantično pridružil ciganom, pozneje pa je prijatelja v pismu 
poprosil, naj ga prav lepo priporoči pri očetih frančiškanih, da bi mu naročili kakšno 
sliko, ker bi mu bilo zelo ljubo, ko bi njegovo »prvo samostojno delo viselo ali v cerkvi 
ali refektoriju ali na koru tistega samostana«, katerega patrom se mora zahvaliti za 
»svojo vzgojo in izobrazbo«.…«

POMOČ PRIZADETIM V TURČIJI IN SIRIJI - Slovenska karitas prosi za 
nadaljnjo pomoč, potrebe so ogromne. Možnosti darovanja preko SMS sporočil: 
KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 € ali z nakazilom 
na: Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana; TRR: SI56 0214 0001 
5556 761, namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA, Sklic: 00 626,  koda namena: CHAR. 
Iz srca hvala za vsak dar!

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 (2. del): »Prepoznavamo se 
kot Cerkev skupaj na poti« 

»Dragi bratje in sestre, vabimo 
vas, da v tem novem sinodalnem 
letu in še posebej v postnem času, 
ki ga začenjamo, vsi skupaj iščemo 
načine, kako prisluhniti svetemu 
Duhu, ki po vsakem izmed vas 
govori naši Cerkvi. Vendar Svetega 
Duha ni mogoče preprosto zajeti z 
rokami, saj je kot veter. Potrebuje 
našo pozornost. Prepoznamo ga 
po tem, kar prinaša mir, veselje, 
ljubezen, potrpežljivost, zvestobo, 
krotkost (prim. Gal 5,20). Sveti Duh 
nas na konkretne načine spodbuja 
za dobro in ustavlja pred slabim. A 
prisluhniti mu moramo z ljubeznijo, 
ki se ne boji zase in se ne boji 
drugega… Poslušanje je osnovna 
drža, ki gradi odnose in občestvo, 
je - po papežu Frančišku - »oblika 
nežnosti«, ki nam pomaga, da se 
lahko res zgodi srečanje z Bogom 
in z resnico o samem sebi. 

Na vse vas kličemo Božji 
blagoslov in priprošnjo nebeških 
zavetnikov, še posebej slovenskih 
mučencev, ki naj izprosijo naši 
Cerkvi svetost in pogum!« 
 

Sreda, 22. februar – PEPELNICA,
začetek postnega časa 

 

Ta dan je STROGI 
POST: zdržimo se 
mesa in le enkrat se 
do sitega najemo – 

velja za zdrave vernike med 18. in 
60. letom! 
 

NABIRKA bo za humanitarno 
pomoč, ki jo Slov. Karitas zbira za 
žrtve potresa v Turčiji in Siriji. 
 

Petek, 24. februar 
Odhod birmancev na duhovni 

odmik na Brezje s p. Tomažem. 
17.30 – križev pot 

molijo veroučenci 6. 
razreda in njihovi 
starši 

 

1. POSTNA NEDELJA, 26. februar 
10.00 – družinsko mašo 

oblikujejo veroučenci 7. razreda 
17.30 – križev pot 
 

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, 25. februar: Belokranjska 
c., Gotna vas, Ob potoku, 
Jedinščica, Ul. Pie in Pina Mlakarja 

  

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

 
NEDELJA, 
7. NEDELJA 
MED LETOM 

 
19. februar 2023 

PONEDELJEK 
sv. Leon Sicilski, škof 

20. februar 2023 

8.00  za + Marijo AVBELJ 

18.00  za starše KRAMAR in KUHELJ 
 TOREK  

Peter Damiani, 
 škof - c. učitelj 

21. februar 2023 

8.00 
 

za žive in + iz družin M. in C. 

18.00  v zahvalo 

+++ 
SREDA 
PEPELNICA 

22. februar 2023 

8.00  za srečno zadnjo uro (M.) 
18.00  za + Matjaža ZAJCA 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
po pepelnici 

23. februar 2023 

8.00  za + Maksimiljana PODOBNIKA 
18.00  za + Janeza MURNA, obl. 
18.00  za + Jožefa TRŠČINARJA, 30. dan 

     +  PETEK 
sv. MATIJA, 

apostol 
24. februar 2023 

8.00  za + Miro 
18.00  v zahvalo 
18.00  za + Franca ŠLEJKOVCA, 7. dan 

 
SOBOTA 

po pepelnici 
25. februar 2023 

8.00  v zahvalo 

18.00  za + starše PRELOGAR 

NEDELJA, 
1. POSTNA 
NEDELJA 

 
26. februar 2023 

 
 

7.00  za + Petra KOŠAKA, obl., in svakinjo Marijo 

8.30  za župljane 
10.00  za + Ivana KASTELICA 
11.30  za blagoslov v družini 
18.00  za + Angelo in Jožeta RAZPOTNIKA, obl. 

VS 10.00  


