
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.

»Dobro je, da smo tukaj, Gospod!« (Mt 17,4)

II. postna nedelja – 5. marec 2023

15FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»….Po vojni pa je bilo spričo nekdanjih razmer ta pomen očetov frančiškanov 
nekaterim tudi teže priznati. Sam se živo spominjam, kako je moral nekoč moj oče, 
potem ko je že pripravil kulturnozgodovinsko razstavo v prostorih nekdanjega doma 
JLA, današnjega kulturnega doma Janeza Trdine, v razstavni vitrini zapreti odprto 
knjigo samo zato, ker je bila na njenih straneh vidna stara fotografija, na kateri je 
bilo med gimnazijskimi profesorji opaziti tudi redovnike v frančiškanski kuti, in se je 
potem doma zelo jezil nad takim primitivizmom. Izročilo pa govori tudi o tem, kako 
so takoj po vojni iz ideoloških razlogov »čistili« gimnazijsko knjižnico in je navzoče ta 
prizor spominjal na prizor iz Cankarjevih Hlapcev…«

REVIJA MAGNIFICAT nas vabi k bližini in domačnosti z Bogom. V marcu je 
spletni dostop do nje brezplačno odprt za vse. Prost dostop do Magnificata najdete 
na povezavi: www.druzina.si/akcija/brezplacna-narocnina-magnificat-2023

ROMANJE V RIM, VATIKAN IN ASSISI za novomeške župnije od 27. do 30. 
aprila 2023. Cena: 359€. Duhovno vodstvo: vsi štirje župniki. Dva avtobusa smo 
že napolnili, zdaj zbiramo prijave še za tretjega… Več informacij na: www.aritours.
si/potovanja/rim-vatikan-assisi-romanje/



POSTNA ASKEZA, sinodalna pot 
 

»Njegov obraz je zasijal kot sonce 
in njegova oblačila so postala bela 
kot luč« (Mt 17,2). Božanska lepota 
tega videnja je bila neprimerljivo 
večja od kakršnega koli napora 
učencev, ko so se vzpenjali na 
Tabor. Kot pri vsakem zahtevnem 
izletu v hribe, mora biti pogled uprt 
v stezo, razgled pa, ki se na široko 
odpre na koncu, preseneti in 
poplača s svojo čudovitostjo. 

Da bi se ta spremenitev mogla 
letos zgoditi v nas, bi predlagal dve 
»stezi«, po katerih moramo hoditi. 
Prva se nanaša na ukaz, ki ga Bog 
Oče naslovi na učence: »Poslušajte 
ga!« Post je čas milosti v tolikšni 
meri, kolikor prisluhnemo Njemu, 
ki nam govori. Poleg Svetega pisma 
nam Gospod govori v bratih, ki 
potrebujejo pomoč.  

Ko so učenci zaslišali Očetov glas, 
»so se zelo prestrašili. In Jezus je 
pristopil, se jih dotaknil in rekel: 
'Vstanite in ne bojte se!' To pa je 
druga »steza«: spustimo se v nižino 
in milost, ki smo jo doživeli, nas bo 
podpirala, da bomo ustvarjalci 
sinodalnosti v  naših skupnosti. 

Dragi bratje in sestre, Sveti Duh 
naj nas razvnema pri vzponu z 
Jezusom, da bomo doživeli njegov 
božji sijaj in tako okrepljeni v veri 
skupaj nadaljevali pot z Njim, ki je  
luč narodov.« (iz postne poslanice 
papeža Frančiška) 

 

Ponedeljek, 6. marec 
19.00 – seja ŽPS 
 

Torek, 7. marec 
17.30 – križev pot molijo člani 

Biblične skupine 
 

Petek, 10. marec 
17.30 – križev pot 

molijo veroučenci 5. 
razreda 

 

III. POSTNA NEDELJA, 12. marec 
10.00 – družinsko mašo 

oblikujejo veroučenci 3. razreda 
in njihovi starši  

17.30 – križev pot 
 

PEPELNIČNA NABIRKA 
Slovenska karitas je ob veliki 
solidarnosti Slovencev do danes 
zbrala 573.345€ za pomoč 
prizadetim ob potresu v Turčiji in 
Siriji (med njimi tudi 712€ iz 
Kloštra!) Velik del sredstev je bilo 
že posredovanih za prvo pomoč 
na prizadeta območja. 
 

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  
 

*  *  *  *  * 
ČIŠČENJE CERKVE:  
Sobota, 11. marec: Ragovo in Krka 

 

 

M A Š N I   N A M E N I 
2. POSTNI TEDEN 2023 

NEDELJA, 
2. POSTNA 
NEDELJA 

 
5. marec 2023 

 
 

7.00  za + družino TOTH 
8.30 za župljane

10.00 za + Frančiško PAVLIN, obl.
11.30 za Božji blagoslov v pripravi na zakon
18.00 za + Milovana DIMITRIČA

PONEDELJEK 
 
 

6. marec 2023 

8.00  za + Franca ERŠTE-ta 

18.00  za + Poldeta VIDICA ter za + starše in sestre 

 TOREK  
 

7. marec 2023 

8.00 
 

za + Jožeta KLOBČARJA 

18.00  za + Darinko in Jožeta PAVLIN 

SREDA 
 

8.marec  2023 

8.00  za + iz družine TRLEP 
18.00  za + Branka VRBINCA 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

sv. Frančiška Rimska 
9.marec  2023 

8.00  v čast Svetemu Duhu 

18.00  za + Staneta MOHARJA 

     +  PETEK 
 
 
 

10.marec  2023 

8.00  za zdravje in Božje varstvo (M.) 
18.00  po namenu darovalca 

SV 17.00 za + Mirana MIHALIČA, 7. dan 

SOBOTA 
 

11.marec  2023 

8.00  v čast Sv. Duhu za milost sprave 

18.00  za + Emico POREBER in + starše GOLOB 

NEDELJA, 
3. POSTNA 
NEDELJA 

 
12. marec 2023 

 
 

7.00  za + Janeza in Majo ter + GRANDA IN UDOVČ 

8.30  za župljane 
10.00  za + Josipo SAJKO, obl. 
11.30  za + Julija GORENCA 
18.00  za + Jožeta NAGLJA, obl. 

SV 10.00 v zahvalo in v dober namen 


