
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.

»Kdor bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen…« (Jn 4,14)

III. postna nedelja – 12. marec 2023

16FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»….V 19. stoletju pa so si pogumni frančiškanski profesorji povzročali težave, 
ker so po letu 1848 pri dijakih v narodnobuditeljskem duhu spodbujali 
slovensko narodno zavest. Leta 1863 je prišel tedanji gimnazijski ravnatelj 
celo v spor z državnimi oblastmi, ker si je v gimnazijskih izvestjih upal natisniti 
ime mesta po slovensko kot Novo mesto in ne več kot Neustadt. Kot nazorno 
prikazuje zgodovinar Janko Jarc, so prav taka nasprotja povzročila, da je 
gimnazija prišla leta 1870 pod državno upravo in da se je sekularizirala z 
nemškim vodstvom, ki je dijake strože nadzorovalo…«

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 – napolnili smo en dvonadstropni (72 sedežev) in en navadni 
avtobus (46 sedežev), zato smo v dogovoru z agencijo Aritours ZAKLJUČILI z 
zbiranjem prijav – hvala za razumevanje!



TEDEN DRUŽINE (18. – 25. marec) 
Letošnje geslo: Mir se začne v 
družini. Program Tedna družine 
bo potekal takole: 

v soboto, 18. marec ob 19.45 
ste vsi verniki – še zlasti možje in 
očetje - vabljeni, da prisluhnete 
video-nagovoru, v katerem bo 
najprej vse pozdravil nadškof 
Stanislav Zore, potem pa  sledi 
polurni pogovor z možem in 
očetom Alešem Čerinom. 

V naslednjih dneh od 
ponedeljka do petka bo vsak 
večer ob 19.45 potekalo 20-
minutno Zoom srečanje družin. 
Povezava do ZOOM srečanja je: 
https://us06web.zoom.us/j/8858
9111547?pwd=b1piVU01emoxMFh
1dVlOelk3aEl2QT09 

19.45 - molitev za družino k 
sv. Jožefu moli določena družina; 

19.47 - kratek kviz, pri 
katerem sodelujejo otroci;  

19.50 - resnična družinska 
zgodba o miru;  

20.00 - pesem: poje določena 
družina, vsak dan iz druge škofije;  

20.03 - zaključna molitev, 
pozdrav in blagoslov škofa. 

Torek, 14. marec 
17.30 – križev pot molijo člani 

Prenova v Duhu 
 

Petek, 17. marec 
Šmarjeta: duhovni vikend za 

veroučence 3. razreda v pripravi 
na prvo sveto spoved in obhajilo 

 

17.30 – križev pot 
molijo veroučenci 4. 
razreda in njihovi starši 

 

Sobota, 18. marec – sv. Jožef, 
Jezusov rednik, liturgični praznik 
 

IV. POSTNA NEDELJA, 19. marec 
10.00 – družinsko mašo 

oblikujejo veroučenci 6. razreda 
17.30 – križev pot 
 

DRUŽINSKI KRIŽEV POT (26.3.) 
Prosimo, da se družine, ki bi 
sodelovale pri križevem potu na 
tiho ob 15h nedeljo, javite p. 
Gregorju - hvala! 
 

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  

 

*  *  *  *  * 
 

ČIŠČENJE CERKVE:  
Sobota, 18. marec: Mali Slatnik, 
Mala in Velika Cikava ter ulice 
Milana Majcna, Ilke Vaštetove in 
Slančeva

 
 

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

 
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 
PONEDELJEK 

 
 

13. marec 2023 

8.00  v zahvalo za zdravje 

18.00  po namenu darovalca 

 TOREK  
 

14. marec 2023 

8.00 
 

za + iz družin BAJC in JAMNIK 

18.00  za + Ivano Marijo KOŠMERL, obl. 

SREDA 
 

15. marec  2023 

8.00  za + očeta in sina Jožeta TURKA 
18.00  za + Jožefo BUKOVEC in njene starše 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

sv. Frančiška Rimska 
16. marec  2023 

8.00  za ozdravitev 
18.00  za + Martina PETRETIČA, obl. 
18.00  za + Franca ŠLEJKOVCA, 30. dan 

     +  PETEK 
 
 
 

17. marec  2023 

8.00  za osvoboditev od zla 

18.00  za + Jožeta UDOVČA 

 
SOBOTA 
sv. Jožef 

18. marec  2023 

8.00  po namenu FSR 

18.00  za + Marijo NOVAK 

NEDELJA, 
4. POSTNA 
NEDELJA 

 
19. marec 2023 

 
 

7.00  za + Jožeta in Ano Marijo FAJDIGA 
8.30  za župljane 

10.00  za + iz družin LUKŠE in VIDE 
11.30  za + Jožefo in Ivana JERIČKA 
18.00  za + Jožeta VOVKA 

PV 10.00 za + LUZAR in ŠTAMFL 


