
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. »»Veruješ v Sina človekovega?« Odgovoril mu je: »Verujem, Gospod!«« 

(Jn 9,35.38)

IV. postna nedelja – 19. marec 2023

17FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»…Karel Clarici v spominih piše, da so bili od profesorjev frančiškani edini, »ki se 
niso od dijakov popolnoma oddelili« in ki predvsem niso zavračali slovenskega jezika, 
in taki so po pričevanjih ostali tudi še pozneje, saj je narodno zavest profesorjev 
frančiškanov v Spominih pohvalil tudi ljubljanski župan Ivan Hribar..…«

PREDAVANJE ZA STARŠE IN MLADINO – v četrtek, 23. marca ob 19h bo 
v Baragovem zavodu v Šmihelu bo gostoval bo dr. Gabriel Kavčič, moralni teolog, 
njegovo predavanje ima naslov: »Živeti v času raztopljenih identitet«. Sredi mnogih 
možnosti današnjega sveta - ki kljub videzu napredka pogosto škodujejo človeku - se 
je dobro vprašati, kako ravnati in kdo želimo biti, kot ljudje in kot kristjani. Vabljeni!

RADIJSKI MISIJON na Radiu Ognjišče od 26. marca do 1. aprila: »Ko se podirajo 
temelji reda, kaj more storiti pravični?« (Ps 11, 3) V osrednjih dnevnih govorih bo 
sodeloval nadškof dr. Marjan Turnšek, v pričevanjih, svetovalnici in pogovorih pa tudi 
drugi duhovniki, redovniki, redovnice in laiki. Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 
11.15 in 17.00.

ROMANJE V RIM, VATIKAN IN ASSISI od 27. do 30. aprila 2023 – napolnili 
smo dvonadstropni (72 sedežev) in navadni avtobus (46 sedežev), zato smo že 
ZAKLJUČILI s prijavami – hvala za razumevanje!



PAPEŽ FRANČIŠEK - deset let 
misijonarskega poleta, po 
poteh usmiljenja in miru 

Deset let je 
minilo od 13. 
marca 2013, ko 
je bil Jorge 
Mario 
Bergoglio 
izvoljen na 

Petrov prestol. Gre za prvega 
papeža jezuita, prvega po rodu iz 
Latinske Amerike in prvega, ki si je 
izbral ime po sv. Frančišku 
Asiškem. Njegov pontifikat 
zaznamujeta gorečnost za 
evangelizacijo in stalna pot 
prenove Cerkve. Desetletje, med 
katerim je čas prevzel dve različni 
razsežnosti: progresivno, da se 
začnejo procesi, in krožno, da 
pride do srečanja, bratstva in 
medsebojne izmenjave in 
obgatitve. 
 

TEDEN DRUŽINEV: od ponedeljka 
do petka bo ob 19.45 potekalo 
20-minutno Zoom srečanje 
družin. Povezava najdete na: 
https://us06web.zoom.us/j/8858
9111547?pwd=b1piVU01emoxMFh
1dVlOelk3aEl2QT09 

19.45 - molitev za družino; 
19.47 - kratek kviz, pri 

katerem sodelujejo otroci;  
19.50 - resnična družinska 

zgodba o miru;   
20.03 - blagoslov škofa. 

Torek, 21. marec 
17.30 – križev pot molijo bratje 

in sestre FSR 
 

Petek, 24. marec 
17.30 – križev pot molijo 

veroučenci 7. razreda in starši 
 

Sobota, 25. marec – 
GOSPODOVO OZNANJENJE MARIJI 

Na ta čudoviti trenutek 
odrešenjske zgodovine se 

spomnimo vsak dan ob 
zvonjenju Angelovega 
češčenja, devet 
mesecev pred Božičem 
pa še s posebnim 
praznikom. 
 

V. POSTNA – TIHA NEDELJA, 26.3. 
10.00 – družinsko mašo 

oblikujejo veroučenci 8. razreda 
10.45 – po maši bo krajša 

akademija za mame in očete 
 

15.00 - DRUŽINSKI KRIŽEV POT 
iz Velikega Slatnika na Potov vrh 

- družine, ki boste 
sodelovale, se javite p. 
Gregorju! 

 

* Sobota, 1. april ob 14.30 – 
srečanje za bolne in starejše; 
svojce prosimo, da s prevozom in 
spremstvom omogočite prejem 
zakramentov staršem in starim 
staršem – Bog povrni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE:  
Sobota, 25. marec: Kandija in Grm

 
 

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

NEDELJA, 
4. POSTNA 
NEDELJA 

LAETARE 
19. marec 2023 

 
PONEDELJEK 

 
 

20. marec 2023 

8.00  
za + Tonija, starše PRIMC  
        in CIMERMANČIČ 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

 TOREK  
 

21. marec 2023 

8.00  za + starša in brata PODLESNIK 

18.00  za + Draga CEROVŠKA 

SREDA 
 

22.marec  2023 

8.00  za + Jožico DVORŠAK 
18.00  za + družino  NOVAK 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 
 

23.marec  2023 

8.00  za + starše ŠUŠTARIČ in sina Toneta 
18.00  za + Jožeta  ZALETELJA 
18.00  za + Mileno REYA JANŽEKOVIČ 

     +  PETEK 
 
 
 

24.marec  2023 

8.00  za notranje ozdravljenje 
18.00  za + Pavla BLATNIKA in + MUHIČEVE  

18.00  za + Mirana MIHALIČA, 30. dan 
 

SOBOTA 
GOSPODOVO 
OZNANJENJE 

25. marec  2023 

8.00  v zahvalo in prošnjo Mariji 

18.00  za + Alojza in Ano BERUS 
prehod na poletni čas 
NEDELJA, 

5. POSTNA 
NEDELJA 

TIHA 
26. marec 2023 

 
 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in + BOHTE 
8.30  za župljane 

10.00  za + Vinka MIKCA 
11.30  za + starše STROJIN 
19.00  za + Jožico CURL 

VS 10.00 za vse + RADEŽEVE 


