
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. KRIZOSTOM 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah 
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak 
dan po jutranji in večerni 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.

KLOŠTRSKA

OZNANILA

 

1. postna nedelja – 1. 3. 2020 

 

  SREČANJE ČLANOV ŽPS: v ponedeljek, 2.3. ob 19h v Lenartovi dvorani.  
 

 SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS:  imajo svoje redno mesečno srečanje v torek, 
3. 3. , po večerni sveti maši. 

 ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, PRVI PETEK IN PRVA SOBOTA: dnevi, ki nas 
vsak mesec spomnijo, da smo poklicani k svetosti in da molimo za nove 
duhovne poklice in njihovo svetost. Pol ure pred večerno sv. mašo bo molitev 
v četrtek, 5. 3. in soboto 7. 3.. V petek je molitev križevega pota.  

 SVETO MAŠO OBLIKUJEJO MLADI STOLNE, ŠMIHELSKE IN KLOŠTRSKE 
ŽUPNIJE:  prihodnjo soboto, 7. 3. ob 18h. 
 

 MOLITEV ZA MODRO IZBIRO ČLANOV ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA 
Dobri Bog, pred nami je za našo župnijo pomemben dogodek, dan, ko bomo izbirali 
člane župnijskega pastoralnega sveta. Pomagaj nam, da bomo v svojih bratih in 
sestrah - po navdihu Svetega Duha - prepoznali tiste, ki bodo to nalogo v naši župniji 
opravljali najbolje  in jo bodo sprejeli z odprtim srcem in odgovornostjo. Pomagaj 
nam, da jim bomo tudi vsi ostali župljani  pri tem odgovornem delu /vsak po svojih 
močeh/ pomagali s svojimi darovi  in bomo tako skupaj skrbeli za bogato življenje 
naše župnije. 

 
 

 PRVOMAJSKO ROMANJE NA BAVARSKO - od 26. do 28. aprila 2020: Podroben 
program s prijavnico vam je na voljo. Prijave že zbiramo. Ob prijavi vplačate 50 
€. Pohitite s prijavo, saj polnimo tretji avtobus, ki bo peljal le, če bo 35 
prijavljenih. Še nam manjkajo romarji za 3. avtobus. 
 
 

»Tedaj ga je hudič vzel s seboj v sveto mesto in ga postavil vrh 
templja ter mu rekel: ´Če si Božji Sin, se vrzi dol, kajti pisano je: 

'Svojim angelom bo zate zapovedoval´ in: 'Na rokah te bodo nosili, 
da z nogo ne zadeneš ob kamen.´ ´ Jezus mu je odgovóril: ´Pisano je 

tudi: ´Ne preizkušaj Gospoda, svojega Boga!´ ´« (Mt 4,5-7) 



POST –  
ČAS SPREOBRNJENJA 

 

Papež Frančišek je za letošnji postni čas 
napisal poslanico »Zavoljo Kristusa vas 
prosimo, spravite se z Bogom«                    
(2 Kor 5,20). Naj kratke misli služijo v 
razmislek in v pomoč pri preživljanju 
postnega časa. 
»Krščansko veselje izvira iz poslušanja 
in sprejemanja vesele novice o 
Jezusovi smrti in vstajenju, kerygme. 
Ta povzema skrivnost ljubezni, ki »je 
tako resnična, tako prava, tako 
konkretna, da nam ponuja odnos, ki je 
poln iskrenega in rodovitnega 
pogovora« (Christus Vivit, 117). Kdor 
veruje v te besede, zavrača laž, da 
»naše življenje izvira iz nas samih.« 
»V postu 2020 bi vsakemu kristjanu 
želel sporočiti to, kar sem mladim 
zapisal v apostolski spodbudi Christus 
Vivit: »Glej razprostrte roke križanega 
Kristusa, spet in spet se mu pusti 
odrešiti. In ko se približaš, da se spoveš 
svojih grehov, trdno veruj v njegovo 
usmiljenje, ki te osvobaja krivde. Opazuj 
njegovo kri, prelito s toliko ljubezni, in 
pusti se ji očistiti. Tako se boš lahko 
znova in znova rojeval.«  
»Prav je, da poglobljeno razmišljamo o 
velikonočni skrivnosti, po kateri nam 
je Bog naklonil svoje usmiljenje. 
Usmiljenje lahko dosežemo le »iz oči v 
oči« s križanim in vstalim Gospodom, 
»ki me je vzljubil in daroval zame sam 
sebe« (Gal 2,20), v iskrenem, 
prijateljskem dialogu. Zato je molitev v 
postu tako pomembna.« 

»Dejstva, da nam Gospod znova 
naklanja ugoden čas za spreobrnjenje, 
ne bi smeli imeti za samoumevnega. 
Ta nova priložnost bi morala v nas 
prebuditi občutek hvaležnosti in nas 
zbuditi iz lenobnosti.« 
»K sveti Devici Mariji se obračam za 
priprošnjo, da bi se nam v postnem 
času odprla srca, da bi slišali Božji klic, 
naj se spravimo z njim, da bi uprli 
pogled v velikonočno skrivnost in da 
bi se spreobrnili k odprtemu in 
iskrenemu dialogu z njim. Tako bomo 
postali to, kar Kristus prosi svoje 
učence: sol zemlje in luč sveta (prim. 
Mt 5,13-14).« 
 

POSTNI ČAS V ŽUPNIJI 
 

 Povabljeni k vsakdanji molitvi: 
doma, na poti, v avtu in v družini, 
kakor tudi v domači cerkvi. 

 Premišljevanje križevega pota v 
cerkvi pred večerno sv. mašo ob 
17.30: ob nedeljah ga vodimo 
patri; v torek, 3. 3.  ga vodijo 
bratje in sestre Župnijske karitas; 
in v petek otroci 5. in 6. razreda s 
katehistinjama. 

 Odpoved sladkarijam, alkoholu, 
nepotrebnim zabavam, TV itd. 

 Beremo Sveto pismo in smo zato 
med 19. uro in 20. uro brez 
telefona. (Statistično nas to uro 
največ uporablja internet!) 

 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

7. 3.: Ul. Marjana Kozine, Jurčičeva, 
Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
1. POSTNI  TEDEN  2020 

NEDELJA 
 

1.  marec 
1. POSTNA  NEDELJA  

 

7.00  za  + Olgo  PRELOGAR 
8.30  za župljane 

10.00  
za  + Pepco BIZJAK, Ivanko KIRAR in Jožeta 
CIRNSKI, (obl.) 

11.30  za  + Janeza  JANŽEKOVIČA 
18.00  za  + Jožico GERDENC 

PONEDELJEK 
sv. Neža Praška, devica 

2. marec 

8.00  za  zdravje 

18.00  za  srečen porod 

TOREK 
 

sv. Kunigunda, cesarica 
3. marec 

8.00  za  + Fani in + ŠTEKARJEVE 

18.00 za  žive in  + sodelavce KARITAS 

SREDA 
sv. Kazimir, kralj 

4. marec 

8.00  v  zahvalo za srečen  porod 
18.00  za  + Jožefo ŠKRLAK 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Hadrijan, mučenec 

5. marec 

8.00  za  + Franca PODOBNIKA 

18.00  za  + Ano PIRNAR 

18.00  za  + Marijo  MIHELIČ, 30. dan 

+ PETEK 
 

sv. Julijan, škof 

6. marec 

8.00  za  zdravje 

18.00  
za  + Poldeta VIDICA, starše LAVRIČ in 
 + sestre 

18.00  za  + Antonijo  DURINI,  30. dan 

SOBOTA 
sv. Perpetua in Felicita, 

mučenki 
7. marec 

8.00  za  dobrotnike in samostansko družino 

8.00  za  + DRENIKOVE in BARBORIČEVE 

18.00  za  + Ivana KASTELICA, obl. 

 
NEDELJA 

 
8.  marec 

 
2. POSTNA NEDELJA 

 

7.00  za  + Janeza in Majo UDOVČ 

8.30  za  župljane 

10.00  za  + Franca JENIČA 

11.30  za  + Julija GORENCA, 2. obl. 

18.00  za  + Jožeta RAZPOTNIKA, obl. 

SV 10.00 za  +  in  žive  iz družine BRULC 


