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.)

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.

HVALA:

za vse vaše darove, darovane pri sv. maši ali prinešene v kuhinjo; hvala
vsem župnijskim sodelavcem, ki ste pomagali pri praznovanju velikonočnih praznikov:
Frančiškanskemu župnijskemu zboru, Mladinskemu zboru, organistki Snežki,
ministrantom, zakristantoma Ani in Antonu, bralkam in bralcem ter vsem drugim. Naj
nas velikonočno praznovanje notranje napolnjuje in razveseljuje.
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»Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še
v temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba.
Tedaj je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je
imel Jezus rad, ter jima rekla: ‘Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so
ga položili.’« (Jn 20,1-2)

VELIKONOČNA OSMINA IN BIRMANSKA DEVETDNEVNICA:

pred nami je 8 dni
praznovanja Gospodovega vstajenja, ko se bodo ob večerih ob 19h po birmanskih
skupinah predstavljali naši birmanci: Birmovalec, upokojeni škof Andrej Glavan, se bo
z njimi in njihovimi starši ter botri srečal v četrtek, 21. aprila. Praznik sv. birme pa bo
v soboto, 23. aprila, ob 11h. Podprimo z molitvijo 29 birmancev in birmank in njihove
družine. Hvala kaplanu p. Tomažu in vsem birmanskim animatorjem za birmansko
pripravo.

20

VELIKONOČNI PONEDELJEK: vabljeni k svetim mašam, ki bodo kot ob nedeljah.
2. VELIKONOČNA NEDELJA, NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA, BELA: 24. aprila.
VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR: slovenski škofje spodbujajo: »Kristjani smo povabljeni, da

ROMANJE FANTOV IN MOŽ: po dveh letih premora, se bodo letos fantje in možje
spet podali na svoje romanje in sicer v Pivko in Sežano. Romanje bo v soboto, 7. maja,
z odhodom ob 7h iz Kandije. Cena romanja je 49,50 €. Vključuje prevoz, kosilo in dva
organizirana ogleda. Prijavite se v župnijski pisarni.
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV: bo v nedeljo, 22. maja, ob 11.30.
ČIŠČENJE CERKVE: starši birmancev v četrtek, 21. 4. po večerni sveti maši.

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.

VELIKA NOČ – 17. 4. 2022

prevzamemo odgovornost za prihodnost naše domovine in gremo na volitve.«

VELIKONOČNO VOŠČILO SLOVENSKIH ŠKOFOV
(en odlomek je izpuščen!)
Sveti Avguštin je zapisal, da je »Gospodovo
vstajenje naše upanje«! Cerkveni učitelj je s
to trditvijo želel krščansko občestvo okrepiti
na poti vere v večno življenje in da ne bi ob
spoprijemanju s trpljenjem, zlom in dejstvom
smrti izgubili poguma in obupali. Vprašanje
upanja je še posebej na mestu v letošnjem
času priprave na veliko noč, ki je zaznamovan
z zlom vojne v Ukrajini in z vsemi posledicami,
ki jih vojna prinaša za njene državljane, za
Evropo in za ves svet.
Vera v vstajenje in večno življenje, ki jo krepi
velikonočno upanje, temelji na zgodovinskem
dejstvu Kristusovega trpljenja in vstajenja od
mrtvih. Gotovost, da bomo deležni neminljivega življenja, ne izhaja iz človeškega dognanja,
temveč iz Božje obljube. Smrt nima zadnje
besede!
To oznanilo je bistvo evangelijskega sporočila
in temelj verovanja. Kakor je bil obujen Gospod
Jezus, bomo obujeni tudi mi. Sveti Pavel opozori na nevarnost dvoma o tej resničnosti in
poudari: »Če pa Kristus ni bil obujen, je tudi
naše oznanilo prazno in prazna tudi vaša
vera.« In doda: »Če samo zaradi tega življenja
zaupamo v Kristusa, smo od vseh ljudi najbolj
pomilovanja vredni« (1 Kor 15,14.19).
Tudi mi smo ob premišljevanju evangeljskih

poročil povabljeni, da Vstalega prepoznamo
v konkretnih življenjskih okoliščinah, ga sprejmemo v svoja življenja kot sopotnika, ki ima
z nami sočutje in nas vodi v polnost življenja.
Škofje vabimo duhovnike, redovnice in
redovnike ter vse kristjane, da ob spoznanju
lastne krhkosti in ob spoprijemanju z rušenjem
lažne gotovosti gradimo krščansko občestvo
in svet na zanesljivem temelju upanja, ki je
Vstali Kristus! Gospod je vstal in živi, živeli
bomo tudi mi! Aleluja.
Veselo veliko noč in naj bo Gospodov mir z
Vami vsemi!
Msgr. dr. Andrej Saje, predsednik SŠK

MAŠNI NAMENI

1. VELIKONOČNI TEDEN 2022
NEDELJA

17. april 2022

VELIKA NOČ
GOSPODOVO
VSTAJENJE

VELIKONOČNI
PONEDELJEK
VELIKONOČNA OSMINA

18. april 2022

TOREK

za ozdravljenje družinskega debla
za župljane
za + Rudija in vse + OMAHNOVE

6.30
8.30
10.00

za + Terezijo in Jožefa GAZVODA, obl.

11.30

11.30

za + Jožefo JERIČEK
po namenu
za domovino in razsvetljenje
za Jožeta VOVKA
za + Ivana MEŽNARJA
za mir

19.00

v zahvalo za blagoslov (Š. T.)

19.00
BOL

19.30

7.00
8.30
10.00

za starše in brata PODLESNIK

8.00

VELIKONOČNA OSMINA

19.00

v čast Materi Božji za zdravje

DOBRODELNI KONCERT ZA
UKRAJINO

19. april 2022

19.00

za + Malči REPOVŠ, zadušnica

8.00

Sreda, 20. april ob 20h

SREDA
VELIKONOČNA OSMINA

19.00

v Frančiškanski cerkvi sv. Lenarta v NM

20. april 2022

BOL

Nastopili bodo:

ČETRTEK

8.00

Ukrajinski mladi glasbeniki
»MUSIC FOR THE FUTURE« Z GOSTI.

Zbrani prispevki bodo namenjeni
Ukrajincem v Nove mestu.

MIRU IN BLAGOSLOVA POLNE VELIKONOČNE PRAZNIKE
VOŠČIMO TUDI BRATJE FRANČIŠKANI IZ KLOŠTRA V NOVEM MESTU.

za + Ano JERMAN (A. A.)
za + starše KRAMAR in KUHELJ
19.30

po namenu
po namenu

VELIKONOČNA OSMINA

19.00

za + Marijo in Andreja LUZARJA, obl.

21. april 2022

19.00

za + Ivanko KOŠMERL, 30. dan

8.00
19.00

za ozdravitev družinskega debla
za + in žive PRISTAVEC

19.00

za + Janka PREDOVIĆA, 30. dan

PETEK

VELIKONOČNA OSMINA

22. april 2022

SOBOTA

VELIKONOČNA OSMINA

23. april 2022

NEDELJA

24. april 2022

2. VELIKONOČNA
NEDELJA - BELA
Ned. Božjega usmiljenja

za + iz družine BUH
po namenu
za Božje varstvo in spreobrnjenje
za + starše: Cvetko in Franca ZAJC
za župljane

8.00
8.00
19.00
7.00
8.30
10.00

za + Štefko CIRNSKI in Tonija BIZJAKA

za + Petra DRENIKA
za zdravje otroka in mame

11.30
19.00
VS

10.00

za + Hildo BLAŽIČ

