
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

 

2. postna nedelja – 8. 3. 2020 

 

VOLITVE V NOVI ŽPS SE PRIBLIŽUJEJO – NEDELJA 22. 3. 
 Kaj je župnijski pastoralni svet (ŽPS)? 
Župnijski pastoralni svet je župnikovo posvetovalno in delovno telo,                    
ki preučuje, načrtuje in izvaja pastoralno delo v župniji. 
 Katere so naloge župnijskega pastoralnega sveta? 
Župnijski pastoralni svet obravnava vprašanja, ki so povezana z verskim 
življenjem in pastoralnim delovanjem župnije, pripravlja predloge in sklepe ter 
skrbi za njihovo uresničevanje. Naloge župnijskega pastoralnega sveta se 
nanašajo na skupno življenje župnijskega občestva, oznanjevanje, bogoslužje in 
dobrodelnost v župniji. 

************************************************************************ 
 
 

 SVETA MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN MOLITVE NAD POSAMEZNIKI: 
četrtek, 12. 3. ob 18h. 
 

 PRIPRAVA BIRMANSKIH BOTROV: v Baragov zavodu, sobota, 14. 3. ob 10h. 
 

 ŠKOFIJSKO SREČANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH ZBOROV: v Šentjerneju,        
v soboto, 14. 3. – navzoča bosta tudi oba naša zbora. 

 NOVOMEŠKI SAKRALNI ABONMA: naslednji koncert bo v nedeljo, 15. 3. ob 
19h v novomeški stolnici. Nastopa zbor Quatorum vocum. 
 

 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 €. Še nam manjkajo romarji za 3. Avtobus. – POHITITE! 
 
 

»Peter pa se je oglasil in rekel Jezusu: 'Dobro je, da smo tukaj, 
Gospod! Če hočeš, postavim tu tri šotore; tebi enega, Mojzesu 

enega in Eliju enega.' Ko je še govóril, jih je obsenčil svêtel oblak, in 
glej, glas iz oblaka je rekel: 'Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim 

imam veselje; njega poslušajte!'« (Mt 17,4-5) 



POST –  
ČAS SPREMENJENJA 

 

Tisti čas je Jezus vzel s seboj Petra, 
Jakoba in njegovega brata Janeza in jih 
pêljal na visoko goro, na samo. Vpričo 
njih se je spreménil. (Mt 17,1) 
 

V kaj se spreminjamo? 
Jezus je vzel najbližje učence s seboj na 
goro in se tam spremenil. Zakaj? 
Odgovor lahko najdemo na koncu 
odlomka, ko jim naroča, naj tega, kar so 
doživeli, nikomur ne povedo, dokler ne 
doživijo še vstajenja. Torej je bilo 
spremenjenje prav zanje. Ko bodo ob 
vstajenju še enkrat doživeli 
spremenjenje, ko bodo v polnosti dojeli, 
za kaj gre, šele potem bodo o vsem 
lahko poročali drugim. 
 

Učenci so očitno potrebovali 
spremenjenje zase. Potrebovali so ga za 
utrditev svoje vere, za zvestobo 
svojemu učitelju. Brez spremenjenja bi 
ne mogli vztrajati. Prepričan sem, da je 
tako tudi z nami. Kje naj doživimo 
takšno spremenjenje? Najbrž je naivno 
pričakovati, da bo sv. maša, pri kateri 
doživljamo najgloblje spremenjenje, za 
nas, ki smo vedno znova začetniki in v 
veri še ne potrjeni apostoli, zadostno 
spremenjenje. Evharistija je kruh 
močnih, je hrana potrjenim, hrana 
tistim, ki so že doživeli vstajenje. Pred 
tem je ta hrana pretežka, da bi nas 
nasitila. Za hojo za Jezusom 
potrebujemo še druga spremenjenja. 
Kakšna? 
Potrebujemo zglede svetosti. Kje naj jih 
najdemo? Kup reklam, ki nas vabijo, naj 
jim sledimo, nas vabi ravno v nasprotno 
smer. Z reklamami, s temi 'svetlimi 

zgledi' smo prej pri skušnjavah kot pri 
spremenjenju. Vabijo nas, naj sledimo 
tistemu, kar je lahko, naj živimo zase in 
naj bomo prvi. Jezusovo spremenjenje 
nam govori o spremenjenju, ki nastane 
iz vztrajnosti v trpljenju, iz darovanja za 
druge in iz pozabljanja nase. Prišel sem, 
da vam strežem in ne da bi mi stregli, 
pravi. 
Kje naj najdemo njegov zgled v zvestobi 
križu? 
Kje naj odkrivamo spremenjenje,             
ki  izžareva darovanje? 
Kje naj doživljamo zgled tihega služenja? 
 

Javni prostor nas zasipa s škandali, svet 
se utaplja v sovraštvu in trepeta pred 
naravnimi katastrofami. Novice brez 
grozot niso novice. A mi še vedno 
potrebujemo spremenjenje, ki bo 
podobno Jezusovemu in nas bo 
pritegnilo za Njim. Razmišljam, da 
potrebujemo spremenjenja v obrazih 
svetih ljudi, v dobrih knjigah in filmih,      
v ljubeči povezanosti z najbližjimi,             
v evangeliju in evharistiji. Brez teh 
spremenjenj bomo težko vztrajali. 

Peter ŽAKELJ, lazarist 
 

POSTNI ČAS V ŽUPNIJI 
 

 Premišljevanje križevega pota v 
cerkvi pred večerno sv. mašo ob 
17.30: ob nedeljah ga vodimo patri; 
v torek, 10. 3.  ga vodi Biblična 
skupina; in v petek, 13. 3. birmanci 
z animatorji. 

 Molitev, dobra dela, Sveto pismo. 
 

 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

14. 3.: Ulice: Ivana Roba, Drejčetova 
pot, Pot na Gorjance, Na Lazu, 
Knafelčeva in Avšičeva.  

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

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 

PONEDELJEK 
sv. Frančiška Rimska, red. 

9. marec 

8.00  za  zdravje 

18.00  za + Emo in Alojzijo VINTAR 

TOREK 
 

40 mučencev 
10. marec 

8.00  za  zdravje 

18.00 za  + Barico  JAPELJ 

SREDA 
sv. Benedikt, škof 

11. marec 

8.00  za  zdravje 
18.00  za  + Emico  POREBER 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Justina, redovnica 

12. marec 
 

8.00  za  + Milovana DIMITRIČA 

18.00  po  namenu 

18.00  za  + Adolfa  KRAŠOVCA, 30. dan 

 + PETEK 
 

sv. Kristina, dev. in muč. 

13. marec 
obletnica izvolitve papeža 

Frančiška (2013) 

8.00  za zdravje 

18.00  za  + Karla FLORJANČIČA  in vse  + FLORJANČIČEVE 

18.00  za  + Alojzija PAVLINA, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Matilda, kraljica 

14. marec 

8.00  za  + Faniko  ŠTEKAR 
8.00  za  + Antona  BOŽIČA 
18.00  za  + Martina  PETRETIČA, obl. 

 
NEDELJA 

 

15.  marec 
 

3.  POSTNA NEDELJA 
papeška nedelja 

7.00  za  + Franca ZALETELA, obl. in  vse  + iz družine FABJAN 

8.30  za župljane 

10.00  za  + Franca  JENIČA 

11.30  za  + Stanislava KOSA, obl. 

18.00  za  + Alojzija ŠTANGLJA, 7. obl. 

PV 10.00 za  vse  + iz družin MIHELIČ  in  GAZVODA 


