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.

POST 2022: vabljeni k molitvi križevega pota vsako nedeljo ob 17.30; v torek,
15. 3., moli biblična skupina in v petek, 18. 3., birmanci. Povabljeni tudi starši.

DUHOVNE VAJE: ta vikend, od 11. do 13. 3., so na duhovnih vajah na Sveti Gori

birmanci; prihodnji vikend od 18. do 20. 3. so na Brezjah prvoobhajanci, ki bodo
obhajali prvo sveto spoved. Molimo za njih!
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»Iz oblaka se je zaslišal glas:
‘Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslúšajte!« In ko se
je ta glas zaslišal, je bil Jezus sam. Oni pa so molčali in tiste dni
niso nikomur povedali, kaj so videli.’
Lk 4,35-36)

PRAZNIK SV. JOŽEFA: praznujemo ga v soboto, 19. 3.; ob 10h je slovesna sveta

maša v naši stolnici, ki jo bo vodil apostolski nuncij. S tem dnem se začne tudi
Teden družine, ki bo trajal do 25. 3., Gospodovega oznanjenja.

SKLEPA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA: še naprej bomo kot župnija in
kot posamezniki iskali poti do ubogih in tako delovali na karitativnem področju.
In drugi sklep: v noči s prvega petka na prvo soboto bomo imeli nočno češčenje
Najsvetejšega. Pričnemo na prvi petek, 1. aprila, po večerni sveti maši.
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KARITAS POMOČ UKRAJINI: več na spletni stani https://www.karitas-nm.si/

Uradno pri nas v Novem mestu pomoč zbiramo v Centralnem skladišču (kontakt
Gregor Lotrič 031 632 008).
kot ANIMATORJI. Dobrodošli tisti, ki ste že kdaj sodelovali – srednješolci in
študentje. Vabljeni tudi novi, da se pridružite, tudi birmanci.

ROMANJE NA BAVARSKO: še so prosta mesta na avtobusu. Ob izhodu dobite
prijavnice. Od 25. do 27. 4. pa lahko s škofijo Novo mesto poromate na Dunaj.
ČIŠČENJE CERKVE: petek, 18. 3. ob 19.15: Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh,
Križe in Veliki Slatnik.

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.

2. postna nedelja – 13. 3. 2022

MESTNI ORATORIJ 2022: Oratorij Novo mesto vabi mlade, da se vključijo

Pogosta vprašanja in odgovori o sinodi 2021–2023

MAŠNI NAMENI
2. POSTNI TEDEN 2022

I. sklop: osnovno o sinodi
Kaj je škofovska sinoda?
Je skupna pot poslušanja eden drugega.
Kaj je tema sinode?
Tema sinode je sinodalnost sama. Se pravi, kako smo skupaj na poti kot Cerkev in kam nas
kliče Sveti Duh.
Ali se je sinoda že začela?
V Rimu je bilo njeno uradno odprtje 9. oktobra 2021, sinoda v Cerkvi v Sloveniji pa se je
uradno začela s 17. oktobrom 2021.
Kaj je posebnost sinode 2021-2023?
Posebnost sinode je, da je pot tudi cilj. Namen sinode je, da se pogovarjamo in poslušamo
med seboj.
Kje se bo odvijala?
Sinodalni pogovor bo potekal na treh ravneh: na ravni krajevnih cerkva (škofij in škofovskih
konferenc), na celinski ravni in na svetovni ravni. Ves postopek bo trajal dve leti.
Kakšen bo sklep sinode?
Sinoda se bo sklenila z rednim zasedanjem škofovske sinode oktobra 2023 v Rimu. Pravi
cilj sinode pa je, da se sinodalni pogovori nadaljujejo tudi po koncu uradnega dela.
Vir: https://katoliska-cerkev.si/pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-sinodi-20212023

Zlo te vojne v Ukrajini lahko premagamo le skupaj
Ljudje, ki jih pozna, so zelo zaskrbljeni, vendar pa so pogumni. Čutijo, da je ta vojna
tragedija, s katero se morajo soočiti skupaj; da si morajo medsebojno pomagati in veliko
moliti. Kljub strašnim tragedijam se v mnogih ljudeh, posebej duhovnikih in redovnikih,
vidi optimizem. Ob tem nuncij doda, da je zagotovo takšen optimizem težko najti med
bolniki, nosečnicami ali ženami z otroki. »Naše glavno orožje so ponižnost, popolna
izročenost Bogu, solidarnost in ljubezen. Če smo tukaj drug za drugega, če smo blizu
Bogu, če smo zvesti, bo On poskrbel za nas. Zlo te vojne lahko premagamo le skupaj,
po vsem svetu, s postom, molitvijo, veliko ponižnosti in ljubezni,« je prepričan nadškof
Kulbokas, apostolski nuncij v Ukrajini.
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11.30

papeška

za + Jožeta GREGORČIČA
za župljane
za + Janeza in Majo UDOVČ in
+ GRANDA, UDOVČ
za + iz družin: ZALETELJ, FABIJAN in FIGAR

7.00

za dušno in telesno zdravje v družini

18.00
SV

10.00

za + brata, starše in stare starše LENART

8.00

po namenu darovalke (SV)

15.00 SV

za +. Jožeta Naglja - pogrebna

18.00

za + Anico Tolar

TOREK

8.00

za + Milana DULARJA

15. marec 2022

18.00

za + Darinko DOBROVOLJC

8.00

za + starše PRIMC in CIMERMANČIČ ter Tonija

sv. Herbert, škof

18.00

PONEDELJEK

sv. Matilda, kraljica

14. marec 2022

sv. Klemen, redovnik

SREDA

16. marec 2022

ČETRTEK

sv. Patricij, škof

17. marec 2022

+ PETEK

za + Jožefo JERIČEK

8.00

po namenu
za + Jožéfo in Ívana ÚREKA, obl.

18.00

za ozdravitev družinskega debla

18.00

za + Antona JAKŠETA, 30. dan

8.00

za duše v vicah

BOL

19.30

sv. Ciril Jeruzalemski,
18.00
škof, učitelj

18. marec 2022

SOBOTA

za + Pepco BIZJAK, Ivanko KIRAJ in Jožeta
CIRNSKEGA
17.00 SV za + Jožeta Naglja – 7. dan
8.00
po namenu FSR

sv. Jožef, Jezusov rednik 8.00
TEDEN DRUŽINE

19. marec 2022

NEDELJA

za domovino

18.00

za +ga Martina PETRETIČA

7.00

za Božji blagoslov pri delu in za lepo vreme

8.30
10.00

20. marec 2022

11.30

3. POSTNA NEDELJA

PV

18.00
10.00

za župljane
za + iz družine LISAC
za + Stanislava KOS-a
za + starše KRAMAR in KUHELJ
za +ga Jožeta VOVKA

