
Oznanila
kloštrska

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.

 
 

• H V A L A p. Tomažu, animatorkam, staršem birmancev in nenazadnje 
vsem 42. birmankam in birmancem za letošnje praznovanje praznika 
svete birme, ki je bil v soboto, 14. aprila. Hvala tudi darovalcu dveh 
mlajev, vsem ki ste postavljali mlaje, pletli in obešali venčke ter 
zakoncema Blažič, Zvonetu in Meti za okusno okrasitev naše cerkve. 
Hvala še sodelavkam karitasa za pogostitev. Vsem in vsakemu posebej 
Bog povrni. Naj vsem Vstali zveličar nakloni obilje milosti in nam izprosi 
pri Bogu Očetu darove Svetega Duha. 
 

• OBČINA NOVO MESTO JE ORGANIZIRALA PREVOZ ZA STAREJŠE 
OSEBE, ki težko pridejo do cerkve, ob nedeljah med 6.30 in 7. uro ter 
nazaj po sv. maši. Moder avto z imenom RUDI stoji v Kandiji pri 
parkirišču – vredno izkoristiti. Hvala občini, da je prišla naproti. 
 

• ZAKONSKI JUBILANTI 2018 – vabljeni vsi, ki letos obhajate zakonski 
jubilej: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 in naprej. Praznovanje bo v 
nedeljo, 13. maja ob 11.30; prijave sprejemamo v župnijski pisarni. 
 

• STANOVSKO ROMANJE MOŽ BO LETOS V SOBOTO, 12. MAJA; 
NAČRTUJEMO POT NA KRAS. Odhod iz Novega mesta – Kandija ob 7h. 
Sveta maša bo na Mirenskem gradu pri Gorici. Sledi kosilo v eni izmed 
kraških gostiln in ogled pršutarne ter pot proti domu. Vrnitev v Novo 
mesto nekje med 19h in 20h. Cena romanja: prevoz, kosilo in degustacija 
je 38 €. Prijavite se čim prej v župnijski pisarni.  
 

 
 

   3. velikonočna 
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»Tisti čas sta učenca 
pripovedovala, kaj se je 
zgodilo na poti in kako 

sta prepoznala Jezusa po 
lomljenju kruha. Ko so se 
oni pogovarjali o tem, je 
sam stopil mednje in jim 
rekel: 'Mir vam bodi!'« 

 

Lk 24,35-36 
 



TEDEN MOLITVE ZA  
NOVE DUHOVNE POKLICE 

 
 

POSLUŠATI, RAZLOČEVATI IN  
ŽIVETI GOSPODOV KLIC 

V pripravi na 55. svetovni dan 
molitve za duhovne poklice, ki ga 
bomo obhajali na 4. velikonočno 
nedeljo, 22. aprila 2018, in se nanj na 
Slovenskem pripravljali od 15. do 22. 
aprila v tako imenovanem Tednu 
molitve za duhovne poklice, je papež 
Frančišek pripravil posebno 
poslanico, v kateri razvije tri 
temeljne vidike vsake poklicanosti, ki 
so nakazani že v naslovu poslanice 
Poslušati, razločevati, živeti 
Gospodov klic.  
Nismo se slučajno pojavili, nismo sad 
slučajnosti. Nasprotno, naše življenje 
in naša navzočnost na svetu sta sad 
Božje poklicanosti, zapiše papež v 
poslanici. »Tudi v teh naših nemirnih 
časih nas skrivnost učlovečenja 
spominja, da nam Bog vedno prihaja 
naproti, da je Bog z nami, ki hodi po 
včasih prašnih poteh našega življenja 
in nas, ko sprejema naše koprneče 
hrepenenje po ljubezni in sreči, kliče k 
veselju.« 
Papež Frančišek zaključi poslanico z 
besedami: »Gospod tudi danes kliče, 
naj mu sledimo. Ni nam treba čakati, 
da bi bili popolni, da bi lahko 
odgovorili s svojim velikodušnim 
‚tukaj sem‘. Ne smemo se prestrašiti 
zaradi naših omejitev in naših 
grehov, ampak z odprtim srcem 

sprejeti Gospodov glas. Poslušati ga, 
razločevati naše osebno poslanstvo 
v Cerkvi in v svetu ter ga živeti v 
današnjem dnevu, ki nam ga podarja 
Bog.« 
 

Misli so iz uvodnika v knjižico, ki ga je 
napisal Silvester Fabijan, stolni 
župnik; iz knjižice bomo pri svetih 
mašah med tednom prebrali kakšno 
razmišljanje ali  prošnje.   
 

V četrtek, 19. 4., pa bo od 18h do 19h 
molitvena ura pred Najsvetejšim  

za nove duhovne poklice 
 
 
 

KONCERT OTROŠKEGA ZBORA 
 

 

V petek, 20. 4. ob 19.45, po večerni sv. 
maši, bo v naši cerkvi koncert 
otroškega zbora, ki ga je zadnja leta 
vodila Katja Mihalič. Katja čez dober 
mesec stopa v zakonski stan; v 
soboto, 26. maja se bo poročila z 
izvoljencem Gregorjem Smoličem iz 
Dobrniča. Iskreno smo hvaležni dragi 
Katji za njeno požrtvovalno služenje v 
župniji skozi vsa leta, ko je hodila k 
osnovnošolskemu verouku in kasneje 
med mladinci in študenti; skrbela je 
tudi za Frančiškovo Lenartovo 
mladino. Draga Katja, hvala in Bog 
povrni za vse. Hvala tudi dragim 
staršem otrok, ki so pridno vodili 
otroke na pevske vaje. Upamo in 
želimo si, da bi še naprej otroški 
glasovi bogatili sv. maše ob nedeljah 
ob 10. uri. 
************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
21. 4.: Ulice: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova.

 

 

MAŠNI NAMENI 
3. VELIKONOČNI TEDEN 2018 

 

NEDELJA 
15. april 

 

3. velikonočna 
 

7.00  za + Marico Hudoklin in njeno hčerko Mileno 
8.30  za farane   
10.00  za + Milko Šavrič in + iz družine Smuk 
11.30  za + Frančiško Gotlib 
19.00  v zahvalo 

PV 10 za + Marijo in Matija Makuc, 1. obl. in + Papeževe 
 PONEDELJEK 

Sv. Bernarka Lurška, devica 
16. april 

8.00  v čast Sv. družini v zahvalo in priprošnjo 

19.00  za + Lojzko in Franca Fajs 

TOREK 
Sv. Simon Bersabejski, opat 

17. april 

8.00  za + Škrajnar 

19.00  za + Rudija Omahna in Janeza Premruja 

SREDA 
Sv. Evzebij, škof  

18. april 

8.00  v čast Božjemu usmiljenju 
19.00  za + Jožeta Turka 
BOL 19.30 po namenu F.M.  

ČETRTEK 
Sv. Leon IX., papež 

19. april 

8.00  z a+ Ano Judež, obl. 
19.00  za vse žive in + iz družine Oven 
19.00  za + Pavleta Blatnika, 30. dan 

PETEK 
Sv. Teotim, misijonar in škof 

20. april 

8.00  za + Anico Jurečič 

19.00  za + starše Kuhelj in Kramar 

SOBOTA 
Sv. Anzelm, škof in  

cerkveni učitelj  
21. april 

8.00  za +  Stanislava Žiberta 

19.00  po namenu FSR 

 

NEDELJA 
22. april 

 

4. velikonočna –  
nedelja Dobrega Pastirja 

 

7.00  za + Janeza in Majo Udovč 
8.30  za farane   
10.00  za + Julija Gorenca 
11.30  za + Slavkota Škufca 
19.00  v zahvalo za zdravje 

vs 10 za + Jožefo in Alojza Mavsar 


