
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.

 

• KRIŽEV POT:  Vabljeni k molitvi križevega pota v naši cerkvi: 
 postne nedelje, ob 17.30 – vodi duhovnik; 
 torek, 13. 3. ob 17.30 – zakonske skupine; 
 petek, 16. 3. ob 17.30 – 6. razred; 

 

• SREČANJE ZA STARŠE V PRIPRAVI NA MISIJON: v petek, 16. marca 2018 ob 
19 h, ko nas bo nagovoril terapevt Miha Kramli, ki je psihoterapevt, 
strokovnjak za kemične in nekemične odvisnosti, predvsem za odvisnosti 
od novih tehnologij kot so mobilni telefoni, internet, računalniške igre. 
Miha Kramli je vodja centra za zdravljenje odvisnosti v zdravstvenem domu 
v Novi Gorici in ima veliko izkušenj s tovrstno odvisnostjo, ki je zelo pereč 
problem sodobnega človeka. Lepo vabljeni! 

• DUHOVNA OBNOVA ZA PRVOOBHAJANCE IN NJIHOVE STARŠE: sobota, 17. 
3. od 10h do 13h.   

• BIRMANCI NA DRUGI DUHOVNI VIKEND: skupaj z animatorkami in p. 
Tomažem gredo na Sveto Goro od petka, 16. do nedelje 18 3.  

• SREČANJE ZA RAZPOROČENE – LOČENE; torek, 13. 3. ob 19h. VABLJENI! 
• SKUPINA ZA MOŠKE; prvo srečanje nove skupine v župniji bo v torek, 27. 3. 

ob 19h v Lenartovi dvorani – predhodna prijave ni potrebna. Vabljeni! 
• PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – stolna, šmihelska in naša župnija, 

organiziramo prvomajsko romanje od 27. do 30. 4. 2018. KDOR ŠE 
RAZMIŠLJA, JE ZDAJ RES ZADNJI ČAS, DA SE PRIJAVI. Prijavljeni pa naj v 
župnijski pisarni vplačajo drugi obrok! 

4. POSTNA NEDELJA 
 
 
 
 
 
 

 

     11.  marec 2018  
št.  15 

»Tisti čas je rekel Jezus 
Nikodemu: 'Kakor je Mojzes 

povzdignil kačo v puščavi, tako 
mora biti povzdignjen Sin 

človekov, da bi vsak, kdor veruje, 
imel v njem večno življenje. Bog 
je namreč svet tako ljubil, da je 
dal svojega edinorojenega Sina, 

da bi se nihče, 
 kdor vanj veruje, ne pogúbil,  

ampak bi imel večno življenje.'«   
Jn 3, 14-16 

 



4. 2018

11. marec

4.  POSTNA NEDELJA

7.00 za + Turkove in Viktorja Novaka
8.30 za farane  
10.00 za + Marjano Ravnič in sina Petra
11.30 za + Antona in Kristino Koračin
18.00 za + starše in sorodnike Kastelic

SV 10 za + Jožeta Šeničarja, 10. obl.
PONEDELJLJLJLJLJJJLJLJEK

Sv. Hadrijan, mučenec
12. marec

8.00 za + iz družine Mokricki

18.00 po namenu

EK
Sv. Koleta, redovnica

8.00 za + Janeza in Mici Medle, obl

18.00 za + starše Novak

Sv. Perpetua in Felicita, 
mučenki

14. marec

8.00 za zdravje

18.00 po namenu darovalca

18.00 za + Martina Pezderška, 7. dan
BOL 19.30 po namenu

Sv. Janez od Boga, 
redovni ustanovitelj

15. marec

8.00 po namenu

18.00 za + Marijo Grivec

18.00 za + Vido Cesar, pogrebna in 7. dan 

EK
Sv. Frančiška Rimska,

redovnica

8.00 za + Mihalič in Gazvoda

18.00 za + Ano Zajec

18.00 za + Marjana Graha, 7. dan

OTOTOTOTOTOTOTATATAATATA
Sv. 40 mučencev iz Armenije

marec

8.00 za + Stanislava Žiberta

18.00 po namenu FSR

18.00 za + Frančiško Pavlin, obl.

18. marec

5.  POSTNA NEDELJA

7.00 za + Jožefo in Rudija Jenškovec
8.30 za farane  
10.00 za + Jožeta Železnika in Janeza Ucmana
11.30 za + Andreja Hefferleta
18.00 za + Martina Petretiča, 12. obl.

PV 10 za + Slavka Hočevarja in za zdravje

4. POSTNI TEDEN 
 
 

Poslanica svetega očeta Frančiška za 
postni čas 2018 (4. del) 

 

»Ker se bo krivičnost povečala, se bo 
ljubezen pri mnogih ohladila« (Mt 24,12). 
 

Ogenj velike noči 
 

Vabim predvsem člane Cerkve, da z 
vso gorečnostjo, podprti z miloščino, 
postom in molitvijo, stopijo na pot 
postnega časa. Če se včasih zdi, da v 
mnogih srcih ugaša dejavna ljubezen, 
pa tako ni v Božjem srcu! On nam 
namreč podarja vedno nove 
priložnosti, da bi začeli ponovno 
ljubiti. 
Ugodna priložnost tudi letos bo 
pobuda »24 ur za Gospoda«, ki nas 
vabi v kontekstu evharističnega 
češčenja k obhajanju zakramenta 
sprave. Leta 2018 bo torej potekala 
petek, 9. in soboto, 10. marca in sicer 
navdihnjena ob besedah Psalma 130,4: 
»Pri tebi je odpuščanje«. V vsaki škofiji 
bo vsaj ena cerkev ostala 
nepretrgoma 24 ur odprta za možnost 
molitve češčenja in zakramentalne 
spovedi. 
V noči velike noči bomo podoživeli 
sugestiven obred prižiganja 
velikonočne sveče. Prižgana pri 
»novem ognju«, bo luč postopoma 
pregnala temo in razsvetlila vse, ki so 
se zbrali pri bogoslužju. »Svetloba 
slavno vstalega Kristusa naj prežene 
temine srca in duha«, da bomo lahko 
vsi mi podoživeli izkušnjo emavških 
učencev in bo poslušanje Gospodove 
besede in nahranitev z evharističnim 
kruhom, omogočilo našemu srcu, da 

bo ponovno zagorelo v veri, upanju in 
dejavni ljubezni. Iz srca vas 
blagoslavljam ter molim za vas. Ne 
pozabite moliti zame. 
 

Iz Vatikana, 1. novembra 2017, 
na slovesni praznik vseh svetih. 
 

 

TRADICIONALNI KRIŽEV POT 
 

Prvič smo v naši župniji imeli križev pot 
iz podružnice na podružnico leta 2003. 
Letos bo potekal iz Velikega Slatnika 
na Potov Vrh na Tiho nedeljo, 18. 3. ob 
15h. Družine, vabljene, da sprejmete 
eno postajo.  
 

 

RADIO OGNJIŠČE 
 
 
 

Naš edini katoliški radio je na radijski 
sceni prisoten od leta 1994. Vse skozi 
se financira 50% z darovi prijateljev 
Radia Ognjišče – PRO. Še naprej vabijo 
nove PRO-jevce. Še bolje pa, da radiu 
prisluhnete. Veliko koristnega morete 
izvedeti za svoje vsakdanje življenje 
Oddaje so resnično kakovostne. Na 
mizicah za verski tisk je zloženka, kjer 
je naš radio predstavljen. Od nedelje 
18. do nedelje 25. marca bo po radiu 
Ognjišče potekal misijon. 
 

ROČNO ZVEZENE VELIKONOČNE 
VOŠČILNICE MORETE DOBITI PRED 

SOBO KARITAS ALI V PISARNI. 
 

SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH 
bo v soboto, 24. 3. ob 14.30. 

 

TEDEN DRUŽINE BO POTEKAL OD 
NEDELJE 18. DO NEDELJE 25. MARCA! 

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

17. 3.:  Kandija in Grm. 


