
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: 
 danes – cvetna nedelja, ob 17.30 – vodi duhovnik; 
 torek, 27. 3. ob 17.30 – molitveno občestvo Prenova v Duhu; 
 veliki četrtek in velika sobota (ob 8.00) in veliki petek (ob 8.00 in 15.00). 

 

• VEROUK V VELIKEM TEDNU -  otroci naše veroučne šole nimajo verouka 
(razen birmancev!), so pa skupaj s starši lepo povabljeni k obredom in 
sv. mašam svetega velikonočnega tridnevja.  
VEROUKA ni tudi v tednu po Veliki noči. 
 

• OPERA DESETI BRAT – ponovitev v ponedeljek, 26. 3., ob 19h v Športni 
dvorani Marof v Novem mestu – vstopnice so na voljo na Petrolovih 
servisih. 
 

• SKUPINA ZA MOŠKE; prvo srečanje nove skupine v župniji bo v torek, 27. 
3. ob 20h v Lenartovi dvorani – predhodna prijava ni potrebna. Vabljeni 
fantje in možje! 
 

• PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – stolna, šmihelska in naša župnija, 
organiziramo prvomajsko romanje od 27. do 30. 4. 2018 v Assisi k sv. 
Frančišku, v San Giovanni Rotondo k sv. p. Piju, na Monte Sant’Angelo k 
sv. nadangelu Mihaelu in v Barij k sv. Miklavžu; nazaj grede si bomo 
ogledali še mesto Lanciano, kjer se je zgodil eden od evharističnih 
čudežev in se ustavili še v Lorettu. Prijavljeni naj v župnijski pisarni 
vplačajo drugi obrok!  ŠE JE 10 PROSTIH MEST! 

6. POSTNA NEDELJA 
 
 
 
 
 
 

 

      25.  marec 2018  
št.  17 

 »9In kateri so šli pred njim 
in za njim, so vzklikali:  

'Hosana!  
Blagoslovljen, ki prihaja  
v Gospodovem imenu!  

10 Blagoslovljeno 
prihajajoče kraljestvo  
našega očeta Davida!  
Hosana na višavah!'«  

 

Mt 11,9-10 



V E L I K I   T E D E N 
 

 

Z blagoslovom oljčnih vejic in drugega 
zelenja na cvetno nedeljo, smo slovesno 
vstopili v Veliki teden Gospodovega 
trpljenja, smrti in vstajenja. Vzkliku 
HOZANA sledi po nekaj dneh vzklik 
KRIŽAJ GA. Vse to kaže na zelo  
spremenljivo in ranjeno človeško 
naravo, ki je zaznamovana z grehom – 
kakor v Jezusovem času, tako tudi 
danes. So trenutki, ko Jezusa ljubimo in 
smo nad njim navdušeni, drugič pa smo 
z grehi proti Njemu. Radi se udeležimo 
obredov velikega tedna, pri njih 
sodelujmo in prosimo, da bi res mogli 
biti vstajenjski kristjani. 
 

PREJEM ZAKRAMENTA SV. SPOVEDI 
 

Bo možen od ponedeljka do sobote 
med 7.30 in 12. uro in 14. in 19. uro. (na 
veliki četrtek, petek in soboto, je 
mogoče prejeti sv. spoved samo do 
18.30!) Ne čakajte na zadnje dni. 
 

VELIKI ČETRTEK 
 

 ob 8.00 – hvalnice in križev pot 
 ob 9.00 – krizmena sv. maša v 

stolnici – lepo povabljeni! 
 ob 19.00 – slovesna sv. maša ob 

spominu zadnje večerje; po maši 
sledi molitvena ura pred ječo. 

Nabirka pri sv. maši je za potrebe 
Karitas. 
 

VELIKI PETEK 
 

 ob 8.00 – hvalnice in križev pot 
 ob 15.00 – križev pot 
 ob 19.00 – obredi velikega petka po 

njih sledi molitvena ura pred Božjim 
grobom. 

Nabirka pri sv. maši je za brate in sestre 
kristjane v Sveti deželi.  

 

VELIKA SOBOTA 
 

 

 BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA 
OGNJA - ob 7. uri na vrtu ob 
Lenartovi dvorani. 

 ob 8.00 hvalnice in križev pot 
 

 BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL 
 
 

 V kloštru, cerkvi sv. Lenarta: 
   13.00, 14.00., 15.00, 16.00 in 17.00 uri. 
 

 Po vaseh in podružnicah: 
     14.15: Krka 
     15.00: Gotna vas 
     16.00: Velika Cikava (pri Judeževih) 
     16.30: Smolenja vas 
     16.30: Veliki Slatnik 
     17.30: Potov Vrh 
 
 

VELIKONOČNA VIGILIJA 
Se prične ob 19.30; 

Vodi jo provincial p. Marjan ČUDEN. 
Prinesite s seboj sveče!  

 

VELIKONOČNA PROCESIJA  
JE NA VELIKO NOČ OB 6.30;  

sodeluje Mestna godba Novo mesto, 
Župnijski pevski zbor sv. Lenarta, 

pritrkovalci, bandere in nebo nosijo 
možje in fantje iz Velikega Slatnika, 

ministranti in drugi sodelavci – PRIDITE! 
 

VELIKA NOČ 
 

Svete maše so ob 6.30, 8.30, 10.00, 
11.30  in 19.00 in v bolnišnici ob 19.30. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

Veliki petek, 29. 3. Po molitvi 
križevega pota ob 8.45:  Žabja vas, 
Šentjernejska cesta, Lobetova in Na 
Tratah. Vsaka roka bo prišla prav. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
6. POSTNI TEDEN 2018 

NEDELJA 
25. marec 

 

6. POSTNA NEDELJA 
 

CVETNA 
 

7.00  v zahvalo in dober namen 
8.30  za farane   
10.00  za + starše Strojin 
11.30  za + Šašek in Klajder 
19.00  za + Jožefa Ilarja 

VS 10 za + Ivana in druge + iz družine Povše 
 PONEDELJEK 

Sc. Evgenija, mučenka 
26. marec 

8.00  za zdravje 

19.00  za + Benardko Kočevar 
19.00  za + Marijo Barkovič, 7. dan 

TOREK 
Sv. Peregrin, redovnik 

27. marec 

8.00  po namenu 
19.00  za + družino Drap 
19.00  za + Stanislava Kosa, 7. dan 

SREDA 
Sv. Serapion, škof in 

mučenec 
28. marec 

8.00  v priprošnjo Mariji Pomagaj za zdravje 
19.00  za + Marijo Judež 

VS 16 za + Angelo Radež, pogrebna 
BOL 19.30 za + Marijo Kaparič, 1. obl.  

VELIKI ČETRTEK 
29. marec 

19.00  za + Marijo in Jožeta Kump 

19.00  za + Marijo in Alojza Srebrnjak 
19.00  za + Jožeta Zaletelja 
19.00  za + Nušo in Jožeta Ciimprič  

 

VELIKI PETEK 
 

30. marec 
19.00  Obredi velikega petka 

 VELIKA SOBOTA 
 

31. marec 

19.30  za + Jožeta Krese in Ano Starc 
19.30  za + Janeza in Branka Kramarja 

19.30  za + Anico Jurečič 

19.30  za + Pavleta Blatnika, 7. dan 

NEDELJA 
1. april 

 

V E L I K A   N O Č 
 

6.30  za + Jožeta Novaka 
8.30  za farane   
10.00  za + Faniko in Ivana Izlaty 
11.30  za + iz družine Cekuta 
19.00  v zahvalo in za blagoslov v družini 
BOL 19.30 po namenu 


