
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

 

  3. nedelja med letom,  26. 1. 2020 

 SREČANJE ŽPS: Januarsko in februarsko sejo ŽPS smo združili, zato bo naslednja 
seja jutri, v ponedeljek, 27. 1. ob 19h v Lenartovi dvorani. 
 

 NIKODEMOVI VEČERI 2020 – »Kdo smo in kam gremo?«: Pred nami sta še 
druga dva večera: četrtek: 30. 1. ob 19h – Vizija Cerkve na Slovenskem                    v 
turbulentnih časih, pogovorni večer z ljubljanskim nadškofom Stanislavom 
Zoretom in v petek, 31. 1. ob 19h – predavanje župnika Simona Potnika pod 
naslovom: Navdušen kristjan, mit ali resničnost? LEPO VABLJENI! 
 

 KONCERT:  Vabljeni na koncert kompozicij skladatelja Toma Kobeta z naslovom: 
Večerja za dva. Predstavili se bodo Eva Pavli – sopran, Matjaž Matej Kastelic – 
tenor, Marko Erzar – bariton, Tom Kobe – bariton, Tadej Podobnik – klavir,     Tomaž 
Kavšek – klavir. Izvedli bodo odlomke iz oper Krst pri Savici, Pod svobodnim 
soncem in Lenora ter kompozicije za solo klavir in glas. 

 PRVA NEDELJA V MESCU - 2.2.: Nabirka pri sveti maši je za cerkev  in samostan! 
 KLOŠTRSKA GOSPODINJA ALI GOSPODINJEC: Z odhodom gospodinje Hilde           v 

našem kloštru iščemo novo ali novega. Delo je štiriurno na dan, z enim prostim 
dnevom v tednu, za mesečno nagrado 700 €. Kdor čuti, da bi lahko, ali da koga 
pozna, naj se oglasi p. Tomažu.  
 

 PRVOMAJSKO ROMANJE NA BAVARSKO - od 26. do 28. aprila 2020: Tudi letos 
smo pripravili romanje za praznike ob prvem maju 2020 in sicer z agencijo Aritours. 
Želimo poromati na Bavarsko za tri dni. Podroben program s prijavnico vam je na 
voljo. Prijave že zbiramo; ob prijavi vplačate 50 €. Polnimo drugi avtobus. 
 
 

»Ko je hodil ob Galilejskem jezeru, je zagledal dva brata: 
Simona, ki se je imenoval Peter, in njegovega brata Andreja. 

Metala sta mrežo v jezero; bila sta namreč ribiča. Rekel jima je: 
'Hodíta za menoj in narédil vaju bom za ribiča ljudi.' Takoj sta 

pustila mreže in šla za njim.« (Mt 4,18-20) 



NEDELJA  
BOŽJE BESEDE 2020 

 

V Sloveniji smo zadnjo nedeljo v 
septembru zadnja leta obhajali kot 
nedeljo Svetega pisma. Papež 
Frančišek pa je to nedeljo zdaj razglasil 
za  nedeljo Božje besede. 
Geslo letošnje nedelje Božje besede v 
Cerkvi na Slovenskem: »Pogovarjala 
sta se« (Lk 24,14a), najdemo v 
odlomku o emavških učencih, ki ga je 
papež Frančišek predstavil vsej Cerkvi 
ob sklepu sinode o mladih kot 
osnovno svetopisemsko podobo, ki 
naj usmerja pot mlade Cerkve. 
S tem geslom želimo postaviti v 
središče našega razmišljanja o Božji 
besedi pogovor, dialog. Evangelist 
Luka poroča o zaskrbljenosti dveh 
učencev spričo velikonočnih 
dogodkov v Jeruzalemu (24,14). Kljub 
razočaranju in negotovosti, sta se        
o tem pogovarjala – ne samo med 
seboj, ampak tudi z drugimi, ki sta jih 
srečala. Na ta način sta nevede prišla 
tudi v pogovor z Vstalim. Bog od 
vsega začetka prav po besedi stopa v 
odnos s človekom. Preko pogovora se 
pletejo odnosi, se gradi zaupanje,       
se odpravljajo predsodki. Pogovor je 
tako tudi najboljši način za živo 
katehezo in graditev življenjskih 
odnosov z Bogom. 
 

Danes popoldne, ob 15.00, bo                 
v Baragovem zavodu srečanje bralcev 
in članov svetopisemskih skupin. 
Predavala bo prof. dr. s. Carmela 
Palmisano  s Teološke fakultete. 
 

DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA 
 

Redovniki in redovnice vsako leto            
2.februarja obhajamo dan  posvečenega 
življenja. Zaradi posvečenja novega 
škofa v krški škofiji (Avstrija), ki je 
slovenskega rodu, so škofje v nedeljo,    
2. 2. zasedeni, zato bomo imeli redovniki 
in redovnice molitveno srečanje v 
soboto, 1. 2. na Cankarjevi 23, pri sestrah 
Noterdamkah. 
 

LURŠKA 9-DNEVNICA 
 
 

Prihodnja nedeljo, 2. februarja, ob 17h 
pričenjamo letošnjo Lurško devet- 
dnevnico pod naslovom: SOBIVANJE V 
RAZLIČNOSTI.  Ob 17h je molitev 
serafinskega rožnega venca v Lurški 
kapeli in nato sledi sveta maša z 
nagovorom. Prvi večer bo z nami 
župnik iz Črnomlja g. Gregor Kunej. 
Prav lepo povabljeni. 
 

MATIJA KASTELEC 
 

Minuli petek, 24. 1., je minilo 400 let od 
rojstva Matije Kastelca, ki je bil arhitekt 
te naše cerkve, zgrajene po velikem 
požaru v Novem mestu, leta 1964. Počiva 
v naši cerkvi na levi strani ob steni, kjer na 
nagrobni plošči piše: »Tu kanonik Kastelec 
Matija leži, ki tudi po smrti povsem ne 
molči./ Njegov stolp in oboki govorijo, tudi 
zidovi drugje ne molčijo./ Kot strokovnjak 
za arhitekturo zgradil si je dom za zadnjo 
uro./ Za vzpon v nebeške višine prosi za en 
očenaš ali iz globočine kliče: "Ne bodi tiho, 
če mimo greš, vsaj: ´Počivaj v miru!´, mi 
lahko poveš in rečeš, kot je sv. Sulpicij učil: 
´O, da mu Bog naklonjen bi bil!´." Amen. 
   

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

1. 2.: Ragovo in Krka. 

M A Š N I   N A M E N I 
3. TEDEN MED LETOM  2020 

 
NEDELJA 

 

26.  januar 
 

3. NEDELJA MED LETOM 
nedelja Božje besede 

7.00  za   + Marico in Toneta HUDOKLIN 
8.30  za  župljane 
10.00  za  + starša: Ano  in  Mija  ŠPOLJAR, obl. 
11.30  za  notranje  ozdravljenje družinskega  debla 
18.00  za  + starše HUDOKLIN  in  + Mici  GUŠTIN 

PV 10.00 za  + Jožeta in  Frančiško  SREBRNJAK 

PONEDELJEK 
sv. Angela Merici,  

ustanoviteljica  uršulink 
27. januar  

8.00  za  + ALESSANDROVE  in  + sorodnike 

18.00  za  blagoslov  biblične  skupine 

TOREK 
 

sv. Tomaž Akvinski, 
cerkveni učitelj 

28. januar  

8.00  za  + Janeza TURKA 

18.00  za  + Antona VOVKA  (VOVKO se piše) 

SREDA 
sv. Valerij, škof 

29. januar  

8.00  za  zdravje 

18.00  za  + Jožeta  LUKŠIČA 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Hiacinta Mariscotti, 

devica, III. red 
30. januar  

8.00  za  + Nikolo in Kato  LUKUNIĆ in  vse  
pokojne 

18.00  za  + Marijo  RESNIK  in  Martino  HROVAT 

PETEK 
 

sv. Janez Bosko, 
ustanovitelj salezijancev 

31. januar  

8.00  v  zahvalo (A. A.) 

18.00  za  + Branka  in  Janeza  KRAMARJA 

18.00  za  + Miroslava Mateja STRMŠKA, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Brigita Irska, opatinja 

1. februar  

8.00  za  dobrotnike  in  samostansko  družino 
8.00  v  zahvalo 
18.00  za  + Frančiško, Martina  in  Marijo 

NEDELJA 
 

2.  februar 
 

JEZUSOVO  DAROVANJE 
SVEČNICA 

7.00  za  zdravje 

8.30  za  župljane 

10.00  za  + Marijo in Matija  SIMONIČ 

11.30  za  + Martina BAJCA in druge iz družine BAJC 

18.00  v  čast Svetemu Duhu  za  Mateja 


