
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.

Oznanila
klostrska

550 let prihoda franèiškanov v NM
30.10.1469 - 30.10.2019

 

3. velikonočna nedelja 
5. maj 2019  št. 

 VEROUČNA ŠOLA: z rednim veroukom nadaljujemo vse do konca meseca 
maja; zaključek veroučnega leta je 2. 6., Festival družin pa v nedeljo, 19. 5. 
ob 10h, ko je sv. maša in se nadaljuje dogajanje na samostanskem vrtu. 
 

 SREČANJE ŽPS (ponedeljek, 6. 5. ob 20h) in SREČANJE SODELAVCEV 
ŽUPNIJSKE KARITAS (torek, 7. 5. po večerni sveti maši!)  

 

 SESTANEK ZA STARŠE PRVOOBHAJANCEV: sestanek, da se dogovorimo 
glede prvega obhajila, ki bo v nedeljo, 26. maja ob 10. uri, bo v sredo, 8. 
maja ob 10h in 18h. 

 
 

 4. SAKRALNI ABONMA:  Novomeška stolnica – v četrtek, 9. maja, ob 20. uri 
v stolnici: Zbori in orkester Zavoda sv. Stanislava, dirigent, Damijan Močnik 
– VABLJENI! 
 

 

 ZAKONSKI JUBILANTJE: pari, ki letos praznujete od 5 let pa do 65. 
obletnice zakramenta  zakona, se lahko samo še danes prijavite v župnijski 
pisarni za praznovanje, ki bo prihodnjo nedeljo, 12. maja ob 11.30.  

 

 STANOVSKO ROMANJE MOŠKIH: romanje bo v soboto, 11. maja; pot bo 
vodila v Rogaško Slatino na ogled starodavne steklarne, muzeja kmečke 
opreme in še česa. Odhod bo ob 7. uri iz Kandije. Cena je 30 €. Avtobus še 
ni poln, zato je želja, da ga čimprej napolnite! 
 

 STANOVSKO ROMANJE DEKLET IN ŽENA: sobota, 18. maj; romale bodo v 
Koper in Piran ter Hrastovlje. Cena romanja je 45 €. Tudi njihov avtobus še 
ni poln – pohitite s prijavami! 

 

»Tretjič mu je rekel: 'Simon, Janezov sin, ali me imaš rad?' 
Peter se je užalostil, ker mu je tretjič rekel: 'Ali me imaš rad?', 

in mu je rekel: 'Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad.'  
Jezus mu je rekel: 'Pasi moje ovce!'« (Jn 21,17)



MOLIMO ZA  
NOVE DUHOVNE POKLICE 

 
 

Teden med 3. in 4. velikonočno nedeljo 
je v vesoljni Cerkvi posvečen molitvi za 
nove duhovne poklice. Letošnji bo pod 
geslom: Od vidnega k nevidnemu. Papež 
vsako leto napiše posebno poslanico. Za 
letošnji 65. svetovni dan ji je dal naslov 
Pogum tvegati za Božjo obljubo. Naj 
nam spregovori nekaj papeževih misli:  
 

Dragi bratje in sestre! 
 

Potem, ko smo lani v oktobru doživeli 
živahno in rodovitno izkušnjo sinode, 
posvečene mladim, smo pred kratkim v 
Panami obhajali 34. svetovni dan 
mladih. Dva velika dogodka, ki sta 
Cerkvi omogočila, da je prisluhnila tako 
glasu Duha kot življenju mladih, 
njihovim vprašanjem in skrbem, ki jih 
bremenijo, njihovim težavam in njihovim 
upom… 
Dva para bratov, Simon in Andrej, 
skupaj z Jakobom in Janezom, ki 
opravljajo svoje vsakdanje delo kot 
ribiči... V tem napornem poklicu so se 
naučili zakonov narave in včasih, ko so 
bili vetrovi nasprotni ter so valovi udarili 
ob njihove čolne, so se jim morali 
zoperstaviti. Kdaj pa kdaj je bil njihov 
trud nagrajen z obilnim ulovom, drugič 
spet so se lahko trudili vso noč, pa niso 
napolnili mrež ter so se vrnili na obalo 
utrujeni in razočarani… 
Velik del življenja je tak. Vsak od nas 
skuša uresničiti svoje najglobje želje, se 
ukvarja z dejavnostmi, za katere upa, da 
bodo rodovitne in se poda v "morje" 
možnosti, da bi našel pravo pot, na 
kateri bi mogel zadovoljiti svojo žejo po 
sreči. Včasih uživamo v dobrem ulovu, 

drugič, nasprotno, moramo zbrati 
pogum, da obvladamo krmilo čolna, ki 
ga premetavajo valovi, ali pa smo 
razočarani, ko vidimo naše prazne 
mreže.  
Kakor v zgodovini vsakega klica tudi v 
tem primeru evangelij govori o srečanju. 
Jezus hodi, vidi ribiče in se jim približa ... 
Isto se zgodi, ko srečamo osebo, s 
katero se želimo poročiti, ali ko prvič 
začutimo privlačnost posvečenega 
življenja: doživimo presenečenje nekega 
srečanja in v tistem trenutku nas 
spreleti obljuba veselja, sposobna 
izpolniti naše življenje. 
Gospodov klic torej ni vdor Boga v našo 
svobodo; ni neka "kletka" ali breme, 
naloženo na naša ramena. Nasprotno, 
to je ljubeča pobuda, s katero nam Bog 
prihaja naproti in nas vabi, da vstopimo 
v veliki načrt, ki ga želi deliti z nami. 
Pred našimi očmi razkrije obzorje 
širšega morja in obilnega ribolova. 
 
 

MARIJIN MESEC - ŠMARNICE 
 

Vabljeni k šmarnicam v župnijsko 
cerkev ob 8h in 19h ter na 
podružnicah, kot je bilo oznanjeno. 
 

ZAHVALA 
 

Še enkrat hvala za vse denarne 
darove, ki ste jih darovali ob minulih 
velikonočnih praznikih in tudi na 
današnjo prvo nedeljo v mesecu. 
Bratje v kloštru smo se odločili 
obnoviti starodavne stopnice, ki 
vodijo iz zgornjega samostanskega 
vrta na spodnji vrt ob Krki. 
 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
11. 5.: Ulice: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
3. VELIKONOČNI TEDEN 2019 

NEDELJA 
5. maj 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

Začetek tedna molitve za 
duhovne poklice 

7.00  za + starše Martina in Jožefo MEDVED in brata Martina 

8.30  za župljane 

10.00  za ++ ŠPEH Jožefa in Marijo ter 
 MEDLE Franca in Marijo 

11.30  za + starše STROJIN 
19.00  za + sestro Mimi in + STAREŠINIČEVE 

PONEDELJEK 
sv. Dominik Savio, dijak 

6. maj 

8.00  za  ozdravitev družinskega debla 

19.00  za + Marijo TAVČAR, obl. 

TOREK 
sv. Stanislav, škof 

 
 

7. maj 

8.00  za + Pepco UREK, obl. 

19.00  za žive in + sodelavce KARITAS 

SREDA 
Bonifacij, papež 

8. maj 

8.00  Mariji Pomagaj za zdravje 

19.00  za  + Julija GORENCA 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Izaija, prerok 

9. maj 

8.00  za blagoslov v zakonu 

19.00  za + Franca in Rozalijo GRACAR, obl. 

PETEK 
sv. Job, svetopisemski mož 

10. maj 

8.00  v čast Kristusovemu trpljenju in žalostni MB 

19.00  po namenu 

19.00  za + Franca JENIČA, 30. dan 
SOBOTA 

sv. Estela (Zvezdana), 
mučenka 
11. maj 

8.00  za + Jožefa UDOVČA 

19.00  za + Frančiško SREBRNJAK 

NEDELJA 
12. maj 

 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

NEDELJA DOBREGA PASTIRJA 
Sklep tedna molitve za 

duhovne poklice 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in Ivana GAZVODO 

8.30  za župljane 

10.00  v zahvalo za otroke 

11.30  za zdravje 

19.00  za  +  Antona TRAMTETA in Fani ter Miha PAPEŽA 

SV 10.00 za + Marijo SAŠEK in vse + SAŠKOVE 


