
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

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po 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.
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»On pa je rekel: ‘Otrok, ti si vedno pri meni in vse, kar je 
moje, je tvoje. Vzradostiti in poveseliti pa se je bilo treba, 

ker je bil ta, tvoj brat, mrtev in je ožível, ker je bil izgubljen in je 
najden.’« Lk 15,31-32)

POST 2022: vabljeni k molitvi križevega pota vsako nedeljo ob 18.30; v torek,  
29. 3., moli Župnijski pastoralni svet, v petek, 1. 4., pa 7. razred.

KRIŽEV POT DRUŽIN S POTOVEGA VRHA NA VELIKI SLATNIK: po dveh letih 
premora želimo letos, v nedeljo, 3. 4., ob 15h ponovno izpeljati naš tradicionalni 
križev pot. Družine povabljene, da se čimprej prijavite k sodelovanju p. Krizostomu. 
Tekst je že pripravljen.

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA: »Noč ima svojo moč!«, pravi pregovor. 
Lahko ga razumemo tudi pri napovedi nočne molitve. Vabljeni, da se pridružite 
molivcem, ki bodo dežurali od petka, 1.4., po večerni sv. maši, na soboto, 2.4.,  
do jutranje. Če kdaj, potem so sedanji časi klic k pomnožitvi molitve.

KAPITELJ SLOVENSKE FRANČIŠKANSKE PROVINCE: od ponedeljka, 28. 3., do 
petka, 1. 4., bo na Viču v Ljubljani potekal kapitelj naše province. Izvolili bomo 
novo provincialno vodstvo in sprejeli usmeritve za naslednjih 6 let. Prvi dan bo 
prisoten tudi generalni minister. Dogajanje podprite z molitvijo!

ROMANJI NA BAVARSKO IN NA DUNAJ: še so prosta mesta na avtobusu. Ob 
izhodu dobite prijavnice. Letos mineva 500 let od smrti prošta in škofa Jurija 
Sladkonje, ki je bil prvi škof na Dunaju. Zato novomeška škofija organizira 
romanje na Dunaj od 25. do 27. 4. Lepo povabljeni na obe romanji.

OLJČNE VEJICE: bodo na voljo prihodnjo nedeljo, 3. 4.

ČIŠČENJE CERKVE: sobota, 2. 3.: Ulice: Marjana Kozine, Jurčičeva, Levstikova, 
Stritarjeva in Tavčarjeva.



Pogosta vprašanja in odgovori o sinodi 2021–2023

II. sklop: Sodelovanje

Kdo lahko sodeluje pri sinodi?

V sinodalnem dogajanju lahko sodeluje 
vsak, ki želi pomagati Cerkvi, da bi bolje 
hodila skupaj. Vsak bo največ prispeval 
s svojim iskrenim pogledom na življenje 
Cerkve in s svojim aktivnim doprinosom v 
skupnosti.

Ali moram za sodelovanje na sinodi redno 
hoditi k sveti maši?

Ne, saj sinoda želi zajeti čim širši krog ljudi 
– vernih in nevernih.

Ali lahko v sinodi sodelujejo tudi tisti, ki 
niso krščeni?

Tudi nekrščeni so povabljeni k sodelovan-
ju. Pogled na Cerkev od tistih, ki gledajo od 
zunaj, bo samo obogatil vizijo prihodnosti 
Cerkve.

Na kakšen način lahko dam svoj prispevek 
k sinodi?

Najbolje je, da se zberete v skupini in se 
pogovorite o sinodalnih vprašanjih - kako 
vidite Cerkev. Kratek pisni prispevek po-
tem pošljite na naslov tajništva sinode v 
vaši škofiji ali na ravni SŠK.

Kakšni so pogoji za sodelovanje v sinodi?

Posebnih zunanjih pogojev ni. Pri podajan-
ju mnenj pa je potrebno 
ohraniti konstruktivno 
držo, se pravi tako, ki želi 
pomagati. Zato je dobro 

pri sinodalnih pogovorih prositi za navdih 
Svetega Duha.

Kaj pa, če imam občutek, da me cerkvene 
ustanove ne poslušajo?

Vabimo vas, da svoje mnenje preverite v 
skupini prijateljev. Skupaj izdelajte kratek 
povzetek glavnih misli. Če imate občutek, 
da vas ne posluša cerkvena ustanova, 
ki vam je najbližje, lahko vaš povzetek 
pošljete na drugo ustanovo po običajnem 
vrstnem redu: župnija, škofija, škofovska 
konferenca, Tajništvo za sinodo v Rimu. 
Vsaka ustanova ima posebno tajništvo. 
V tokratni sinodi lahko tudi preskočite 
kakšno stopnjo.

Kje so objavljeni kontakti tajništev za 
sinodo?

Generalno tajništvo sinode v Rimu ima 
kontakte objavljene na spletni strani 
https://www.synod.va/en.html. 

Kontakti sinodalnih tajništev so objavljeni 
na spletni strani posameznih škofij in 
Slovenske škofovske konference. 
Za referenta v sklopu vaše župnije se 
pozanimajte pri domačem župniku. 
Lahko se obrnete preko e-pošte: 
ssk-sinoda@rkc.si.

MISIJON PO RADIU OGJNJIŠČE OD 3. DO  
9. MARCA – VABLJENI K SPREMLJANJU!

   

 
NEDELJA 

 
27.  marec 2022 

 
4. POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Fani Šmid 
8.30  za župljane 

10.00  za + Ivana KASTELICA 
11.30  za + iz družin VINTAR-VEGELJ in  KODRIČ 
19.00  v zahvalo  

VS 10.00 za vse + RADEŽEVE 

 PONEDELJEK 
sv. Venturin, redovnik 

28.  marec  2022 

8.00  za + Josipo SAIKO, 3. obl. 

19.00  za dobro prestano operacijo 

TOREK  
 

sv. Jona, mučenec 
29.  marec  2022 

8.00  za + Martino in Vladimirja FORŠKA 

19.00  za + Marjeto JAKLITSCH 

SREDA 
sv. Janez Klimak, 

menih 
30. marec  2022 

8.00  za + Barico JAPELJ in + iz družin 
MRAVINEC in KRULJAC 

19.00  za + starše KUMP 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Benjamin, mučenec 

31.  marec  2022 

8.00  za + iz družin KIRN in POČRVINA 
19.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 
19.00  za + Jožefo SINTIČ, 30. dan 

+ PETEK 
sv. Hugo, škof 
1.  april 2022 

8.00  za + Tonita CIMERMANČIČA 
19.00  v zahvalo 
19.00  za + Ivanko KOŠMERL, 7. dan 

SOBOTA 
sv. Frančišek Paolski, 
puščavnik, red. ustan. 

2. april  2022 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00  za blagoslov v zakonu in družini 

19.00  za domovino 

NEDELJA 
 

3.  april 2022 
 

5. POSTNA NEDELJA 
TIHA 

7.00  za + Faniko Vovk 
8.30  za župljane 

10.00  za Jožeta KRESETA in Ano STARC,obl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
11.30  za + Terezijo in Slavka HOČEVARJA 
19.00  za + stare starše MURN in KOTARSKI 

M A Š N I  N A M E N I
4. POSTNI TEDEN 2022


