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.)

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.

70 LET TEDNIKA DRUŽINA:

Tednik Družina je že desetletja zanesljivo okno, skozi
katero slovenski kristjani presojamo svet in naš čas, je zvesti spremljevalec in trdna
opora v nepredvidljivosti sodobnega časa. Zato se skupaj veselimo okroglega jubileja
Družine. Na mizicah ob izhodu iz cerkve je zloženka, kamor napišite svoj naslov, na
katerega vam bodo Družino pošiljali en mesec brezplačno. Lahko pa naročniki in bralci
napišete tudi naslove tistih, ki Družine še ne berejo. S prvim izvodom tednika boste
dobili tudi darilo – zvonček. Naslove oddajte v nabiralnik za tisk ali pri župnijski pisarni.

OBHAJANJE NA USTA: zadnja navodila naših škofov nam naročajo: Vernike se obhaja
na roke. Tisti, ki želijo sveto obhajilo prejeti na usta, naj pristopijo na koncu. Prosimo
vas, da to resno in dosledno upoštevate – hvala.
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»Tisti čas je Jezus rekel: ‘Moje ovce poslušajo moj glas; jaz
jih poznam in hodijo za menoj. Dajem jim večno življenje; nikoli
se ne bodo pogubile in nihče jih ne bo iztrgal iz moje roke. Moj Oče, ki
mi jih je dal, je večji od vseh, in nihče jih ne more iztrgati iz Očetove roke. Jaz
in Oče sva eno.’«
(Jn 10,27-30)
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PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV: bo v nedeljo, 22. maja, ob 11.30. Vsi, ki
praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 in več, lepo povabljeni, da se prijavite
v župnijski pisarni.
ROMANJE DEKLET IN ŽENA: bo v soboto, 21. maja, na Višarje; cena romanja je 60
€: prevoz z avtobusom in gondolo, kosilo in presenečenja! Odhod iz Kandije je ob 7h.

ČIŠČENJE CERKVE: sobota, 14. 5.: Kandija in Grm.
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.

4. velikonočna nedelja – 8. 5. 2022

SEJA ŽPS: člani Župnijskega pastoralnega sveta imajo svojo majsko sejo v ponedeljek,
9. maja, ob 20h v Lenartovi dvorani.s

LJUDSKA POBOŽNOST ŠMARNIC
V ZGODOVINI SLOVENCEV
Šmarnice so še vedno ena najbolj
priljubljenih ljudskih pobožnosti na
Slovenskem.
Začetki šmarnične pobožnosti gotovo
segajo že pred leto 1815, ko je papež
Pij VII. pobožnost meseca maja potrdil in
obdaril z odpustki. S pobožnostjo, ki so
jo poimenovali Marijin mesec, so začeli
v Rimu, od koder se je hitro razširila po
vsej Italiji, Nemčiji in Franciji. V Nemčiji je
nadomestila praznovanje ob poganskem
»majskem drevesu« (Maibaum). Tudi v
Sloveniji so jo z veseljem sprejeli.
Med Slovenci se je majniška pobožnost
začela v ljubljanskem semenišču na
pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka
leta 1851, od tod pa se je hitro razširila
po vsej slovenski deželi. Besedilo za to
pobožnost z naslovom Mesec Marije je že
leta 1842 iz francoščine priredil Davorin
Trstenjak. Leta 1852 so to marijansko
pobožnost obhajali v ljubljanskem
Alojzijevišču, leta 1855 so pobožnost
obhajali že v romarski cerkvi na Kalobju,
leta 1860 v mariborskem bogoslovju.
Janez Volčič je leta 1855 napisal knjigo z
naslovom Šmarnice, po cvetlici, ki vzcveti
v začetku maja, in pod tem imenom se
je pobožnost hitro
razširila med ljudmi. Ljudje so to
pobožnost vzeli za
svojo in so jo obhajali pri številnih
Marijinih kapelicah, kjer so brali
šmarnično branje,
molili litanije in peli
Marijine pesmi. Še

danes je ta navada marsikje ohranjena,
čeprav imajo danes po cerkvah šmarnice
največkrat med mašo.
Marijino posebno češčenje v mesecu
majniku sega že v 16. stoletje, redne
pobožnosti pa so se razvile šele v 18.
stoletju. Prve šmarnice so obhajali v
Ljubljani leta 1851 v bogoslovnem
semenišču. Pobožnost se je kmalu
razširila po drugih zavodih in župnijah,
tudi zunaj Ljubljane, in se je ljudstvu
brž močno priljubila. Pobožnost, ki so jo
začeli imenovati po majniških cvetlicah,
šmarnicah, so kmalu pričeli opravljati
tudi zunaj cerkve – na vasi, pri kapelicah in znamenjih. Tako se je splošno
udomačila. (dr. Niko Kurent, Praznično
leto Slovencev)
Z razmahom šmarnične pobožnosti se
je pokazala potreba po šmarničnem
branju in primernih pesmih. Prav v času
razširjanja majske pobožnosti je slovensko slovstvo dobilo največ nabožnih
pesmi. Res niso bile vse umetniške, a
so s primerno melodijo vernikom segle
globoko v srce. Pesmi so začeli zbirati
v zbirke in jih izdajati v obliki pesmaric.
Prvo takšno zbirko
je izdal duhovnik
Blaž Potočnik leta
1827. Zaradi velikega zanimanja
so jo morali trikrat
ponatisniti.
(Povzeto po katalogu
razstave Slovenske
tiskane šmarnice od začetkov do danes
avtoric Marjetke Tuš in Fanike Krajnc-Vrečko ter
spletne strani Družina.)

MAŠNI NAMENI

4. VELIKONOČNI TEDEN 2022
NEDELJA

7.00

8. maj 2022

10.00

4. VELIKONOČNA
NEDELJA

PONEDELJEK

8.30
11.30
19.00
SV

19.00

TOREK

8.00

sv. Janez Avilski,
duhovnik, učitelj
10. maj 2022

SREDA

sv. Pankracij, muč.
11. maj 2022

ČETRTEK

sv. Leopold Mandić,
duhovnik
12. maj 2022

PETEK

za Božji blagoslov in zdravje za duhovnike

8.00

sv. Ludovika
de Marillac
9. maj 2022

10.00

za + Marjeto JAKLITSCH, 1. obletna

za + Štefana in starše AVSEC
za uslišano prošnjo

19.00

za + Marijo HOČEVAR

8.00

za + Jožefo KUNČIČ

19.00
BOL

v zahvalo za pravo odločitev
za župljane
za + Branka VRBINCA
za + Antonijo STRUNA
za + Marijo TAVČAR, obl.
za + Janeza in starše KLEMENČIČ

19.30

8.00

po namenu
v priprošnjo sv. Leopoldu Mandiću za
zdravje (AA)

19.00

za + Emico POREBER in starše GOLOB

19.00

za + Malči REPOVŠ, 30. dan
za + Jožeta GREGORČIČA

8.00

Fatimska Božja Mati
13. maj 2022

19.00

za + Marinko VOVKO

19.00

SOBOTA

8.00

za + Marijo PETAN, 7. dan
za + Karla ŠTRUMBLJA in vse + iz
družine BOHTE

sv. Bonifacij, mučenec
14. maj 2022

NEDELJA
15. maj 2022
5. VELIKONOČNA
NEDELJA

za + Anico ŠAŠEK, 7. dan

8.00

za uspešen zaključek 10. semestra za sina

19.00

11.30

v zahvalo za zdravje v družini
za župljane
za + starše Jožefo in Martina
MEDVEDA in + brata Martina
za + MIHELČIČ

19.00

za žive in + iz družine STRAJNAR

7.00
8.30
10.00

PV

10.00

v priprošnjo za srečen porod

