
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

 

4. velikonočna nedelja 
12. maj 2019  št. 

 VERA IN LUČ: v minulem tednu smo slišali, da je v 91. letu umrl ustanovitelj 
Vere in Luči Jean Vanier (Žan Vanje). Skupina, ki združuje otroke s posebnimi 
potrebami in njihove prijatelje, je prisotna tudi v našem mestu. Zadnja leta 
deluje v naši župniji, vodi jo p. Mako Novak. Danes ima redno srečanje pri 
sestrah karmeličankah v Mirni peči, kjer bosta dva otroka prejela zakrament 
birme in prvega obhajila. Skupina je čudovita pomoč staršem in seveda 
otrokom.  

 PRENOVA V DUHU:  Katoliška karizmatična prenova vabi na redno mesečno 
srečanje s slavljenjem, pričevanji in molitvijo nad posamezniki danes, 12. 5.  ob 
17. uri v Zavod F. Barage v Šmihel pri Novem mestu. Gostja srečanja bo Slavka 
Janša, pričevalka. Molitvena skupina Prenova v Duhu se drugače srečuje pri 
nas v Lurški kapeli vsak četrtek po večerni sv. maši. Vabljeni. 

 PIKNIK ZAKONSKIH SKUPIN: tudi letos se bodo srečali zakonski pari naših 
petih zakonskih skupin na letnem pikniku na kmetiji Kastelec v Žabji vasi; in 
sicer v nedeljo, 2. 6. popoldan.  

 FRANČIŠKOV SVETNI RED:  skupina se srečuje na mesečnih srečanjih na tretjo 
soboto v mesecu. Skupaj molijo in spoznavajo sv. Frančiška preko njegovih 
spisov. Redno pripravljajo molitev v cerkvi ob večjih praznikih frančiškanskih 
svetnikov in 27. v mesecu, ko se spominjamo Duha Assisija in tako molimo za 
mir. Vabljeni v skupino in k molitvi.  

 STANOVSKO ROMANJE DEKLET IN ŽENA: sobota, 18. maj; romale bodo v 
Koper in Piran ter Hrastovlje. Cena romanja je 45 €. Avtobus še ni poln – 
dekleta in žene lepo povabljene, da ga napolnite.! 

»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)



4. VELIKONOČNA – NEDELJA 
DUHOVNIH POKLICEV 

 
 

Za letošnji 56. svetovni dan je dal 
papež Frančišek poslanici naslov 
Pogum tvegati za Božjo obljubo. Naj 
tudi danes spregovori nekaj 
papeževih misli:  
 

Dragi bratje in sestre! 
 

»Predvsem mislim na klic h 
krščanskemu življenju, ki ga vsak od 
nas prejme pri krstu in ki nas 
spominja, da naše življenje ni 
naključje, temveč dar: da smo 
ljubljeni Božji otroci, zbrani v veliki 
družini Cerkve. Prav v cerkveni 
skupnosti se krščansko življenje rodi 
in razvija, predvsem z liturgijo, ki nas 
uvaja v poslušanje Božje besede in v 
milost zakramentov; v njej smo se že 
od zgodnjega otroštva uvajali v 
umetnost molitve in bratske delitve. 
Prav zato, ker nas prerodi za novo 
življenje in nas vodi h Kristusu, je 
Cerkev naša mati; zato jo moramo 
ljubiti tudi takrat, kadar na njenem 
obličju zaznamo gube krhkosti in 
grehov in moramo sodelovati pri 
tem, da bo vedno lepša in svetlejša 
ter s tem priča Božje ljubezni v svetu. 
 

Krščansko življenje tako najde svoj 
izraz v teh odločitvah, ki s tem, da 
natančno usmerjajo naše osebno 
potovanje, prispevajo tudi k rasti 
Božjega kraljestva v svetu. Mislim na 
odločitev za poroko v Kristusu in na 
ustvarjanje družine ter tudi na vse 
druge poklice, povezane z delom in s 

poklicnim življenjem, na zavzetost na 
področju dobrodelnosti in 
solidarnosti, na družbeno in politično 
odgovornost in tako naprej. Gre za 
poklice, ki nas naredijo nosilce 
obljube dobrote, ljubezni in 
pravičnosti ne samo za nas same, 
temveč tudi za družbene in kulturne 
kontekste, v katerih živimo, ki 
potrebujejo pogumne kristjane in 
pristne priče Božjega kraljestva.  
 

V srečanju z Gospodom more nekdo 
začutiti privlačnost klica v posvečeno 
življenje ali v službeno duhovništvo. 
Gre za odkritje, ki privlači in obenem 
straši: čutiti se poklicani, da bi postali 
»ribiči ljudi« v ladji Cerkve s popolno 
podaritvijo samega sebe in prav tako 
z zvestim služenjem evangeliju, 
bratom in sestram. Ta izbira nosi s 
seboj tveganje – pustiti vse, da bi šli 
za Gospodom, se mu popolnoma 
posvetili ter postali njegovi 
sodelavci.«  
 

FESTIVAL DRUŽIN 
 

V naši župniji v začetku maja ali 
kakšno drugo nedeljo pripravljamo 
Festival družin. Letos bo festival v 
nedeljo, 19. 5. ob 10. uri, ko bo 
družinska sveta maša in po njej 
druženje na samostanskem vrtu. 
Otroci, pod vodstvom Nike Molan, 
pripravljajo zanimivo igro, v katero 
bo vpletenih kar nekaj pesmi. Drage 
družine, pridite in dobrodošle! 
 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

18. 5.: Ragovo in Krka. 
 

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

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 
PONEDELJEK 

FATIMSKA MATI BOŽJA 
13. maj 

8.00  v zahvalo 

19.00  po namenu 

TOREK 
sv. Bonifacij, mučenec 

 
 

14. maj 

8.00  Mariji v zahvalo za zdravje 

19.00  za + Staneta in Slavko KLOBUČAR 

SREDA 
sv. Zofija (Sonja), mučenka 

15. maj 

8.00  za  zdravje 
19.00  za + Alfonza ŠTERBENCA 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Marjeta Kortonska, 

 redovnica 
16. maj 

8.00  za nerojenega otroka 
19.00  za + Emilijo  HRUŠEVAR 

19.00  za + Vinka MIKCA, 7. dan 

PETEK 
sv. Pashal Bajlonski, 

redovnik, I. red 
17. maj 

8.00  za + Ivico TURK 

19.00  za + Alojza in Igorja KAVŠČEK 

SOBOTA 
sv. Feliks Kantališki, 

redovnik I. reda 
18. maj 

8.00  za + Pepco  in Viktorja HUDOKLIN 

19.00  po namenu FSR 

NEDELJA 
 

19. maj 
 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 

7.00  za Marico in Toneta HUDOKLIN 

8.30  za  župljane 

10.00  za  + starše Josipo in Janka SAJKO 

11.30  za  + Edvarda KOSA in Ivano ZUPANČIČ 

19.00  za + Milana ŽVEGLIČA 

PV 10.00 za  zdravje 


