
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. nedelja med letom 
3. februar 2019  št. 

 

 LURŠKA DEVETDNEVNICA 2019 (od 3. do 10. 2.): 
3. DAN: ponedeljek, 4.2.: FRANČIŠKOVA SVOBODA V STVARSTVU – 

dr. p. Andraž ARKO OFM 
2. DAN: torek, 5.2.: TO HOČEM STORITI Z VSO MOČJO –  

p. Janez PAPA OFM 
3. DAN: sreda, 6.2.: PONIŽNO IN Z LJUBEZNIJO SLUŽIMO –  

p. Janez Ferlež OFM Conv (po sv. maši bo zapel tri pesmi) 
4. DAN: četrtek, 7.2.: NA OLTARJU SE BOG DARUJE ZA NAS –  

dr. p.  Robert BAHČIČ OFM 
5. DAN: petek, 8.2.: KRIŽANA LJUBEZEN – mag. p. Branko CESTNIK, klaretinec 
Po sveti maši sledi predavanje p. Branka pod naslovom REDOVNIŠTVO, 
IZZIV ZA DANAŠNJI ČAS 
8. DAN: sobota, 9.2.: POZDRAVLJENA SVETA GOSPA, PRESVETA KRALJICA 

– p. Ambrož MUŠIČ OFM 
9. DAN : nedelja, 10.2.: FRANČIŠKOVI BRATJE IN SESTRE GREDO PO VSEM 

SVETU – p. Peter LAVRIH OFM 
 

 MESEČNO SREČANJE ŽPS: ponedeljek, 4. 2. ob 19h. 
 PRVOMAJSKO ZAHVALNO ROMANJE od 28. 4. do 1. 5. 2019: avtobus se 

hitro polni zato pohitite s prijavami. Cena romanja je 290€; ob vpisu vplačate 
80€. Še so na voljo lističi s programom romanja.

»Tisti čas je Jezus začel govoriti v shodnici: 'Danes se je to Pismo 
izpolnilo tako, kakor ste slišali.' Vsi so mu pritrjevali, čudili so se 

besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: '0Ali ni 
to Jožefov sin?' On pa jim je rekel: 'Seveda mi boste povedali ta 

pregovor: 'Zdravnik, ozdravi sebe.'« (Lk 4,21-23b) 
(Jn  2,1-4). 



NEDELJA BREZ NASLOVA 
 

Zakaj brez naslova? Zato ker je danes 
samo 4. nedelja med letom, torej 
»čisto navadna nedelja«, ki nas 
spominja na Jezusovo vstajenje, prvi 
dan v tednu – zato smo skupaj pri 
sveti maši, smo veseli, se Bogu 
zahvaljujemo in ga prosimo. Tako 
preprosto, a hkrati globoko in 
resnično. 
Ob današnjem evangeliju preberimo in 
premislimo misli kapucina p. Metoda 
Benedika: 
»V bogoslužju božičnih praznikov so 
se pred nami vrstile podobe Jezusa, 
Boga, ki je postal človek. Tako 
neposredno in prisrčno človeški je v 
jaslicah, v naročju matere ubog 
begunec pred Herodom, 
samozavesten dvanajstletnik, ki pove 
staršem take besede, da ga sploh ne 
razumejo, potem mož, ki ob Jordanu 
stoji v vrsti, da bi prejel Janezov krst 
pokore. Nič božanskega ni videti na 
njem, nič senzacionalnega, nič, zaradi 
česar bi se ljudje zanimali zanj, prav, 
kot je napovedal prerok: ne bo vpil, ne 
delal hrupa. Mar Bog res vstopa v 
človekovo vsakdanjost brez obilnega 
govorjenja in znamenj in senzacij? 
Kako naj človek odgovarja na tako tiho 
in čisto vsakdanje "prihajanje" Boga? 
Beseda nam želi o tem podati nekaj 
misli. 
2. Ustavimo se pri Jezusovem prihodu 
med rojake v domači Nazaret: 
- slišali so, kaj je njihov sovaščan storil 
v Kafarnaumu in izzivajo: stori to tudi 
tukaj v domačem kraju – naj 

brezposelni tesarjev sin pred njihovimi 
očmi izpriča svoje preroško, 
mesijansko poslanstvo, pa bodo 
verjeli; 
- zavrne jih - ni prišel razkazovat svoje 
božanskosti ne novačit svojih 
pristašev: s preprosto prispodobo bo 
spregovoril o Očetu, ki ve, česa 
potrebujemo, vlival bo upanje, ker so 
naša imena zapisana v nebesih, kazal 
bo pot k Očetu z razumljivo priliko o 
usmiljenem Samarijanu: pojdi in tudi ti 
tako delaj; 
- Nazarečani so ga vrgli iz mesta: 
preveč je podoben njim, navaden 
vaščan, preveč normalen, enak 
ubogim in preprostim – človeka, ki se 
posebej ne izkaže z odmevnimi 
dejanji, morda le s slepilnimi 
besedami, pač ne morejo sprejeti.« 
Morda tudi mi zavračamo Jezusa, ker 
nam je preveč podoben? Zato ker dela 
čudeže, ker nas izziva? 

 

 

PRVA POROKA V LETU 2019 
 

Prihodnjo soboto, 9. 2., bo v naši cerkvi 
prva poročna sveta maša, med katero si 
bosta obljubila večno zvestobo 
zaročenca KOSTREVC in KROMAR iz 
Križ. Veselimo se njune odločitve in jima 
hkrati čestitamo z željo, da vztrajata v 
ljubezni in zvestobi, medsebojnemu 
spoštovanju in odpuščanju. Njuna 
pogumna odločitev naj bo spodbuda še 
kakšnemu paru, ki mu manjka 
prepotreben zakrament za skupno 
sobivanje in vzgojo v družini.   
 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

9. 2.: Ul. Marjana Kozine, Jurčičeva, 
Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
4. TEDEN MED LETOM 2019 

NEDELJA 
3.  februar 

 

4. NEDELJA MED LETOM 
Blagoslov sv. Blaža 

7.00  za Marjeto in Franca KRAJNCA 
8.30  za župljane 
10.00  za + Antona in Emico RADEŠČEK 
11.30  za starša Fani in Alojza NOVAKA 
18.00  za + Nežo ZORKO 

PONEDELJEK 
sv. Andrej Corsini, škof 

4. februar 

8.00  za + Jožefo PODRŽAJ 

18.00  za  zdravje 

TOREK 
sv Agata, devica, mučenka 

 

5. februar 

8.00  za + Zdravka KAVČIČA 

18.00  za žive in + sodelavce KARITAS 

SREDA 
sv. Peter Krstnik, Pavel Miki 
in tov., mučenci, I. in III. red 

6.  februar 

8.00  za + Leonarda Jožeta KUKCA, obl. 

18.00  za Karla ŠTRUMBLJA in Marijo 
BOHTE 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Koleta, devica, II. red 

7. februar 

8.00  za + Franca in Ano JUDEŽ 

18.00  za + Marijo HOČEVAR 

PETEK 
sv. Jožefina Bakhita, devica 

 

8.  februar 

8.00  za + Frančiško BERUS in sestro Cvetko 

SV  10 za + Janeza, 70. obl. in + Jožefo, 60. 
obl. GRGIČ (mašuje škof Jamnik) 

18.00  za + Frančiško SREBRNJAK 
SOBOTA 

sv. Apolonija, devica, 
mučenka 

9. februar 

8.00  za + Antona SELAKA in umrle iz 
družine ZUPANČIČ 

18.00  za + Franca OŠTIRJA in vse +  iz 
družine BARBIČ 

NEDELJA 
 

10.  februar 
 

5. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + iz družine TURK in Viktorja NOVAKA 

8.30  za župljane 

10.00  za + Janeza KASTELCA in Alojza KOZOGLAVA 

11.30  za + Antona MIHALIČA, 12. obl. 

18.00  za + Antonijo in Martina GAZVODA 

SV  10 za  + Mihaela BELETA , 10. obl. in starše 


