
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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»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: »Odrini na 
globoko in vrzite svoje mreže na lov!« Simon se je oglasil 

in mu rekel: »Učenik, vso noč smo se trudili, pa nismo nič ujeli; 
toda na tvojo besedo bom vrgel mreže.«  (Lk 5,4-5)

LURŠKA DEVETDNEVENICA: pred nami je še drugi del naše vsakoletne februarske 
lurške pobožnosti. Zaključna sveta maša s petimi litanijami ob koncu bo v petek, 
11. 2., na sam praznik Lurške Matere Božje. Slovesnost ob 18h bo vodil stiški 
opat p. Maksimiljan File. Prav lepo povabljeni. Hvala Zvonetu in Meti BLAŽIČ za 
okusno okrasitev naše cerkve in Lurške kapele. Hvala orqanistki Snežki, ki je 
vsak dan spremljala ljudske pesmi in še dodala orgelsko skladbo ob koncu svete 
maše. V torek po sveti maši bo Snežka izvedla še krajši orgelski koncert. Hvala 
tudi Frančiškanskemu župnijskemu pevskemu zboru, ki je prepeval na začetku in 
ob koncu devetdnevnice. Hvala vsem za molitve in darove pri sveti maši.  

SVETA MAŠA ZA NOTRAJE OZDRAVLJENJE: bo tokrat četrtek, 17. februarja.

PRVOMAJSKO ROMANJE OD 30. 4. DO 1.5. 2022: pred dvema letoma smo 
načrtovali prvomajsko romanje na Bavarsko. Zaradi znanih razmer je bilo 
odpovedano. Zato letos ponovno vabljeni, da poromamo skupaj s sosednima 
župnijama. Prijavnice dobite na mizicah ob izhodu. Oddajte jih v župnijski pisarni 
ali direktno na agencijo. Cena tridnevnega romanja je 299€.

OTROCI ZA OTROKE: v Adventni akciji 2021 so otroci zbrali 484,50 € v 15 
nabiralnikih, ki so bili prinešeni  k jaslicam – BOG POVRNI!

ANTONOVO ŽEGNANJE NA SLATNIKU: za cerkev je bilo zbrano 949,52 €. Bog 
povrni. Pričenjamo zbirati sredstva za obnovo drugega stranskega oltarja!

ČIŠČENJE CERKVE: v soboto, 12. 2., čistijo farani iz: Belokranjska cesta, Gotna 
vas, Ob potoku in Jedinščica.



M A Š N I  N A M E N I
5. TEDEN MED LETOM 2022

Dragi bratje in sestre, pred tridesetimi 
leti je Janez Pavel II. ustanovil 
Svetovni dan bolnikov, da bi Božje 
ljudstvo, katoliške zdravstvene 
ustanove in civilno družbo opozoril 
na pozornost do bolnih in tistih, ki 
skrbijo zanje.[

1. Usmiljeni kot Oče
Tema, izbrana za 30. svetovni dan 
»Bodite usmiljeni, kakor je usmiljen 
vaš Oče« (Lk 6,36), naš pogled 
usmerja predvsem na Boga, »ki 
je Bogat v usmiljenju« (Ef 2,4), 
ki svoje otroke vedno gleda z 
očetovo ljubeznijo, tudi kadar se 
oddaljijo od njega. Usmiljenje je 
pravzaprav najodličnejše Božje ime, 
ki njegove narave ne izraža na način 
priložnostnega občutka, ampak kot 
moč, ki je navzoča v vsem, kar dela. 

2. Jezus, Očetovo usmiljenje
Največja priča Očetove usmiljene 
ljubezni do bolnikov je njegov 
edinorojeni Sin. Kolikokrat nam 
evangeliji pripovedujejo o Jezusovih 
srečanjih z ljudmi, ki trpijo za 
različnimi boleznimi! Jezus je »hodil 
po vsej Galileji. Učil je po njihovih 
shodnicah in oznanjal evangelij 
kraljestva. Ozdravljal je vsakovrstne 
bolezni in vsakovrstne slabosti 
med ljudstvom« (Mt 4,23). Lahko 
se vprašamo: zakaj ta posebna 
Jezusova pozornost do bolnikov, 
tako da je postala glavno delo 

v poslanstvu apostolov, ki jih je 
Učitelj poslal oznanjat evangelij in 
ozdravljat bolnike? (prim. Lk 9,2).

3. Dotakniti se trpečega 
Kristusovega mesa
Jezusovo povabilo, naj bomo 
usmiljeni kakor Oče, dobi poseben 
pomen za zdravstvene delavce. 
Mislim na zdravnike, na medicinske 
sestre, bolničarje, na laboratorijske 
tehnike, pomočnike in negovalce 
bolnikov, kakor tudi na številne 
prostovoljce, ki trpečim darujejo 
dragoceni čas. Dragi zdravstveni 
delavci, vaša služba ob bolnikih, 
ki jo opravljate z ljubeznijo in 
usposobljenostjo, presega meje 
poklica in postane poslanstvo. 
Vaše roke, ki se dotikajo trpečega 
Kristusovega mesa, so lahko 
znamenje usmiljenih Očetovih rok. 
Zavedajte se velikega dostojanstva 
vašega poklica, kakor tudi 
odgovornosti, ki jo nosi s seboj.

Dragi bratje in sestre, priprošnji 
Marije, ki je zdravje bolnikov, izročam 
vse bolnike in njihove družine. 
Združeni s Kristusom, ki nosi na 
sebi vse bolečine sveta, naj najdejo 
smisel, tolažbo in zaupanje. Molim 
za vse zdravstvene delavce, da bi 
bogati v usmiljenju bolnikom skupaj 
s primernim zdravljenjem nudili tudi 
svojo bratsko bližino. 

p. Krizostom

Poslanica svetega očeta Frančiška za 30. 
svetovni dan bolnikov (odlomek!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NEDELJA 

 
6.  februar 2022 

 
5.NEDELJA  MED LETOM 

 

7.00  v zahvalo za okrevanje po operaciji 
8.30  za župljane 

10.00  za +ga Andreja PODOBNIKA 
11.30  po namenu R. 
18.00  za + Marjeto JAKLITSCH 

 PONEDELJEK 
sv. Koleta (Nika), 

redovnica. 
7.  februar 2022 

8.00  za + Antona MIHALIČA 

18.00  po namenu 

TOREK  
sv. Hieronim, redovnik 

8.  februar 2022 
Slov. kulturni dan 

8.00  za + Matijo RUSA, obl. 

18.00  za + Branka VRBINCA 

SREDA 
sv. Apolonija (Polona), 

mučenka 
9.  februar 2022 

8.00  za + Martina MOHARJA 
18.00  za + Alojza PAVLINA, obl. 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Sholastika, redovnica 

10.  februar 2022 

8.00  za uspešen zaključek 8. semestra 

18.00  v zahvalo Materi Božji 

PETEK 
LURŠKA MATI BOŽJA 

11.  februar 2022 
svetovni dan bolnikov 

8.00  v zahvalo Materi Božji 

18.00  za + Emico POREBER in starše POREBER 

SOBOTA 
sv. Evlalija, devica              

12. februar 2022 
 

8.00  po namenu R. 

8.00  po namenu 

18.00  za + Marinko VOVKO 

 
NEDELJA 

 
13.  februar 2022 

 
6. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
8.30  za župljane 

10.00  za +ga Draga GRAHKA 
11.30  za + MUHIČ in HROVAT 
18.00  za + Franca BRKOPCA in  

ostale + BRKOPEC 

SV 10.00 za + Mihaela BELETA in 
 + iz družine BELE 


