
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.

KLOŠTRSKA

OZNANILA

 

6. nedelja med letom – 16. 2. 2020 

 NOVOMEŠKI SAKRALNI ABONMA: Danes, v nedeljo, 16. 2., bo ob 19h v okviru 
sakralnega abonmaja koncert z naslovom MISIONAR, KANTATA O IGNACIJU 
KNOBLEHARJU; sodelujejo: Jelena Susnick, dirigentka; Zala Hodnik, sopran; Rok 
Ferenčak, tenor; Robert Vrčon, bariton; Manca Bratkič, oboa; Gregor Klančič, 
orgle in Mešani pevski zbor. Lepo vabljeni! Koncert je v novomeški stolnici. 
 

  TEOLOŠKI SIMPOZIJ Z NASLOVOM: MLADI IN KRISTUS: v sredo, 19. februarja, od 
9:00 dalje, v Stični. Teološki simpozij organizira Teološka fakulteta UL za ljubljansko 
metropolijo. Papež Frančišek je na začetku svoje apostolske spodbude »Kristus živi« 
zapisal, da želi mladim najprej povedati, da Kristus živi in jih želi žive. Predavajo:            prof. 
dr. Branko Klun, asist. dr. Drago Jerebic in asist. dr. Matjaž Celarc. 

 POHOD PO POTI BLAŽENEGA ALOJZIJA GROZDETA IN MUČENCEV MIRNSKE 
DOLINE. Pohod organizira Robert Kaše in bo v nedeljo 23. 2.  

 VOLITVE NOVEGA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA: Čez dober mesec 
bodo volitve: to je v nedeljo, 22. 3. Molimo za pravo izbiro! Ob tem pa 
razmišljajmo, kdo je pravi kandidat ali kandidatinja, ki bo znal/a v naslednjem 
petletju usmerjati našo župnijo skupaj z župnikom in njegovimi sodelavci.  
 
 

 

************************** 
 PRVOMAJSKO ROMANJE NA BAVARSKO - od 26. do 28. aprila 2020: Podroben 

program s prijavnico vam je na voljo. Prijave že zbiramo. Ob prijavi vplačate 50 €. 
Pohitite s prijavo, saj polnimo tretji avtobus, ki bo peljal le, če bo 35 prijavljenih. 
 
 

»Vzel ga je od množice vstran, mu vtaknil prste v njegova ušesa 
in se mu s slino dotaknil jezika; in pogledal je v nebo, zavzdihnil 

in mu rekel: 'Efeta!' to je: ´Odpri se!´ In kar odprla so se mu ušesa 
in razvezala se je vez njegovega jezika in je govoril prav.«  

(Mr 7,33-35) 



PISMO ŠKOFOV ZA 
POSTNI ČAS - 1. del 

 

Dve predpostni nedelji, 16. in 23. 
februarja, bomo poslušali pismo 
slovenskih škofov za letošnji postni 
čas, ki ga pričenjamo na pepelnično 
sredo, 26. februarja. Prvi del ima 
naslov: Kristjan je odgovoren 
državljan? Nekaj poudarkov iz njega: 
 

»V evangeliju nam Jezus naroča, naj 
svojih dolžnosti ne izpolnjujemo samo 
na zunaj, ampak s srcem in 
prepričanjem. To nas bo vodilo k 
vedno večji zavzetosti in 
požrtvovalnosti. 
Prve svobodne in demokratične 
volitve, demokratično izvoljena vlada 
in plebiscit so bili odločilni 
državotvorni dogodki, na katere ne 
smemo pozabiti. 
Tako krepimo svoj »zgodovinski 
spomin«, brez katerega ne bi mogli 
ostati zvesti temu, kar smo in za kar si 
bomo prizadevali tudi v prihodnosti. 
Pouk zgodovine, ki mora biti 
nepristranski, pošten in celovit, je 
pomembno sredstvo za vzgojo mladih 
rodov v njihovi identiteti, se pravi 
podobi, ki jo imajo o sebi in na katero 
so ponosni. 
Med lepe spomine na dogodke izpred 
treh desetletij spada spomin na našo 
takratno zavzetost, družbeno 
odgovornost in enotnost večine 
prebivalcev Slovenije. Lotili smo se 
skoraj nemogočih in neverjetnih nalog 
osamosvojitve in demokratizacije. 
Uspešni smo bili, ker smo v to verjeli in 
bili enotni. 

Škofje želimo ob tem poudariti, da 
smo vsi skupaj in vsak posamezni 
državljan odgovorni za to, kar se 
dogaja v naši samostojni domovini. 
Kljub vsem pomanjkljivostim imamo 
demokratično državo, kjer se o 
prihodnosti odloča na volitvah. Le 
udeležba je pogosto nizka, kar 
pomeni, da je med nami preveč ljudi, 
ki rečejo: »Kaj me briga!« 
Ljudje smo odgovorni na treh ravneh.  
1.  Najprej smo odgovorni sami zase: 
za svoje življenje, zdravje in 
vsestransko izpopolnjevanje. 
2. Zatem smo odgovorni za svoje 
bližnje: starši za otroke in otroci za 
ostarele in onemogle starše, za 
sorodnike, sosede in prijatelje, za to, 
da imamo z drugimi poštene in lepe 
odnose. 
3. Toda to še ni vse. Premalo se 
zavedamo še tretje ravni 
odgovornosti, odgovornosti za 
celotno družbo in za razmere v državi, 
katere državljani smo. 
Sem sodi tudi odgovornost za 
naravno okolje, sredi katerega 
živimo. Tu se še posebej pokaže, 
koliko je kdo odgovoren za prihodnost 
nas vseh. 
Tudi letošnje obletnice potrjujejo 
pravilnost besed, ki nam jih je na srce 
položil sv. Janez Pavel II., ko je 
mladim v Postojni zaklical: ´Korajža 
velja!´.« 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

21. 2. ob 19.15.: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki 
Slatnik. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
6. TEDEN MED LETOM  2020 

NEDELJA 
 

16.  februar 
6. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za  + Karla  ŠTRUBLJA  in  starše  BOHTE 
8.30  za  župljane 
10.00  za  + iz družin  KOZOGLAV  in  KASTELEC 
11.30  za  duševno  in  telesno  zdravje 
18.00  za  + starše in  brata  GOLOBIČ 

PV 10.00 za  + Marijo  BLATNIK, 20.  obl. in  + Alojza  
BLATNIKA 

PONEDELJEK 
sv. Silvin, škof 
17. februar 

8.00  za  +  iz  družine  CEKUTA 

18.00  za  + Alojzijo in  Franca  FAJS 

TOREK 
 

sv. Flavijan, škof 
18. februar 

8.00  po  namenu 
18.00  za  +  Emico  POREBER 
18.00  za  + Adolfa KRAŠOVCA, 7. dan 

SREDA 
sv. Bonifacij, škof 

19. februar 

8.00  za  srečno zadnjo uro 
18.00  za  + Barbaro JAPELJ 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Leon Sicilski, škof 

20. februar 

8.00  za  + Julija  GORENCA 
18.00  za  + starše KRAMAR in  KUHELJ 
18.00  za  + Faniko VOVK, 30. dan 

PETEK 
 

sv. Irena (Mira), devica 

21. februar 

8.00  za  +  TRŠČINAR  in  BUKOVAC 
18.00  za  + Katko in  Janeza  AVGUŠTIN 

18.00  za  + Antonijo DURINI, 7. dan 

SOBOTA 
SEDEŽ APOSTOLA  PETRA 

22. februar  

8.00  za  + Janeza  MURNA, 8. obl. 
8.00  za  + Alojzija PAVLINA, 7. dan 

18.00  
za  + Petra  KOŠAKA, obl. in  vse  žive in  
+ KOŠAKOVE in KOŠČAKOVE 

NEDELJA 
 

23.  februar 
7. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + Ano in  Kristino  TOMŠE  in  starše UREKAR 

8.30  za  župljane 

10.00  za  starše in  stare starše BOŽIČ 

11.30  za  + starša: Fani  in  Alojza  NOVAK 

18.00  za  + babici: Dragico  in  Milko 

VS 10.00 za  zdravje 


