
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 je prišel na tisti kraj, jim je rekel: ‘Molíte, da ne pridete 
v skušnjavo!’ sam pa se je oddáljil od njih približno za lučaj 

kamna. Padel je na kolena in molil: ‘Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih 
mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodí.’« Lk 22,40-44)

SPOVED – DEŽURANJE: v ponedeljek in torek lahko prejmete sveto spoved od 7.30h do 
10 in od 18h do konca večerne svete maše. Od srede do velikega petka bo spovedovanje 
od 7.30 do 12h in od 14h do konca večerne svete maše; na veliko soboto bo spoved od 
7.30 do 12h in med blagoslovi jedil. 
SESTANEK ZA STARŠE BIRMANCEV: v Frančiškovi dvorani v sredo, 13. 4., ob 17h.
VELIKI ČETRTEK: ob 8h molimo križev pot; krizmena sveta maša v stolnici ob 9h; ob 
19h se zberemo pri sveti maši kot spominu zadnje večerje; sledi molitvena ura. Nabirka je 
po naročilu naših škofov namenjena za Karitas kot pomoč Ukrajini. Prepeva župnijski zbor.
VELIKI PETEK: molitev križevega pota ob 8h in ob 15h kot spomin Jezusove smrti. 
Obredi velikega petka so ob 19h z nabirko za Sveto deželo. Po obredih molimo ob Božjem 
grobu. Prepevajo mladi in otroci.
VELIKA SOBOTA: blagoslov velikonočnega ognja ob 7h na samostanskem vrtu in 
molitev križevega pota ob 8h. 
VIGILIJA ob 19h – prinesite svečke! Prepeva župnijski zbor. 
BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL:
• v kloštru: ob 13h, 14h, 15h, 16h in 17h;
• podružnice: 14.15 - Krka, 15h – Gotna vas, 16h – na Cikavi pri Judeževih in ob 16.30 

Smolenja vas; 16.30 – Veliki Slatnik in ob 17.30 Potov Vrh.
VELIKA NOČ – SLOVESNII PRAZNIK GOSPODOVEGA VSTAJENJA: vstajenjska 
procesija ob 6.30 z Mestno pihalno godbo, prepeva župnijski zbor; svete maše so še ob 
8.30, 10h - prepeva mladinski in otroški zbor ter ob 11.30 in 19h.
ČIŠČENJE CERKVE: veliki petek, 15. 4., po molitvi križevega pota ob 8h: Ulice: 
Belokranjska cesta, Gotna vas, Ob potoku in Jedinščica.



M A Š N I  N A M E N I
6. POSTNI TEDEN 2022

VELIKI TEDEN NAŠE VERE

Zadnji teden postnega časa imenujemo veliki teden. Upravičeno, saj so vsi dnevi tega 
tedna veliki. Začne se s cvetno nedeljo, ko blagoslavljamo zelenje in s procesijo pon-
azarjamo Kristusov slovesni prihod v Jeruzalem in vstop v velikonočno skrivnost, kar 
naznanja branje pasijona. Zelenje je znamenje življenja in zmage, procesija v cerkev pa 
je izpoved, da s Kristusom Kraljem tudi mi romamo v nebeški Jeruzalem, kjer bo večna 
cvetna nedelja.

Na VELIKI ČETRTEK dopoldne je v stolnicah »krizmena 
maša«, med katero škof blagoslovi krstno in bolniško olje, sku-
paj z duhovniki pa posveti krizmo. Z večerno sv. mašo ali spomi-
nom na zadnjo večerjo se začenja sveto velikonočno tridnevje, 
ki je vrhunec liturgičnega leta. Slovesna večerna sv. maša je 
spomin na postavitev sv. evharistije in mašniškega posvečenja, 
po katerih sega Kristusovo odrešenje v življenje vseh ljudi vseh 
časov in krajev zgodovine. Posebna značilnost te maše je obred 
umivanja nog kot znamenje medsebojne ljubezni in služenja.

Bdenju in češčenju Najsvetejšega sledi VELIKI PETEK. 
Ta dan ni evharistične daritve, ker je bil Jezus na križu »du-
hovnik, oltar in jagnje obenem«. To imamo na veliki petek 
živo pred očmi med branjem Božje besede, razkrivanjem 
in češčenjem sv. križa in pri obhajilu. Celotno bogoslužje 
velikega petka razodeva, da je Kristusova smrt duhovniško 
dejanje za vse ljudi vseh časov. Zato tudi Cerkev v desetih, 
vsebinsko izjemno bogatih, molitvah prosi za papeža, 
služabnike Cerkve, vernike, katehumene, Jude, neverne, 
za državne voditelje, skratka za vse. Na veliki petek je ves 
svet pred križem in Križanim. Vsi naj bi slišali: »Glejte les 
križa, na katerem je viselo zveličanje sveta!«

Na VELIKO SOBOTO se mudimo pri Jezusovem grobu in v 
molku žalosti podoživljamo skrivnost smrti, pri velikonočni 
vigiliji pa to preide v vstajenjsko veselje. Po stari nava-
di je ta dan blagoslov velikonočnih jedil kot zahvala 
za vse velike Božje darove, ki izhajajo iz velike noči 
in kot priprava na družinsko velikonočno veselje. 

 
 

   

 
NEDELJA 

 
10.  april 2022 

 
6. POSTNA NEDELJA 

cvetna 

7.00  za + iz družin STANIŠA in PRIMC  
8.30  za župljane 

10.00  za + Alojza HOČEVARJA in starše 
11.30  za + Cvetko CIRNSKI 
19.00  za + Marinko VOVKO 

SV 10.00 za žive in + GREGORČIČ 

VELIKI 
PONEDELJEK 

sv. Stanislav, 
 škof, mučenec 
11. april  2022 

8.00  za zdravje M. 

19.00  za + Emico POREBER in starše POREBER 

VELIKI TOREK  
 

sv. Viktor, mučenec 
12.  april  2022 

8.00  za + BUTALA in iz družine SLEMC 

19.00  za zdravje in Božje varstvo v družini 

VELIKA SREDA 
sv. Ida, redovnica 
13. april  2022 

8.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
19.00  za domovino in razsvetljenje 

BOL 19.30 po namenu 

VELIKI ČETRTEK 
14.  april  2022 

19.00  za + Nežo in Karla KASTREVCA 
19.00  za + starše HUDOKLIN in + Mici GUŠTIN 
19.00  za + Jožeta NAGLJA, 30.  dan 
19.00  za + Anico MIKEC – 7. dan 

VELIKI PETEK 
sv. Julija, redovnica 

8.  april 2022 

15.00  Molitev križevega pota 

19.00  OBREDI VELIKEGA PETKA! 
VELIKA SOBOTA 

 
16. april  2022 

 

19.00  po namenu FSR 
19.00  za domovino 
19.00  za + Darinko PAVLIN 

NEDELJA 
17.  april 2022 

 

VELIKA NOČ 
 

GOSPODOVO 
VSTAJENJE 

6.30  za ozdravljenje družinskega debla 
8.30  za župljane 

10.00  za + Rudija in vse + OMAHNOVE 
11.30  za + Terezijo in Jožefa GAZVODA, obl. 
19.00  za + Jožefo JERIČEK  
BOL  po namenu 


