
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

 

6. POSTNA NEDELJA 
14. april 2019  št. 

 

 VELIKA NOČ 2019: letos praznujemo Veliko noč 21. aprila; VABLJENI k 
slovesnim svetim mašam: VELIKONOČNA PROCESIJA s sv. mašo bo ob 6.30 
(prepeva Župnijski pevski zbor, ki poje tudi ob 11.30), nato sledijo svete maše 
ob 8.30 (ljudsko petje), 10h (otroški in mladinski pevski zbor), 11.30 in 19h. 

 

***********DRUGA OBVESTILA IN POVABILA*********** 
 PREDAVANJE OB 550-LETNICI PRIHODA FRANČIŠKANOV V NOVO MESTO:  

v nedeljo, 14. 4. po večerni maši: predava dr. Matej Hriberšek! 
 VEROUČNA ŠOLA: rednega verouka sedaj ni do 5. maja zaradi velikonočnih 

in prvomajskih počitnic. Veroučenci ste skupaj s starši lepo povabljeni, da se 
udeležite vsaj en večer obredov Velikega tedna. 

 

 ZAKONSKI JUBILANTJE: pari, ki letos praznujete: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50 in več zakramenta svetega zakona, se prijavite za praznovanje 
zakonskih jubilejev, ki bo v nedeljo, 12. maja ob 11.30. 

 

 STANOVSKO ROMANJE MOŠKIH: letos bodo romali v soboto, 11. maja; pot 
bo vodila v Rogaško Slatino na ogled starodavne steklarne, muzeja kmečke 
opreme in še kaj. Odhod bo ob 7. uri iz Kandije. Cena je 30 €.  
 

 STANOVSKO ROMANJE DEKLET IN ŽENA: sobota, 18. maj; romale bodo v 
Koper in Piran ter Hrastovlje. 

 PROŠNJA ZA POMOČ V KLOŠTRU: bratje v kloštru se obračamo na vas s 
prošnjo. Potrebujemo ženo za likanje (enkrat na teden po nekaj ur!). In eno 
ali 2 osebi za delo na našem vrtu. Lahko si pridelata zelenjavo tudi zase. 

»In Jezus je zaklical z močnim glasom: 'Oče, v tvoje roke izročam svojo 
dušo.« In ko je to rekel, je izdihnil.  Ko pa je stotnik videl, kaj se je 
zgodilo, je slavil Boga in rekel: »Zares, ta človek je bil pravičen.'  

In vse množice, ki so se bile sešle, da bi to gledale, so se trkale na prsi, 
ko so videle, kaj se je zgodilo, in so se vračale. (Lk 23,46-48)



POSTNI ČAS – VELIKI TEDEN 
 
 

Slovenska karitas nam za letošnji 
postni čas pošilja naslednjo pobud0. 

 

Šesta luč: TEDEN TIŠINE 
 

Besede svetega Vincencija naj nam 
bodo spodbuda: »Utihnejo naj besede, 
spregovorijo naj dela.« In naše 
poročilo v velikem tednu bo daritev in 
zmaga. 
 

POVABILO 
OTROCI: Ta teden se odpoveš televiziji 
in računalniškim igricam. 
 

MLADI: Teden brez dolgega 
»chetanja« in drugih aktivnosti na 
telefonu in brez objav. Udeleži se vsaj 
enega obreda velikega tedna. 
 

ODRASLI: Teden brez radia na poti v 
službo, v tišini moli rožni venec in 
premišljuj o Jezusovih zadnjih dnevih. 
Namesto elektronskega razvedrila 
beri dobro knjigo. 
 

STAREJŠI: : Preživi uro dopoldan brez 
radija in v tišini zmoli rožni venec ter 
premišljuj o Jezusovi daritvi. 

**************************************** 
 

MED 6. POSTNIM TEDNOM 
 

 

 SPOVEDOVANJE: v ponedeljek 
in torek: zjutraj od 7.30 do konca svete 
maše in zvečer uro pred sv. mašo in do 
konca svete maše. Od srede do velike 
sobote pa od 7.30. do 12h in od 14h do 
konca sv. maše ob 19h.  
 

 VELIKI ČETRTEK – spomin 
zadnje večerje: zjutraj ob 8h molitev 
hvalnic in križevega pota;  
 

o V STOLNICI je slovesna krizmena 
sv. maša ob 9. uri – VABLJENI.  

o slovesna sveta maša ob 19h, po sv. 
maši sledi molitev pri Jezusu v ječi; 
darovi pri sv. maši so namenjeni za 
Karitas. Še posebej povabljene 
družine s prvoobhajanci. 
 

 VELIKI PETEK – strogi post, 
kar pomeni, da se smemo do sitega 
najesti enkrat na dan, če smo zdravi 
(stari od 18. do 70. leta), zdržek od 
mesa pa velja od 14. leta; za bolnike in 
starejše od 70. leta ne velja strogi 
post:  
o ob 8h in 15h vabljeni k molitvi 

križevega pota; 
o zvečer so ob 19h obredi velikega 

petka; sledi molitvena ura pri 
Božjem grobu; darovi so 
namenjeni za kristjane v Sveti 
deželi – za Božji grob. 
 

 VELIKA SOBOTA – Jezus v 
grobu: blagoslov velikonočnega ognja 
ob 7h na samostanskem vrtu. 
 

 BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH 
JEDIL 
o 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. 

o župnijska cerkev:  
ob 13h, 14h, 15h, 16h in 17h.  

o SLOVESNA VIGILIJA: ob 19h, 
prepeva Frančiškanski komorni zbor. 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 
 

18. 4. po molitvi križevega pota ob 
8.30: Ul. Ivana Roba, Drejčetova pot, 
Pot na Gorjance, Na lazu, Knafelčeva 
in Avšičeva. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
6. POSTNI TEDEN 2019 

 

NEDELJA 
 

14.  april 
 

6. POSTNA NEDELJA – 
CVETNA 

7.00  za + Boštjana in + iz družine JAPELJ 
8.30  za  župljane 
10.00  za + Ano in Rudija BUKOVEC 
11.30  za + iz družine CEKUTA 
19.00  za + Franceta KOBETA 

SV 10.00 za + Janeza KLEMENČIČA, obl. 
PONEDELJEK 

VELIKI PONEDELJEK 
15. april 

8.00  za zdravje TROBIŠEVE  družine 

19.00  za zdravje 

TOREK 
VELIKI TOREK  

 

16. april 

8.00  za + Rudija in Tončko JAKELJ in Katko 

19.00  v zahvalo in blagoslov družine 

SREDA 
VELIKA SREDA 

17. april 

8.00  za + Jožefo PODRŽAJ 

19.00  za + Rudija in vse + OMAHNOVE 

BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
VELIKI ČETRTEK 

18. april 

19.00  za + Jožefo KUNČIČ 

19.00  za + Jožeta KOCJANA 
19.00  za  + MAVSARJEVE, obl. 

++ PETEK 
VELIKI PETEK 

19. april 
OBREDI VELIKEGA PETKA OB 19h 

SOBOTA 
VELIKA SOBOTA 

20. april 

19.00  po namenu FSR 

19.00  za starše KRAMAR in KUHELJ 

19.00  za + starše HROVAT in sestro Marijo MRAK 

NEDELJA 
 

21. april 
 

V E L I K A  N O Č 

6.30  za + Marijo in Andreja LUZARJA 

8.30  za župljane 

10.00  za + starše DRENIK, obl. 

11.30  za zdravje 

19.00  za + Zofko GRIL 

BOL 19.30 po namenu 


