
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

 

7. nedelja med letom 
24. februar 2019  št. 

 

 VEROUK: po zimskih počitnicah, jutri pričenjamo z rednim veroukom. 
 

 

 MARČEVSKA SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALEGA SVETA: bo tokrat jutri, v 
ponedeljek, 25. februarja, ob 19. uri v Lenartovi dvorani.  
 

 DNEVI, KI NAS NA POSEBEN NAČIN POSVEČUJEJO: vsak mesec jih 
obhajamo v četrtek, pred prvim petkom, ko molimo pred Najsvetejšim za 
nove duhovne poklice (28. 2.), prvi petek, ko zadoščujemo za osebne grehe 
in grehe vsega sveta (1. 3. ) in prva sobota, ko prosimo Devico Marijo, da 
posreduje pri Bogu za svetost duhovnikov in nenazadnje vseh nas  (2. 3.) – 
vse tri dneve pričnemo molitev ob 17.30. Pridite – molimo! 
 

 PRVA NEDELJA V MESECU: kaj zaznamuje prvo nedeljo? Morda je v 
ospredju nabirka za samostan in cerkev ter druženje v Lenartovi dvorani po 
dopoldanskih svetih mašah, pozabljamo pa na birmansko sveto mašo ob 
10h. Radi molimo za naše birmance in njihove drage starše ter botre. Ob 
prvih nedeljah imamo v župniji »samo« 5 svetih maš in ne 6, ker je ni na 
podružnici. Molimo za duhovnike, da bo še nekaj časa takšno obilje. 

 PRVOMAJSKO ZAHVALNO ROMANJE od 28. 4. do 1. 5. 2019: 2 avtobusa sta 
polna, zato počasi polnimo 3. avtobus. Kdor še razmišlja, naj pohiti s prijavo. 
Na romanju se želimo zahvalili za milosti misijona, ki smo jih prejeli v mesecu 
novembru preteklega leta. Pot nas bo vodila v Dubrovnik, Budvo, Kotor, 
Marijino svetišče Gospa od Škrpjela v zalivu Boka Kotorska. Ob povratku 
domov se bomo ustavili še pri Kraljici miru v Medžugorju. Cena romanja je 290€.

»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: 'Vam pa, ki poslušate, 
pravim: Ljubíte svoje sovražnike, delajte dobro tistim, ki vas sovražijo. 

Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molíte za tiste, ki grdo 
ravnajo z vami. Tistemu, ki te udari po enem licu, nastavi še drugo, in 

kdor ti hoče vzeti plašč, mu tudi obleke ne brani.?« (Lk 6,27-30) 
(Jn  2,1-4). 



1. DEL POSTNEGA PISMA 
 

 

Pred nami sta dve predpostni nedelji, 
ko po cerkvah v Sloveniji poslušamo 
pastirsko pismo za postni čas. Kljub 
temu, da ga boste slišali pri sv. maši, 
naj bo navedenih nekaj poudarkov iz 
njega. Naslov pisma je Vseživljenjska 
kateheza.

 

»Postni čas je pred nami in vaši 
škofje želimo z vami nadaljevati 
poglabljanje krstne zavesti, o kateri 
smo vam pisali lani. Krst je za 
vsakega prvi korak njegovega 
vstajenja in ponudba novega 
življenja. Po njem smo poklicani k 
misijonski dejavnosti, da bi bili tudi 
drugi deležni sadov smrti in vstajenja 
Jezusa Kristusa ter zaživeli iz te 
podarjene novosti življenja.« 
 

»Nekateri se še spominjate, da je 
nekoč obstajal krščanski nauk ne le 
za otroke, ampak je potekal ob 
nedeljah popoldne za vse vernike. S 
spreminjanjem življenjskih navad 
smo to opustili, nismo pa uspeli 
uvesti novih rednih oblik verskega 
poučevanja odraslih. Ko v Cerkvi na 
Slovenskem govorimo o katehezi, 
pomislimo le na osnovnošolski 
verouk, kot ga izvajamo po župnijah. 
A »kateheza« pomeni več. » 
 

»V zadnjih desetletjih smo v Cerkvi 
na Slovenskem zgradili primerne 
učilnice, kjer se kateheti in 
katehistinje po svojih najboljših 
močeh trudijo oznanjevati in učiti. 

Oznanjevalci imamo različne učne 
pripomočke, ob katerih se trudimo 
posredovati znanje in versko 
izkušnjo udeležencem naših srečanj. 
Vedno bolj pa se zavedamo, da je 
kateheza »srečevanje odraslih, 
mladine in otrok v določeni katehetski 
skupini pod vodstvom kateheta z 
namenom, da bi trajno rasli v veri«.  
 

»Novi katehetski načrt tako 
opredeljuje osnovne katehetske 
naloge: podpiranje poznavanja vere, 
učenje molitve, vzgoja v liturgiji, 
vzgoja za občestvo in uvajanje v držo 
razločevanja. Nekaj takšne kateheze 
je že navzoče v različnih duhovnih 
gibanjih, pri delu z odraslimi, v 
župnijskih skupinah in morda še kje. 
Škofje močno spodbujamo župnijska 
občestva, zlasti župnijske pastoralne 
svete, da skupaj iščejo v tej smeri 
nove možnosti in da za njihovo 
izvedbo poskrbijo tudi za 
usposobljene katehiste in 
katehistinje.«  
 

»Katehet oznanja, kar nosi v svojem 
srcu, oznanja svoje izkustvo Božje 
navzočnosti in svoje odrešenosti 
sredi občestva. Ogreva srca. Vabi k 
obredu. Išče poti, kako bi na najbolj 
prodoren način razrahljal zemljo srca 
za Božjo besedo. Bratje in sestre pa 
poslušajo, opazujejo, gledajo in 
premišljujejo, iščejo zgled, iščejo 
avtentičnost..«  

 

ČIŠČENJE CERKVE 
2. 3.: Ulice: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova. 

 

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

 

NEDELJA 
24.  februar 

 

7. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za  zdravje prijateljice 
8.30  za župljane 
10.00  za + Martin-a BAJCA, 1. obl.  in + iz družine BAJC 

11.30  za + Karla FLORJANČIČA 
18.00  za + Janeza MURNA, 7. obl. 

VS 10.00 za + Franca, Ano in Alojzijo AVGUŠTIN 
PONEDELJEK 

bl. Sebastijan iz Apricioja, 
 redovnik I. reda 

25. februar 

8.00  po namenu 

18.00  za + Mija ŠPOLJARJA  in + Anko 

TOREK 
sv. Aleksander (Branko), škof 

 

26. februar 

8.00  za + iz družine CEKUTA 

18.00  za + Antona FABJANA, obl. 

SREDA 
sv. Gabrijel 

 Žalostne Matere Božje 
27.  februar 

8.00  za  zdravje 

18.00  za + Franca in Jožefo KALČIČ 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Roman, opat 

28. februar 

8.00  za samostansko družino 

18.00  za + Janeza in Branka KRAMARJA 

PETEK 
sv. Albin (Zorko), škof 

1.  marec 

8.00  za + Jožefo ŠKRLAK 
18.00  za + Albina in Anico MOHAR 
18.00  za + Franca NOVAKA, 30.dan 

SOBOTA 
sv. Neža Praška, devica 

2. marec 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00  za + Milovana DIMITRIČA 
18.00  za + Nežo LUKŠIČ, obl. 

 
NEDELJA 

 

3.  marec 
 

8. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  v zahvalo 

8.30  za župljane 

10.00  za + Jožeta RAZPOTNIKA, obl. 

11.30  za + Alojza PREŠERNA, obl. 

18.00  za + iz družine GOTLIB 


