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.)

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.

BINKOŠTNI PONEDELJEK: dan po slovesnem prazniku BINKOŠTI praznujemo praznik
Marije Matere Cerkve. Pomenljiv praznik, ki nas vabi, da molimo k Božji Materi in jo
prosimo, da bi naša Cerkev bila sveta in odprta za druge, predvsem pa, da bi molila in
bila tako povezana z Bogom. Sveti maši bosta ob 8h in 19h.
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»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: ‘Če me ljubite, boste
spolnjevali moje zapovedi; jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo
drugega Tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Če me kdo ljubi, se bo dŕžal
moje besede in moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.’«
(Jn 14,15-16.23)

MESTNI ORATORIJ ZA OTROKE: prijavnice so na voljo na spletni strani, oglasni letaki
pa na mizicah ob izhodu iz cerkve. Dragi starši, izkoristite lepo priliko in svoje otroke
vključite v oratorijsko dogajanje.
POČITNICE V STRUNJANU: letos potekajo od 24. do 30. julija. Prijavnice so na mizicah
za verski tisk. Predvsem vabljeni otroci, ki ste vključeni med ministrante, pevski zbor, pa
tudi drugi, ki želite preživeti teden v prijetni družbi mladih in otrok.
ISKANJE KUHARICE V SAMOSTANU ZA SOBOTO IN NEDELJO: Še vedno se išče, zato,
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ZA STARŠE IN DRUGE: Vabljeni na pogovorni večer z Benjaminom Tomažičem z
Inštituta Integrum z naslovom: Vpliv socialnih omrežij, igric in pornografije na otroke
in mladostnike. Na srečanju v torek, 7. junija, ob 19.45, v župniji Vavta vas, vam bodo
spregovorili o tem, kako različni mediji prek reklam, oglasov, filmov, računalniških iger
in pornografije vplivajo na naše dojemanje lastnega telesa in spolnosti ter kaj je bilo
posebnega pri tem v času epidemije.
ČIŠČENJE CERKVE: V soboto, 11. junija, čistijo farani iz ulic: Ivana Roba, Drejčetova
pot, Pot na Gorjance, Na Lazu, Knafelčeva in Avšičeva.
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.

Binkoštna nedelja – 5. 6. 2022

kdor je pripravljen/a, naj pokliče p. Tomaža.

VEROUČNO LETO – KATEHEZA – ZNANJE – VERA
Zaključujemo veroučno leto, ki je bilo še
v dobršni meri zaznamovano z epidemijo
korona virusa. Zato so večkrat potekala
veroučna srečanja na daljavo, zadnje pol
leta pa tudi na blizu. Skratka, smo se
prilagajali in skušali glede na dane okoliščine podati informacije o veri in tem,
kako vera vpliva na naše življenje; kako
živeti z Bogom v vsakdanjem življenju.
HVALA vsem katehistinjam: s. Alenki Žibert
ND, Metki Pevec Slana, Alenki Ilovar, Gabi
Novina, Jerci Božič Kranjec ter patroma
Tomažu in Krizostomu. Preko nas je tako
okrog 180 otrok slišalo informacijo o veri,
Cerkvi in Bogu. Nas 7 je bilo v pomoč
prvim katehetom, ki ste vi, dragi starši.
Da, prav ste prebrali. Prvi ste. In mi, drugi,
ne moremo kaj dosti storiti brez vašega
sodelovanja. Zato prosimo, da naredite,
kolikor je v vaši moči, da se o veri, Bogu in
Cerkvi govori tudi v vaši družini. In to lepo,
spoštljivo, z življenjem. Če ni spoštljivosti
in govorjenja iz ljubezni, potem je bolje
biti tiho in se ne iti verouka in prejemati
zakramentov. Polemika, o kateri moremo

brati in slišati v teh dneh preko medijev,
gre prav v tej smeri: ali bomo vero živeli ali
pa bomo o njej prejemali samo neko informacijo in se šli folkloro preko božičnih
in velikonočnih običajev ter slovesnosti
obhajila in birme.
Časi, katere živimo, so zelo zahtevni.
V svetu se bije boj med dobrih in zlom.
Napadi na vero in nas, katoličane, so vedno bolj odkriti. Kdo se bo boril namesto
nas? Za kaj se bomo borili, če nam vera
ni del našega življenja? Prosimo Svetega
Duha, da bi spoznali in doumeli smisel
in pomen obiskovanja verouka in hoje k
sveti maši ter prejemanja zakramentov.
Preveč kristjanov, mater in očetov, živi
brez zakramenta svetega zakona; preveč
kristjanov ne moli in ne hodi redno ob
nedeljah k sveti maši; preveč kristjanov
se o veri ne izobražuje in se za vero ne
zanima. Vsak naj pri sebi premisli in
naredi kar lahko, da bo povezanost med
katehezo, znanjem in vero. Naj nas vse
dobri Bog blagoslavlja in varuje.
p. Krizostom, župnik

SAMOSTANSKI DAN
Prihodnjo soboto, 11. junija,
vabljeni na druženje v
naš samostan. Pričeli
bomo s sveto mašo
v cerkvi ob 10. uri
in nadaljevali na
samostanskem vrtu.
Tam bo najprej igra
naše veroučne dramske
skupine. Nato bo piknik

maj, 2019

kosilo, kateremu bodo sledile
razne delavnice: športna, slikarska, peka
hostij, lokostrelstvo in še
druge. Vabljeni
vsi, da skupaj
preživimo nekaj
ur in tako obogatimo
drug drugega.

MAŠNI NAMENI

TEDEN PO BINKOŠTIH 2022

NEDELJA

7.00

5. junij 2022

10.00

BINKOŠTI

19.00

za + duhovnika Ivana ŠTRUSA
za župljane
za + starše SELAK in za + Marijo
za + Miro TKALČIČ
za + Jakoba FURLANA

PONEDELJEK

8.00

za ozdravitev družinskega debla

6.junij 2022

19.00

v čast Kristusovi Krvi

TOREK

8.00

MARIJA, MATI CERKVE

8.30
11.30

Robert, opat

19.00

7. junij 2022

v zahvalo Mariji Pomagaj za zdravje
za + Ivana LISJAKA

19.00

za +Vido CIMPRIČ, 7. dan

SREDA

8.00

za duše v vicah
za + Branka VRBINCA
po namenu
za + Jožeta PRELOGA in
vse + MIHALIČEVE

sv. Medard, škof
8. junij 2022

ČETRTEK

19.00
BOL

19.30

8.00

sv. Primož in Felicijan,
19.00
mučenca
9. junij 2022
19.00

PETEK

za Božje varstvo in blagoslov (P. J.)
za + Slavico RAJER, 30. dan

19.00

v zahvalo
za + Marinko VOVKO
za + Marjetko RAVNIKAR, 30. dan

8.00

za + očeta Dušana MODICA

19.00

za + Emico POREBER in starše POREBER

8.00

sv. Edvard, duhovnik
19.00
10. junij 2022

SOBOTA

sv. Barnaba, apostol
KVATRNA SOBOTA

11. junij 2022

NEDELJA
12. junij 2022
SVETA TROJICA

7.oo
8.30
10.00
11.30
19.00
SV

10.00

za + Barbaro JAPELJ in + iz družin
JAPELJ in FLAJNIK
za župljane
za + Toneta in starše KORDIŠ
za Božji blagoslov pri izpitu
za + Marijo UCMAN, obl.
za žive in + TROBIŠEVE

