
, 
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 pri Raiffeisen banki: 
SI56-2480-0900-4339-685

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.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart 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.

župnija

 sv. LenartNM -

 

 

1. POSTNA NEDELJA 
5. marec 2017  št. 

»3In pristopil je skušnjavec in mu rekel: 'Če si Božji Sin, 
reci, naj ti kamni postanejo kruh.' 4On pa je odgovóril: 

'Pisano je: ›Človek ne živi samo od kruha, ampak od 
vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.‹«  (Mt 1,3-4). 

 REDNA SEJA ČLANOV ŽPS – bo jutri, v ponedeljek, 6. 3. Želje ali 
pripombe povejte članom ali župniku. 
 

 REDNA LETNA VIZITACIJA – OBISK našega provinciala p. Marjana 
ČUDNA bo v četrtek, 9. 3. Ob 8. uri bo daroval sv. mašo, nato pa se bo 
srečal z vsemi brati. Obisk podprite z molitvijo – hvala!  
 

 MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLEJNJE bo v četrtek, 9. 3., ob 18. uri – 
lepo povabljeni!  
 

 BIRMANSKI BOTRI imajo 2. srečanje v Baragovem zavodu v Šmihelu 
v soboto, 11. 3. ob 10. uri. 

 

 OBČNI ZBOR ŠKOFIJSKE KARITAS NOVO MESTO -  sobota, 11. 3. v 
Baragovem zavodu. Ob 9. uri je sv. maša v šmihelski cerkvi. Sodelavci 
Karitas in drugi, prav lepo povabljeni.  
 

 POSTNO ROMANJE – skupaj s stolno in šmihelsko župnijo vabljeni na 
postno romanje v soboto, 25. marca 2017. Poromali bomo na 
Avstrijsko Koroško na ogled postnih prtov. Cena romanja bo 49 € na 
osebo in vključuje avtobusni prevoz, kosilo, cestnine in vstopnine. Ob 
prijavi vplačate 20 € akontacije. 
 

 PRVOMAJSKO ROMANJE V LURD bo od 27. 4. do 1. 5. 2017. Cena 
romanja za 5 dni je 380 €. Ob prijavi vplačate 100€; ostalo lahko po 
obrokih. Na drugem avtobusu polnimo zadnja mesta – POHITITE!  
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POSTNI ČAS 2017 
 

V sredo, 1. 3., smo vstopili v milostni čas 
posta. 40 dni je doba, ki je preizkušena 
in nam po zagotovilu Svetega pisma 
prinaša ob koncu blagoslov; seveda, če 
bomo ponujeni čas izkoristili v duhu, kot 
to želi sam Jezus, oziroma njegova in 
naša Cerkev. Po naših oltarjih vidimo 
napise: POST, MILOŠČINA, DOBRA 
DELA, BOŽJA BESEDA IN MOLITEV.  Naj 
bo v postnih dneh vsakega od naštetih 
po nekaj več v našem življenju. 
Pogumno, z mislijo drug na drugega, 
predvsem pa z več molitve pojdimo 
veliki noči naproti. 
Pobude KARITAS za letošnji postni čas:  
- 40 dni ne bom stregel in tudi ne pil 
alkoholnih pijač, v znamenje solidarnosti 
do vseh, ki trpijo zaradi alkoholizma; 
- svoje prihranke bom morda daroval za 
trpeče ljudi v jugovzhodni Evropi: Srbija, 
Makedonija, Bosna in Hercegovina in 
Albanija; 
- naša Župnijska karitas pa bo preko 
dveh nabirk, na pepelnično sredo in 
veliki četrtek, zbrane darove darovala 
preizkušeni družini iz naše župnije.  
 
KRIŽEVI POTI OB TORKIH IN PETKIH 

 

1. torek,   7. 3.: Frančiškov svetni red 
2. torek, 14. 3.: Prenova v Duhu 
3. torek, 21. 3.: Karitas 
4. torek, 28. 3.: Biblična skupina 
5. torek,   4. 4.: Zakonske skupine 
6. torek,  11. 4.: ŽPS 

* * * * * * 
1. petek,  3. 3.: katehetje 
2. petek, 10. 3.: 5. in 6. razred 
3. petek, 17. 3.: birmanci 

4. petek, 24. 3.: 3. in 4. razred 
5. petek, 31. 3.: 7. razred 
6. petek,  7. 4.:  8. razred 
 

 

DELA V CERKVICI NA VELIKEM 
SLATNKU 

Želena in načrtovana dela so se v 
minulem tednu resnično pričela. 
Delavci so zamenjali leseni strop z 
ometenim, belim stropom. 
Napeljana je tudi nova elektrika. 
Vaščani so k prenovi zelo zavzeto 
pristopili. Seveda je največja skrb 
zbiranje denarnih sredstev. Kdor želi, 
je povabljen k darovanju. Kot pri 
obnovi na Potovem Vrhu, bodo tudi 
tokrat dane na voljo položnice. 
 

STATISTIKA KRSTOV IN POGREBOV 
V JANUARJU IN FEBRUARJU 2017 

 

KRSTI (3): Tia Staniša, Ana Balaban in 
Iza Šutar. 
 
POGREBI (11): Anica Mohar (70), 
Alojzija Laznik (79), Anica Jurečič 
(73), Antonija Mohar (83), Frančiška 
Obradinović (80), Iztok Nilič (39), 
Jožefa Blažič (84), Anton Radešček 
(84), Franc Mrgole (85), Katka 
Avguštin (55) in Martin Gazvoda 
(79). 
 
********************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
11.  3.: Belokranjska cesta, Gotna vas, 
Ob potoku in Jedinščica. Pridite, da 
bo delo hitro in dobro opravljeno! 

 

 

MAŠNI NAMENI 
1. postni teden 2017 

NEDELJA 
5. marec 

 
 

 

 
1. postna nedelja 

7.00  v zahvalo 
8.30  za farane   
10.00  za + Poldeta Vidica in + iz družine Lavrič 
10.00  za  + Antonijo Vovko, 2. obl.  in + Vovko 
11.30  za + Antona in Kristino Koračin 
18.00  za +Darinko Pavlin, obl. in Frančiško Kastelic 

PONEDELJEK 
6.   marec 5555 

Sv. Fridolin, opat 

8.00  za + Iztoka Niliča, 30. dan 

18.00  v čast sv. Antonu 

18.00  za + Antonijo Mohar,  30. dan 
18.00  za + Martina Gazvoda, 7. dan 

TOREK 
7.   marec 55 

Sv. Perpetua in Felicita, mučenki  

8.00  za + Nežo Palčič 

18.00   za + Julijano, Antona in Franca Brulc 

SREDA 
8.   marec 

Sv. Janez od Boga,  
redovni ustanovitelj 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Martina Kralja 
18.00  za + Frančiško Obradinović, 30. dan 
BOL 19.30 za mir in zdravje in za blagoslov v službi 

ČETRTEK 
9.   marec 

Sv. Frančiška Rimska,  
redovnica 

8.00  za + Možé 

VS 17.00 za + Angelo Košmerl, 7. dan  

18.00  za +  Antona Radeščka, 30. dan 

18.00  za + Jožefo Blažič, 30 dan 
PETEK 

10.   marec 55 
 

40 mučencev iz Armenije 

8.00  za duševno in telesno zdravje 
18.00  za zdravje v družini 
18.00  za + Petra Drenika 

 SOBOTA 
11.   marec 55 

Sv. Benedikt, škof 

8.00  v čast Materi Božji za družino 
18.00  v zahvalo za zdravje 
18.00  za vse + iz družine Buh in Gvardijančič 

NEDELJA 
12. marec 

 
 

 

 
2. postna nedelja 

7.00  za + Mileno Šribar 
8.30  za farane   
8.30  za + Ivanko Rebernik in vse +  iz družine Florjančič 

10.00  za  + Franca Zaletela, obl. 
11.30  za + Ivana in druge + iz družine Povše 
18.00  za + Pepco Hudoklin in Mici Guštin 

SV 10 za + Jožeta Seničarja, obletnica 


