
, 
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 -

 

2. NEDELJA MED LETOM 
15. januar 2017  št. 8 

»29 Drugega dne je videl Jezusa, ko je prihajal k njemu, in 
je rekel: »Glejte, Jagnje božje, ki odjemlje greh sveta. 30 
Ta je tisti, o katerem sem rekel: Za menoj pride mož, ki 

je pred menoj; zakaj bil je prej ko jaz.« (Jn 1,29-30). 

 

 

•  MESEC JANUAR JE MESEC VERSKEGA TISKA: eni ste nanj 
naročeni (lahko v pisarni vplačate naročnino za leto 2017!), drugi 
ga morete kupiti. Vedno ga je dovolj na mizicah in policah ob 
izhodu iz cerkve. 

 

• CENE  NAROČNIN:  Družina –  101,40 € (če plačamo do konca 
januarja 2017 pa le 98,80 €), Ognjišče – 30,90 € (naročniki po 
pošti 31,70€), Misijonska obzorja – 9 € in Mohorjeva zbirka – 
46 €. Pohitite. 
 

• FSR -  FRANČIŠKOV SVETNI RED ima svoje redno srečanje v 
soboto, 21. 1., ob 16. uri v Lenartovi dvorani. 
 

• KONCERT OTROŠKEGA ZBORČKA bo v soboto, 28. 1., po večerni 
sv. maši – LEPO POVABLJENI! 

 

• 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. Romanje organiziramo mestne župnije kot pripravo na 
mestni misijon. Prvi avtobus je že poln. Želimo zbrati še najmanj 20 
oseb, kar pomeni, da bo organiziran še en avtobus. Pohitite s 
prijavami, zato se oglasite v župnijski pisarni!  
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V JANUARJU 8 DNI MOLIMO ZA 
EDINOST MED KRISTJANI 

 

Letošnja molitvena osmina za edi-
nost (18.1. – 25.1.2017) ima poseben 
značaj, saj mineva petsto let od 
začetka reformacije v Nemčiji (1517). 
Ta dogodek je močno zaznamoval 
vso evropsko, svetovno in tudi slo-
vensko zgodovino in kulturo. V prej-
šnjih časih se katoličani takšnih oble-
tnic nismo bili vajeni spominjati, saj 
so se obhajale v duhu ostrih kritik in 
očitkov na obeh straneh. Letos se 
prvič obhaja v ekumenskem in molit-
venem duhu. Tako je želel papež 
Benedikt XVI., ki je leta 2011 sprejel 
povabilo luteranov, da se spominjan-
ju pridružijo tudi katoličani. Tako želi 
tudi papež Frančišek, ki se je ob dne-
vu reformacije 2016 udeležil začetka 
spominskih slovesnosti v Lundu 
(Švedska). Ob njih prihaja do izraza 
tudi bolečina in skupno priznanje 
krivde za globoke delitve, ki so sledi-
le reformaciji. Takšno »očiščenje 
spomina« bo omogočilo, da napra-
vimo nove korake na poti sprave. 

 

SV. ANTON PUŠČAVNIK 
NA VELIKEM SLATNIKU 

 

Vsako leto slovesno praznujemo god 
puščavnika sv. Antona na Velikem Sla-
tniku. Sv. maša bo tako v torek, 17. 1., 
ob 17h na njegov praznik, zunanja slo-
vesnost praznika pa bo v nedeljo, 22. 
1., ob 10. uri. Po maši sledi tradiconalna 
licitacija suhomesnih izdelkov. Kot 
vam je znano, si želimo podružno cer-

kev na Velikem Slatniku v notranjosti 
prenovit – dela počasi in vztrajno nap-
redujejo; načrti za menjavo lesenega 
stropa so pri koncu, tako bodo delavci 
kmalu po Antonovi nedelji pričeli z 
delom. Hvala vam za vsak Vaš dar, za 
katerega se res toplo priporočamo. Po 
ocenah bo menjava stropa stala dob-
rih 10.000 €. 
 

SLUŽBA EKSORCIZMA – 
PREDAVANJE 

 

Nekateri ste morda ob obisku našega 
samostana kdaj slišali kakšne čudne, 
celo grozljive glasove, ki so vas zmedli, 
navdali z radovednostjo, morda tudi z 
ogorčenjem. Nekateri pa morda veste, 
da v okviru dejavnosti manjših bratov 
v NM samostanu obstaja tudi škofijska 
služba eksorcizma. Ne veste pa, kaj to 
je, zakaj se to izvaja in čemu sploh 
takšna dejavnost, češ saj imamo psihi-
atrične ustanove. Da bi bilo čim manj 
nejasnosti in nepotrebnih govoric, 
smo se bratje frančiškani skupaj s člani 
ŽPS odločili, da bo imel p. Peter Vra-
bec, ki je odgovoren za to službo po 
dekretu s strani NM škofa, dve preda-
vanji z možnostjo vprašanj, in sicer v 
četrtek 19.1. in v soboto 21.1.2017, oba-
krat po večerni maši (ki je ob 18h). Če 
bo dosti zanimanja, bo to kar v cerkvi, 
sicer pa v Frančiškovi dvorani. Lepo 
vabljeni! 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
21. 1.: Ragovo in Krka. 
V slogi je moč, zato pridite v čim več-
jem številu. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
2. teden med letom 2017 

NEDELJA 
15. januar 

 
 

 
2. nedelja med letom 

7.00  za + Antona Hudoklina 
8.30  za farane 
10.00  za + Alojzija Novaka in vse + iz družine Hočevar 
11.30  za + iz družine Kastelec 
18.00  za + mamo Vero Šenka 

PV 10.00 za + Frančiško Papež, 30. dan 
PONEDELJEK 
16. januar 

Sv. Berard in drugi  
maroški mučenci 

8.00  za + Stanka Ravbarja in + Jeričeve 

18.00  za zdravje 

18.00  za + Greti in Valentino Vrhovnik 

TOREK 
17. januar  

Sv. Anton, puščavnik in opat  

8.00  za + Antona Kastelica in vse + iz družine Kastelic in Junc 

17.00 VS za + Jožeta Vovka 
18.00  za + Tončko Zupančič 

SREDA 
18. januar  

Sv.  Marjeta Ogrska, kneginja 

8.00  za mir in zdravje v družini 
18.00  za zdravje 
18.00  za + Marijo Sašek 
BOL 19.30 za + Pavlinega brata 

ČETRTEK 
19. januar 

Sv. Makarij Aleksandrijski, 
opat 

8.00  za + Martina Florjančiča in starše Kovačič 

18.00  za + Ivana Lesjaka 

18.00  za vse + Kekove 

PETEK 
20. januar 

 

Sv. Fabijan,  papež in  
mučenec 

8.00  za zdravje 

18.00  za + Jožeta Srebrnjaka 

18.00  za + starše Kuhelj in Kramar 

 SOBOTA 
21. januar 

Sv. Neža, devica in mučenka 

8.00  v zahvalo za 25 let zakona 
8.00  za + Mihaelo Šuštaršič 
18.00  za + Marijo Mohar  
18.00  po namenu FSR 

NEDELJA 
22. januar 

 
 

 
3. nedelja med letom 

7.00  za + Julijano Butala 
8.30  za farane 
10.00  za + Jožefa Udovča 
11.30  za + Antona Lončariča in + iz družine  Lončarič 
18.00  za nove duhovne poklice 

VS 10.00 za + Antona Košmerla, Staneta in starše Jerman 


