
Oznanila
kloštrska

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.

 

• PODRUŽNICA VELIKI SLATNIK: v zadnjem času je bilo v cerkvi narejenih kar 
nekaj del: zamenjan je bil leseni strop z montažnim in pobeljenim, napeljana 
je bila nova električna napeljava z novim svetili, v bližnji prihodnosti pa bo 
narejena še nova korna ograja; krajani so v cerkvi samoiniciativno odstranili 
omet in naredili cokel zaradi vlage, v zakristiji so zamenjali strop z gips 
ploščami in po ureditvi korne ograje bo cerkev tudi pobeljena. V 
restavriranje je šel tudi eden od treh lesenih oltarjev. Seveda je obnova 
povezana z veliki sredstvi. Kdor more, je naprošen, da daruje. Na Antonovo 
žegnanje, 21. 1., ob licitaciji suhomesnih izdelkov in ofru med mašo ter 
nabirko na praznik sv. Antona, ste darovali skoraj 2.000 € - BOG POVRNI! 

• PRVI DNEVI V MESECU: četrtek (1. 2.), petek (2 .2) in sobota 3. 2.) – vabljeni 
k prejemu zakramentov. Na PRVO NEDELJO, 4. 2. bo nabirka za potrebe 
samostana (v januarju ste darovali preko 2.200 € - HVALA!), po dopodanskih 
mašah pa druženje v Lenartovi dvorani. Veseli bomo sladkih dobrot! 

• ODMIK ZA MOŠKE: možje in fantje vabljeni na celodnevni odmik, v soboto, 
3. 2., ob 8.30 pri nas v Lenartovem domu. Končamo z večerno sv. mašo ob 
18h. Prijave so obvezne na e-naslov: krizostom.komar@rkc.si ali telefon 
041/347-o69.  
 
 

• PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – stolna, šmihelska in naša župnija, 
organiziramo prvomajsko romanje od 27. do 30. 4. 2018. Kdor razmišlja, naj 
se čim prej prijavi in vplača prvi obrok 100 €; s seboj naj prinese tudi 
številko veljavnega osebnega dokumenta (osebna ali potni list!) 

4. NEDELJA MED LETOM 
 
 
 
 
 
 

 

28.  januar 2018  
št.  9 

 

»Vsi so se tako začudili, da 
so razpravljali med seboj: 

'Kaj je to? Nov nauk z 
oblastjo! Celo nečistim 
duhovom ukazuje in so 
mu pokorni.' In glas o 

njem se je takoj razširil po 
vsej okolici v Galileji.« 

 

Mr 1, 27-28 



 

MAŠNI NAMENI 
4. TEDEN MED LETOM 2018 

NEDELJA 
28. januar 

 

4.  NEDELJA MED LETOM 
 

NEDELJA SVETEGA PISMA 

7.00  v dober namen 
8.30  za farane   
10.00  za + Kostja Ureka 
11.30  za + Antona Ovnička, obl. 
18.00  za + Pepco Hudoklin in + Mici Guštin 

PV 10 po namenu 
 PONEDELJEK 

Sv. Konstancij, škof 
 29. januar 

8.00  na čast Sv. Družini 

18.00  za blagoslov biblične družine 

TOREK 
Sv.  Hijacinta Mariscotti, 

tretjerednica 
30. januar 

8.00  za + Zvonimirja Popoviča 

18.00  za + Antona Vovkota 

SREDA 
Sv. Janez Bosko, duhovnik 
in ustanovitelj salezijancev 

31. januar 

8.00  za + Iztoka Niliċa 

18.00  za + Jožeta Zaletelja 

18.00  za + Janeza in Branka Kramarja 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Brigita Irska, opatinja 

1.  februar 

8.00  za + Antonijo Mohar, obl. 

18.00  
 
za zdravje 

PETEK 
Jezusovo darovanje - 

svečnica 
2.  februar 

8.00  za + Matija in Marijo Simonič 

18.00  v zahvalo in priprošnjo 

18.00  za + Marijo Djukiċ, 30. dan 

18.00  za + Janeza Plavca 
 SOBOTA 

Sv. Blaž, mučenec 
3.  februar 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00  za + Antona Seljaka, obl. 
18.00  za zdravje 

NEDELJA 
4. februar 

 

5.  NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Vincenta Flajnika in vse + Flajnikove 
8.30  za farane   
10.00  za + Antona Radeščka, 1.obl. in Emico Radešček 

11.30  
za + Jožefa in Marijo Špeh, za + Franca in 
Marijo Medle ter ostalo sorodstvo 

18.00  za + Muhič in Hrovat 

NEDELJA SVETEGA PISMA 
 

 

Z Bogom v družini 
‚Kakor je svet ta, ki vas je poklical, 
bodite tudi sami sveti!‘ (1 Pt 1,15). 

Gospod je Mojzesu naročil: »Govori 
vsej občini Izraelovih sinov in jim 
povej: ‚Bodite sveti, kajti jaz, Gospod, 
vaš Bog, sem svet!‘ (3 Mz 19,2). 
»Bodite mi torej sveti, kajti jaz, 
Gospod, sem svet in odločil sem vas 
izmed narodov, da bi bili moji!« (3 Mz 
20,26). Prerok Amos je dodal: »Samo 
vas sem izvolil izmed vseh rodov na 
zemlji; zato bom terjal od vas 
odgovor za vse vaše krivice!« (Am 
3,2). – Tudi mi smo, dragi bralci, 
poklicani in izvoljeni, da v tem času in 
prostoru sprejmemo svoje poslanstvo 
in izpolnimo svojo dolžnost. 
Tako nas ob nedelji Sv. pisma 
spodbuja koprski škof msgr. dr. Jurij 
Bizjak. Naj se naša svetost krepi in 
raste tudi po branju Svetega pisma. 
 

SVEČNICA, JEZUSOVO DAROVANJE 
 

Vabljeni k sv. maši ob 8h in 18h. 
Ta dan je tudi dan posvečenega 
življenja, ki ga obhajamo redovniki in 
redovnice. Za novomeško škofijo se 
bomo zbrali k molitvi in sv. maši ob 
10h v karmeličanskem samostanu v 
Mirni Peči. 

 

 

LURŠKA 9-DNEVNICA 2018 
 

 

Kot vsako leto, tudi letos pričnemo na 
praznik Gospodovega darovanja v 
templju, 2. 2. ob 17h z molitvijo 
serafinskega rožnega venca in ob 18h 
s sv. mašo, ki jo daruje povabljeni gost. 

PROGRAM 9-dnevnice: 
 petek, 2. 2. :  Ljubezen je potrpežljiva 

– p. Ambrož MUŠIČ, OFM 
 po maši sledi predavanje Boštjana 

Harija  Moški, ženska in Sveto pismo  
 sobota, 3. 2.:, Ljubezen je dobrotljiva 

– p. Marjan ČUK, OFM 
   po maši sledi nagovor za družine 
 nedelja, 4. 2.:, Ljubezen ni 

nevoščljiva – p. Peter LAVRIH, OFM 
 ponedeljek, 5. 2.:, Ljubezen se ne 

ponaša, se ne napihuje   g. Jože 
PIBERNIK 

 torek, 6. 2.:, Ljubezen ni brezobzirna 
– dr. Silvester FABIJAN 

 sreda, 7. 2.:, Ljubezen ne išče svojega 
– p. Bogdan RUS, OFM 

 četrtek, 8. 2.:, Ljubezen se ne da 
razdražiti   p. Janez PAPA, OFM 

 petek, 9. 2.: Ljubezen se ne veseli 
krivice, veseli pa se resnice – dr. p. 
Andraž ARKO, OFM 

 po maši filmski večer s p. Andražem 
 sobota, 10. 2.:, Ljubezen vse prenaša 
 dr. p. Christian GOSTEČNIK, OFM 
 po maši sledi nagovor za starše 
 

nedelja, 11. 2. ob 18h - praznik Lurške 
Matere božje – maša in procesija s 
petimi litanijami Matere Božje, vodi 
ljubljanski pomožni škof, dr. Anton 
JAMNIK: LJUBEZEN NIKOLI NE MINE 
 

SV. BLAŽ 
 

Takoj po jutranji sv. maši ob 8h kot 
zvečer po 18h boste lahko prejeti 
blagoslov na priprošnjo sv. Blaža. 

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

3. 2.: Žabja vas in Šentjernejska cesta 
ter ulice Lobetova in Na Tratah. 

 


