
, 
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 -

 

4. NEDELJA MED LETOM 
29. januar 2017  št. 10 

»3 Blagor ubogim v duhu,  
zakaj njih je nebeško kraljestvo.  

4 Blagor krotkim, zakaj ti bodo deželo posedli.« 

(Mt 5,3-4). 

 

• SVEČNICA – GOSPODOVO DAROVANJE V TEMPLJU – praznik 
praznujemo v četrtek, 2. 2., vabljeni k sv. maši ob 8. in 18., ko 
pričnemo našo tradicionalno Lurško 9-dnevnico. 
 

• DAN POSVEČENEGA ŽIVLJENJA za redovnike in redovnice je na 
svečnico, 2. 2. Za novomeško škofijo bo srečanje v kapeli Zavoda 
Ireneje F. Barage v Šmihelu v Novem mestu; sv. maša škofa Andreja 
Glava bo ob 10.30, h kateri ste lepo povabljeni. 

 

• GOD SV. BLAŽA je na prvi petek  v mesecu februarju; tako 
zjutraj kot zvečer bo blagoslov na priprošnjo sv. Blaža.  

 

• NAŠI BIRMANCI GREDO NA 2. DUHOVNI VIKEND na Sveto Goro 
od 3. do 5. 2. Spremljajo jih animatorji in katehet p. Tomaž.  

 

• PRVA NEDELJA V MESECU – 5. 2. – nabirka je za potrebe cerkve in 
samostana. Po dopoldanskih mašah je druženje v Lenartovi 
dvorani ob kavi, čaju in piškotih.  
 
 

• 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. Drugi avtobus se že polni. Romanje je 
zelo primerno kot darilo birmanskega botra svojemu birmancu. 
Pohitite s prijavami, zato se oglasite v župnijski pisarni!  
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MAŠNI NAMENI 
4. teden med letom 2017 

NEDELJA 
29. januar 

 
 

 
4. nedelja med letom 

 
Nedelja Svetega pisma 

7.00  za + Slavico Nemanič – GM1 
8.30  za farane   
10.00  za + Janeza in Nežo Gornik 
11.30  za +  Karla Florjančiča 
18.00  za + Marjana Žnidaršiča, 30. dan 

GV 10.00 za + Terezijo Brudar 

PONEDELJEK 
30. januar 

Sv. Hiacinta Mariscotti,  
tretjerednica 

8.00  za + Slavico Nemanič – GM2 

18.00  za blagoslov biblične skupine 

18.00  v zahvalo 

TOREK 
31. januar  

Sv. Janez Bosko, duhovnik in 
ustanovitelja salezijancev  

8.00  za + Slavico Nemanič – GM3 

18.00  za + Janeza in Branka Kramarja 

SREDA 
1.  februar55  

Sv. Brigita Irska, opatinja 

8.00  za + Draga Zupanca in + iz družine Žerjav 
18.00  za + Slavico Nemanič – GM4 
18.00  za žive in  + sodelavce Karitas 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
2.  februar55 

Jezusovo darovanje  -  
SVEČNICA 

8.00  za + Matija in Marijo Simonič 

18.00  za + Slavico Nemanič – GM5 

18.00  za + Roberta Šuštariča 
18.00  za + Anico Mohar, 30. dan 

PETEK 
3.  februar55 
 

Sv. Blaž, mučenec 

8.00  za + Antona Selaka 
18.00  za + Slavico Nemanič – GM6 
18.00  za + Terezijo Brudar 
18.00  za + Anico Jurečič, 7. dan 

 SOBOTA 
4.  februar55 

Sv. Jožef Leoniški, kapucin,  
misijonar 

8.00  za + Slavico Nemanič – GM7 
8.00  za + Alojzijo Laznik, 30. dan 
18.00  za dobrotnike in samostansko družino 
18.00  za + očeta in mamo Gredenc 

NEDELJA 
5. februar55 

 
 

 

 
5. nedelja med letom 

7.00  za + Mihaela Beleta in starše 
8.30  za farane   
8.30  za + Slavico Nemanič – GM8 
10.00  v dober namen 
11.30  za +  Fani Šmid 

  18.00  za + Trščinarjeve in Bukovčeve 

NEDELJA SV. PISMA  
»Ljubezen nikoli ne mine« 1 Kor 13,8 

 

Nedelja Svetega pisma je praznik 
Svetega pisma. To je dan v letu, ko 
se posebej ustavimo in zahvalimo 
Bogu za dar zapisane Božje besede. 
Danes popoldan, bo tako v okviru 
svetopisemske nedelje srečanje bib-
ličnih skupin za našo škofijo v žup-
nijski cerkvi v Vavti vasi ob 15. uri; 
srečanje vodi župnik Janez Jeromen. 
Vabljeni! 

 

Lurška devetdnevnica 2017 
v kloštru 

 

ŽUPNIJA - 
POL STOLETJA POD VARSTVOM 

SV. LENARTA IN MARIJE 
 

Molitev serafinskega rožnega venca 
v Lurški kapeli vsak dan ob 17. uri,  

sv. maša ob 18. uri. 
 

PROGRAM 
 

1. dan: četrtek, 2.2.:  
p. Ambrož MUŠIČ, V župniji se hrani 
in krepi moja osebna vera 
 

2. dan: petek, 3.2.:  
p. Tadej INGLIČ, V župniji si vzgajam 
čut za uboge 
 

3. dan: sobota, 4.2.:  
p. Marjan ČUK, V župniji ima družina 
posebno mesto * po maši srečanje za 
zakonce in mlade 
 

4. dan: nedelja, 5.2.:  
p. Peter LAVRIH, Župnija je in pije 
pri studencu 
5. dan: ponedeljek, 6.2.:  

p. Jože URBANIJA, Župnija 
vzgaja bodoče duhovnike 
 

6. dan: torek, 7.2.:  
p. Marjan ČUDEN, Župnija raste iz 
karizmatičnih darov 
 

7. dan: sreda, 8.2.:  
p. Niko ŽVOKELJ, V župniji smo si 
med seboj zelo različni  
* po maši srečanje:  
Obujamo spomine s p. Nikom 
 

8. dan: četrtek, 9.2.:  
s. Magda BURGER ND, V župniji se 
učimo o človeku, Jezusu in Cerkvi 
 

9. dan: petek, 10.2.:  
p. Janez Papa, V župniji rad 
sodelujem 
 

Sobota, 11.2.: Praznik Lurške Matere 
Božje - ob 18. uri sv. maša in po njej 
procesija z lučkami ter petimi litani-
jami Matere Božje, vodi upokojeni g. 
nadškof Alojz Uran:  

Marija, varuj nas in našo župnijo. 

 
LICITACIJA NA VELIKEM SLATNIKU 

 

je zelo lepo uspela. Hvala za darove 
pri ofru in licitaciji. Za obnovo notra-
njosti cerkve ste tako zbrali preko 
1.200 €. Prenova stropa se je v teh 
dneh pričela in bo končana v dobrem 
mesecu dni.  
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
4. 2.: Kandija in Grm. 
Pridite, da bo naš skupni dom lepši. 
 


