
, 
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. POSTNA NEDELJA 
26. marec 2017  št. 18 

»Tisti dan, ko je Jezus narédil blato in mu odprl oči, je 
bila sobota. In farizeji so ga spet spraševali, kako je 
spregledal. Dejal jim je: 'Blata mi je dal na oči, nato 

sem se umil in vidim.'« (Jn 9,14-15). 

 

• FILMSKI VEČER ZA MOŠKE – nocoj, 26. 3., ob 20. uri v Lenartovi dvorani 
ob filmu POGUMNI. Vabljeni fantje in možje! 
 

• KRIŽEV POT 
- v torek, 28. 3.: vodi križev pot biblična skupina; 
- v petek, 31. 3.: vodijo križev pot veroučenci in veroučenke  

7. razreda. LEPO POVABLJENI! 
 

• VELIKONOČNE ČESTITKE - žene iz skupine Ročna dela so ročno izdelale 
res lepe velikonočne čestitke, ki jih morete za 2 € dobiti v župnijski 
pisarni. 
 

• KRIŽEV POT ZA MLADE NOVOMEŠKE DEKANIJE – petek, 31. 3. ob 
20.00. Prične se pri Kmetijski šoli na Bajnofu in konča v Marijini cerkvi na 
Tržki Gori. Dragi mladi, pridite, naj vam molite pomaga pri pripravi na 
dobro pred velikonočno spoved.     
 

• DRUŽINSKI KRIŽEV POT bo letos potekal iz Potovega Vrha na Veliki 
Slatnik, v nedeljo, 2. 4. Pričnemo ob 15. uri. Vsi, še posebej družine, prav 
lepo povabljeni. 
 

• SREČANJE ZA BOLNE IN OSTARELE naše župnije bo na cvetno soboto, 8. 
4. ob 15. uri. Pol ure prej bo molitev rožnega venca s sv. spovedjo. 
 

• 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. KDOR ŠE RAZMIŠLJA, NAJ POHITI Z ODLOČITVIJO, ŠE VEDNO 
SO PROSTA MESTA! 
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4. POSTNA  - NEDELJA VESELJA 
 

Današnja postna nedelja se imenuje 
NEDELJA VESELJA. Zakaj? Saj je vsa-
ka nedelja dan veselja, ker smo kris-
tjani skupaj pri maši in praznujemo 
Jezusovo vstajenje. Res je, vendar 
ena od postnih nedelj je še posebej 
dan veselja, ker je praznik velike noči 
že zelo blizu. Za nami so postni dne-
vi, ko smo se trudili in prizadevali za 
boljše življenje; se postili in prema-
govali, ter se čemu odpovedali. 
Morda nam je celo uspelo, zato smo 
veseli. Naj nas to veselje spodbuja, 
da bomo šli v drugo polovico post-
nega časa še pogumnejši in notranje 
odločeni, da se dobro pripravimo na 
veliko noč – praznik veselja. 

 

BOLNI IN OSTARELI V ŽUPNIJI 
 

Vsako leto ob božiču in veliki noči se 
obračamo na vas s prošnjo, da pos-
krbite za vse tiste brate in sestre, ki 
so ostali priklenjeni na svoj dom; so 
morda na vozičku ali postelji. Ob 
nedeljah tako ne morejo k sv. maši. 
Duhovniki smo pripravljeni priti k 
njim, še posebej ob velikih praznikih 
kot je to praznik Kristusovega vsta-
jenja, ki je pred nami. Veseli bomo 
vašega povabila. Še vedno preveč 
ljudi umre brez zakramentov; smrt 
svojce kar iznenadi. Slišijo se vzdihi: 
»Nismo si mislili… presenetilo nas 
je…!« Pogovorite se doma, razmiš-
ljajte o tem, da je Jezus v zakramen-
tu hrana, tolažba, opora, milost – je 
življenje v zakramentu, za ta svet ali 

pa oni drugi, ki mu pravimo večno 
življenje. Koliko ljudi lažje prenaša 
trpljenje, ki se pojavi ali pa tudi lažje 
umrejo, ker znajo in zmorejo moliti in 
prositi za zakramente, bodisi obhaji-
lo, spoved ali bolniško maziljenje. 
 
 

BLAGOSLOV NOVE KAPELE  
V NOVOMEŠKI BOLNICI   

bo v sredo, 29. 3. ob 19.30; 
Mašo in blagoslov bo opravil  

novomeški škof Andrej Glavan. 
Ob 18.30 je molitev pred Najsvetejšim. 
 

 

PREDAJANJE VERE OTROKOM 
 

Vsak otrok je znamenje zaupanja Boga 
do staršev, katerim prepusti skrb in 
vodenje bitja, poklicanega k večni sre-
či. Vera je najboljša zapuščina, ki jo 
lahko prejmejo. Še več, je edina resni-
čno pomembna stvar, saj daje končni 
smisel človekovemu bivanju.  
OSEBNO PRIČEVANJE 
Včasih je dovolj, da otroci vidijo veselje 
svojih staršev, ko gredo le-ti k spovedi, 
in že se vera v njihovih srcih okrepi. Ne 
gre podcenjevati njihove bistroumno-
sti, četudi se zdijo naivni; v resnici 
dejansko poznajo svoje starše, njihove 
dobre in manj dobre strani, in vse kar 
ti storijo — ali opustijo —, je zanje 
sporočilo, ki pripomore k njihovi vzgo-
ji, ali pa jih deformira. 

Iz spletne strani OPUS DEI 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
1. 4.: Mali Slatnik, Mala in Velika Cika-
va, ulice: Milana Majcna, Ilke Vašte-
tove in Slančeva. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
4. postni teden 2017 

NEDELJA 
26.  marec 

 
 

 

 
4. postna nedelja 

7.00  za + Janeza in Majo Udovč 
8.30  za farane   
10.00  za  + starše Strojin 
11.30  za + iz družine Težak 
19.00  v zahvalo 

VS 10 za + Angelo Košmerl, 30. dan 

PONEDELJEK 
27. marec 5555 

Sv. Peregrin, redovnik 

8.00  za + Ado Alojzijo Colnar in druge + Colnar  

19.00  za + Alojzija Štanglja 

19.00  v zahvalo Lurški Materi Božji 
TOREK 

28. marec 55 
Sv. Proterij, škof  

8.00  za + Avgusta Novaka 
19.00  za zdravje 
19.00  za + Slavkota in Jožeta Polak 

SREDA 
29. marec 

Sv. Bertold, redovni ust. 

8.00  za + Terezijo Vrhunc 
19.00  za + Jožefo Pirc 
19.00  po osebnem namenu 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 

ČETRTEK 
30. marec 

Sv. Janez Klimak, opat 

8.00  za Andreja 

19.00  za + Marijo in Jožefo Kump 
19.00  za + Jožeta in Nušo Cimprič 

PETEK 
31. marec 55 

 

Sv. Gvido, opat 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Janeza in Branka Kramarja 
19.00  za + Jožeta Ilarja, Štefana in starše Kocjan 

 SOBOTA 
1.  april 

 
 

5 
Sv. Tomaž Tolentinski,  
misijonar in mučenec  

8.00  za + Martina Gazvoda, 30. dan 

19.00  za + Darinko Vidič 

19.00  za žive in + dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
2.  april 

 
 

 

 

5. postna nedelja 
 

TIHA NEDELJA 

7.00  za + družini Avžin in Cimermančič 
8.30  za farane   
10.00  v zahvalo za 80 let življenja 
11.30  za + Marijo Sladoljev 
19.00  za + iz Slavkotovega družinskega debla 


