
, 
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 -

 

6. NEDELJA MED LETOM 
12. februar 2017  št. 12 

»17 Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali 
preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. 

18 Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in 
zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, 

dokler se vse ne zgodi.« (Mt 5,17-18). 

 

• DANES JE TOREJ NABIRKA ZA OBNOVO KAPELE V NOVOMEŠKI 
BOLNIŠNICI. Svoje darove morete darovati tudi p. Markotu – za vsak dar 
Bog povrni. Lepo obnovljena kapela bo mogla biti čudovita pomoč pri 
zdravljenju in okrevanju tako bolnikov kot bolniškemu osebju. P. 
Markotu želimo še naprej obilje telesnih in duhovnih moči pri nadvse 
plemeniti službi bolnišničnega duhovnika. 
 

• SREČANJE ZA RAZPOROČENE v mesecu februarju bo v torek, 14. 2., ob 
20. uri v Lenartovi dvorani. 
 

• Sv. maša za notranje ozdravljenje in molitve nad posmezniki bo v 
februarju prihodnji četrtek, 16.2. ob 18. uri. 

 

• POSTNO ROMANJE – skupaj s stolno in šmihelsko župnijo vabljeni na 
postno romanje v soboto, 25. marca 2017. Poromali bomo na Avstrijsko 
Koroško: Krka, Vovbre, Loče in Marija Wörth in si ogledali znamenite 
postne prte, s katerimi v nekaterih cerkvah zakrijejo glavni oltar. 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. Romanje organiziramo mestne župnije kot pripravo na mestni 
misijon. Drugi avtobus se že polni; nekje 20 mest je še prostih. Romanje 
je zelo primerno kot darilo birmanskega botra svojemu birmancu. 
Pohitite s prijavami, zato se oglasite v župnijski pisarni!  
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ŠE TRI TEDNE  
DO 1. POSTNE NEDELJE  

 

Čas po nedelji Jezusovega krsta (8.1.) 
je prvo obdobje časa med letom, ki 
traja do pepelnice, letos je to do 
zadnjega dne v mesecu februarju, saj 
1. marca, na pepelnico, pričnemo 
post 2017; vsega skupaj je to 8. 
nedelj med letom. Prihodnjo nedeljo 
(19.2.) in čez 14 dni (26.2.) bomo pos-
lušali pismo naših škofov, ki nas vsa-
ko leto nagovorijo dve nedelji pred 
postom. Naj naša srca vedno znova, 
nedeljo za nedeljo, hrepenijo po sre-
čanju z Gospodom in ne nazadnje 
drug z drugim. 
 

BOGU IN VAM HVALA  
ZA MINULE DNI   

Hvaležni smo lahko Bogu za dogajanje  
v letošnji Lurški devetdnevnici, ki je 
potekala v pripravi na naš župnijski 
jubilej. Hvala vsem, ki ste dan za dnem 
pridno prihajali k molitvi eno uro pred 
sv. mašo, ni vas bilo malo. Hvala vsem, 
ki ste bili pri mašah in pri njih sodelo-
vali ter tudi darovali. Na prvo nedeljo v 
mesecu februarju, 5. 2., smo za cerkev 
in samostan zbrali malo nad 2.000 € - 
bog povrni. In hvala za sodelovanje pri 
lurški procesiji. Naj nas to tradicional-
no dogajanje ponovno spodbudi k 
večji ljubezni do Boga in Božje Matere 
Marije ter župnije. Letos smo obhajali 
30-letnico tako obogatenih dni v času 
lurške 9-dnevnice, da je vsak večer bil 
gost, ki je spregovoril na določeno 
temo. Pred tem so bile samo molitve z 

litanijami in sv. maša, zadnji dan, na 
praznik pa je bilo bolj slovesno.  
 

OČETOM IN MATERAM, MOŽEM IN 
ŽENAM, VSEM MLADIM 

TER VSEM DRUGIM 
 

Močno priporočamo letošnje 4 dneve 
Nikodemovih večerov v Novem mes-
tu. Oznanilom so priloženi letaki, vze-
mite jih zase in za druge. Ustno se 
spodbudite in kolikor je mogoče se 
udeležite kakšnega izmed večerov. Na 
marsikatero vprašanje vam bo odgo-
vorjeno. Za nami so lurški večeri, pred 
nami pa Nikodemovi – ne dopustimo, 
da gredo tako pomembne stvari mimo 
nas. 
SREČANJE ZA STARŠE z dr. Natašo 
Rijavec Klobučar je v četrtek, 16. 2., ob 
19. uri v Lenartovi dvorani pod naslo-
vom Dober partner – dober starš! 
Dragi starši, pridite! 
 

POSTNO IN PRVOMAJSKO ROMANJE 
mestnih župnij – več o obeh romanjih 
si preberite na zadnji strani. 
 

MINISTRANTJE – ZIMOVANJE 
 

Preko prijavnic se dragi ministranti 
čimprej prijavite na zimovanje, ki je 
pripravljeno za vas pri novi Štifti na 
Dolenjskem in sicer od 24. do 26. 2. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

18. 2.: Žabja vas, Šentjernejska c., 
Lobetova in Na Tratah. 

Ta skupina nujno potrebuje okrepitev 
Pridružite se ji, lahko tudi tisti, ki manj-
kate, ko ste na vrsti ali se želite pridruži-
ti iz preprostega razloga: narediti nekaj 
dobrega za župnijsko skupnost in Boga.

MAŠNI NAMENI 
6. teden med letom 2017 

NEDELJA 
12. februar55 

 
 

 

 
6. nedelja med letom 

7.00  za + Slavico Nemanič – GM15 
8.30  za farane   
8.30  za blagoslov v družini 
10.00  za + Franca in Marijo Vidič 
11.30  za +  Ivana Jerička 
18.00  za + Rozalijo Zoran 

PV 10 za + Valentina in Marijo Luzar 

PONEDELJEK 
13.  februar55 

Sv. Jordan Saški, redovnik 

8.00  za zdravje in mir v duši 

18.00  za + Slavico Nemanič – GM16 
18.00  za + Marijo Lenarčič in Antona Pečjaka 

TOREK 
14.  februar55  

Sv. Valentin (Zdravko), 
duhovnik in mučenec  

8.00  za vse + Koširjeve 

8.00  za + Iztoka Niliča, 7. dan 

18.00  za + Slavico Nemanič – GM17 
PV 17.00 za + iz družine Štampfel 

SREDA 
15.  februar55  

Sv. Klavdij, redovnik 

8.00  za + Zvonimirja Popoviča 
18.00  za + Slavico Nemanič – GM18 
18.00  za + iz družine Cekuta 
BOL 19.30 v zahvalo in blagoslov (PS) 

ČETRTEK 
16.  februar55 

Sv. Julijana Koprska, 
mučenka 

8.00  za + Jankota Badovinca 

18.00  za +  Slavico Nemanič – GM19 

18.00  za zdravje in spreobrnjenje 

PETEK 
17.  februar55 

Sedem ustanoviteljev  
reda servitov 

8.00  za + Slavico Nemanič – GM20 
18.00  za + starše Avgustinčič 

18.00  za + Franca Mrgoleta, 7. dan 

 SOBOTA 
18.  februar55 

Sv. Frančišek Regis Clet, 
duhovnik in mučenec 

8.00  za + Slavico Nemanič – GM21 
18.00  po namenu FSR 

18.00  za + Marijo Sašek 

NEDELJA 
19. februar55 

 
 

 

 
7. nedelja med letom 

7.00  za + Franca in Ano Kralj, obl. 
8.30  za farane   
8.30  za + Slavico Nemanič – GM22 
10.00  za + starše in brata Golobič 
11.30  v čast Svetemu Duhu za razsvetljenje 

 

 

18.00  za blagoslov Materi Božji 

SV 10 za +Silvestra Turka in starše 


