
, 
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. POSTNA NEDELJA - CVETNA 
9. april 2017  št. 20 

»9In množice, ki so šle pred njim in za njim, so 
vzklikale: 'Hozána Davidovemu sinu! 

Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! 
Hozana na višavah!?«  (Jn 21,9). 

 

 

• VEROUČNE POČTNICE so povezane z VELIKO NOČJO, zato verouka ne 
bo v tednu pred in po Veliki noči. Starši in otroci, pridite radi k sv. 
maši in skupaj praznujmo Kristusovo zmago nad trpljenjem in 
smrtjo. VEROUK pričnemo po urniku v ponedeljek, 24. 4. 
 
 

• KRIŽEV POT 
- v torek, 11. 4.: vodijo člani Župnijskega pastoralnega sveta; 
- na Veliki petek, 14. 4. molimo križev pot ob 8h in 15h.  

LEPO POVABLJENI K MOLITVI IN PREMIŠLJEVANJU! 
 

• SV. MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE ne bo 13. 4., ampak 20. 4. ob 
19. uri. Po sv. maši sledijo molitve nad posamezniki. 
 

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

• ZAKONSKI JUBILANTI letos praznujejo svoj zakonski jubilej pri maši ob 
11.30, v nedeljo, 14. 5. Vsi, ki ste skupaj v zakonu že: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35, 40, 45, 50 ali celo več let, se prijavite v župnijski pisarni.  
 

• STANOVSKO ROMANJE FANTOV IN MOŽ v Zgornjo Savinjsko dolino, 
kjer se bomo srečali s splavarji in gozdarji. Romanje bo v soboto, 13. 
maja. Za ceno 30 € se lahko že prijavite v župnijski pisarni. 
 

• 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. POHITITE Z ODLOČITVIJO, ŠE VEDNO SO PROSTA MESTA! 
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OD DRAME CVETNE NEDELJE DO 
VESELJA POLNE VELIKE NOČI 

 

Naš Gospod, Odrešenik sveta, jezdi na 
žrebetu oslice proti mestu Jeruzalem. 
Množice vzklikajo: »Hozana, hozana, 
sin Davidov!« In na pot mu mečejo 
rože, v rokah pa držijo palmove veje. 
Procesija, polna veselja in radosti, se 
zaključi v mestu, kjer se bo čez nekaj 
dni izvršil sodni proces proti Jezusu. 
Pilat ga pod pritiski ljudstva obsodi in 
ljudstvo Kristusa nato biča, pljuva, 
brca, zmerja, s trnjem krona…. na 
koncu pa križa. Cvetna nedelja nas 
tako preko Velikega tridnevja popelje 
v jutranjo zarjo Velike noči. Kristus 
odvali skalo groba, vstane in živi. Pridi-
te, da skupaj praznujemo. 

 

V VELIKEM TEDNU bomo na voljo 
v SPOVEDNICAH od ponedeljka do petka 

od 730 do 12h in od 14h do 19h! 

 
VELIKONOČNO TRIDNEVJE 

 

 VELIKI ČETRTEK 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 9h je slovesna KRIZMENA MAŠA v 

novomeški stolnici; 
- ob 19h je SPOMIN ZADNJE VEČERJE; lepo 

povabljeni tudi starši prvoobhajan-
cev s svojimi otroki; 

- po maši ČEŠČENJE PRI JEZUSOVI JEČI; 
Nabirka pri maši je za potrebe Župijske 
karitas. 
 

 VELIKI PETEK 
- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 15h križev pot v cerkvi; 
- ob 19h so OBREDI VELIKEGA PETKA; 
- sledi ČEŠČENJE PRI BOŽJEM GROBU; 
Nabirka je namenjena za Božji grob – 
kristjane v Sveti deželi. 

 

 VELIKA SOBOTA 
 

- BLAGOSLOV OGNJA ob 7. uri na samos-
tanskem vrtu; 

- ob 8h hvalnice in križev pot v cerkvi; 
- ob 19.30 uri slovesna VELIKONOČNA 

VIGILIJA. ZARADI POZNEGA SONČEGA 
ZAHODA, JE ZAČETEK PREMAKNJEN 
ZA POL URE!  S seboj prinesite sveče. 

 

 BLAGOSLOVI VELIKONOČNIH JEDIL 
 

• V KLOŠTRU: ob 13h, 14h, 15h, 16h in 17h 
• NA PODRUŽNICAH IN VASEH:  

14.15 KRKA 
15.00 GOTNA VAS 
16.00 VELIKA CIKAVA (pri Judeževih) 
16.30 SMOLENJA VAS 
16.30 POTOV VRH 
17. 30 VELIKI SLATNIK 

 

VELIKA NOČ – 16. aprila. 2017 
Vstajenjska procesija s slovesno  

sv. mašo bo ob 6.30, nato sledijo maše 
po nedeljskem urniku.  

Sv. maše na podružnici ta dan ni! 
 

BIRMANSKA 9-DNEVNICA 
 

Pred praznikom sv. birme, 21. 4., prič-
nejo naši birmanci, skupaj s svojimi 
starši in botri ter vso župnijo, 9-
dnevno pripravo, ki se prične na Veliki 
četrtek. Prvi dnevi so praznični za vse, 
od Velikonočnega ponedeljka naprej, 
17. 4., pa se bodo vsak večer predstav-
ljale birmanske skupine. Molimo in 
kličimo Sv. duha! 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
12. 4., na Veliko sredo ob 20. uri: Belo-
kranjska cesta, Gotna vas, Ob potoku 
in Jedinščica. Vabimo še drugi! 
 

 

MAŠNI NAMENI 
6. postni teden 2017 

NEDELJA 
9.  april 

 
 

 

 

6. postna nedelja 
 

CVETNA NEDELJA 

7.00  za + Mileno Šribar 
8.30  za farane   
8.30  za + Majdo in Franca Kastelic 
10.00  za + starše Lisec in + sina Vilka 
11.30  za + Terezijo Brudar 
19.00  za + starše Drenik, obl. 

SV 10 za + starše Brulc in za zdravje 
PONEDELJEK 
10.  april 

Sv. Domnij (Domen),  
mučenec 

8.00  po namenu  

19.00  za + Janeza Fira 

19.00  za + Pavlo in Leona Simčič 

TOREK 
11.  april 

Sv. Stanislav, škof  
in mučenec  

8.00  za zdravje 

19.00  za + Marijo Poreber (botrco) 

19.00  za + Sabino Kos, 7. dan 

SREDA 
12.  april 

Sv. Zenon Veronski, škof 

8.00  za zdravje 
19.00  po namenu za zdravje 
19.00  v čast Kristusovemu trpljenju in ŽMB za zdravje 
BOL 19.30 za zdravje in Božje varstvo 

ČETRTEK 
13.  april 

VELIKI ČETRTEK 

19.00  za + starše in brate Primc 

19.00  za + Katko Avguštin 
19.00  za + Marijo Makuc, 30. dan 
19.00  za + starše Staniša 

PETEK 
14.  april 

 

VELIKI PETEK 

19.00 
OBREDI  VELIKEGA  PETKA 

(poslušanje Božje besede,  
češčenje križa in obhajilo!) 

 SOBOTA 
15.  april 

 
 

5 
VELIKA SOBOTA  

19.30  za spočetje novega življenja in v zahvalo 
19.30  za + Martina Gazvoda 
19.30  za + Martina Golobiča 
19.30  za + Grahkove 

NEDELJA 
16.  april 

 
 

 

 

VELIKA NOČ 
 

GOSPODOVO VSTAJENJE 

6.30  za + iz družine Slana 
8.30  za farane   
8.30  za + Jožeta Šega 
10.00  za + Ljubico Ropar, obl. 
11.30  za + Josipa Belaja in nečaka Petra 
19.00 10 za + Anico in starše Mohar 

 

BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 


