
, 
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 -

 

8. NEDELJA MED LETOM 
26. februar 2017  št. 14 

»24 Nihče ne more služiti dvema gospodoma:  
ali bo namreč enega sovražil in drugega ljubil,  

ali se bo enega držal in drugega zaničeval.  
Ne morete služiti Bogu in mamonu.« (Mt 6,24). 

 

• SREČANJE SODELAVCEV KARITAS – v sredo, 1. marca, po večerni sv. 
maši v Lenartovi dvorani. 

• NIKODEMOVA VEČERA V BARAGOVEM ZAVODU V ŠMIHELU: 
o četrtek, 2. 3. ob 19h: Družina med poklicanostjo in 

resničnostjo – dr. Stanislav Slatinek, Karmen Kristan in dr. Igor 
Bahovec 

o petek, 3. 3. 2017 ob 19h: Kje so naši sinovi in hčere? – Aleš 
Čerin, Neža Repanšek in Miha Kramli 
Dragi starši, mladi in vsi drugi – LEPO POVABLJENI! 

 

• BIRMANSKI BOTRI imajo srečanje v Baragovem zavodu v Šmihelu v 
soboto, 4. 3. ob 10. uri. 

 

• PRVA NEDELJA V MESECU MARCU – 5. 3.: pri sv. mašah je nabirka za 
potrebe župnije in samostana; po dopoldanskih sv. mašah ste 
povabljeni na druženje v Lenartovo dvorano. 
 

• POSTNO ROMANJE – skupaj s stolno in šmihelsko župnijo vabljeni na 
postno romanje v soboto, 25. marca 2017. Poromali bomo na 
Avstrijsko Koroško na ogled postnih prtov. 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. Na drugem avtobusu polnimo zadnja mesta – POHITITE!  
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MISLI IZ PISMA NAŠIH ŠKOFOV 
ZA POSTNI ČAS 2017 

 

2. del – o botrih 
 

 »Starodavno izročilo Cerkve govori 
tudi o vlogi botra pri zakramentu sve-
tega krsta in pri skrbi za versko vzgo-
jo. Katekizem katoliške Cerkve pojas-
njuje: »Da bi se krstna milost mogla 
razvijati, je pomembna pomoč staršev. 
Tu je tudi vloga botra ali botre, ki 
morata biti trdna vernika, sposobna in 
pripravljena pomagati novokrščencu, 
otroku ali odraslemu na njegovi poti v 
krščansko življenje« (KKC 1255). Otrok 
naj ima vsaj enega botra, če pa sta 
dva, naj bosta različnega spola. Na 
splošno se pričakuje, da botra izbere 
krščenec sam ali njegovi starši oz. nji-
hov namestnik; ima vsaj 16 let; je bil pri 
obhajilu in prejel birmo ter živi primer-
no nalogi, ki jo bo sprejel. To pomeni, 
da obhaja krščanske praznike, se ob 
nedeljah redno udeležuje svete maše 
in si prizadeva za krščansko življenje. 
Če je boter poročen, naj bo cerkveno 
oz. naj ne živi v zunajzakonski skupno-
sti po svoji krivdi (ZCP kan. 872, 873, 
874). Krščeni, ki je član nekatoliške 
cerkvene skupnosti, npr. evangeličan 
oz. pravoslavni, je lahko hkrati s kato-
liškim botrom samo priča krsta. Škofje 
poudarjamo, da imajo duhovniki pra-
vico, da podelijo kandidatom za botrs-
ko službo potrdila o primernosti. Obe-
nem pa jih vabimo, da so pri presojan-
ju o primernosti previdni in da upošte-
vajo tudi posebne okoliščine, v katerih 
so lahko botri.« 

 

PEPELNICA IN POST 2017 
 

V sredo, 1. marca, na pepelnico, vsto-
pamo v sveti in milostni postni čas. Kaj 
bomo iz tega časa naredili je odvisno 
od vsakega posameznika. Vsem nam 
je podarjen, da se spreobrnemo in 
tako postanemo boljši ljudje, bolj sveti 
kristjani. Pojdimo pogumno na pot. 
Na pepelnično sredo vabljeni k sv. 
maši in obredu pepeljenja ob 8. in 18. 
uri. 
 

STROGI POST IN ZDRŽEK OD MESA 
 

Strogi post je na pepelnično sredo in 
na veliki petek. Ta dva dneva se le  
enkrat na dan do sitega najemo in se 
zdržimo mesnih jedi. Strogi post veže 
od izpolnjenega 18. leta do začetka 60. 
leta. 
Samo zdržek od mesnih jedi je na vse 
petke v letu. Zunaj postnega časa 
smemo zdržek od mesnih jedi zamen-
jati s kakim drugim dobrim delom 
pokore ali ljubezni do bližnjega. Zdr-
žek od mesnih jedi veže vernike od 
izpolnjenega 14. leta. 
Kadar je praznik (cerkveni ali državni) 
na petek ali je kakšna slovesnost v 
družini, post in zdržek odpadeta. 
 

KRIŽEV POT 
 

bomo v postu molili kot običajno ob 
17.30: ob torkih (različne skupine v 
župniji), ob petkih (veroučne skupine) 
in ob nedeljah (duhovnik). Lepo pova-
bljeni k tej premišljevalni molitvi. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
4. 3.: Ulice: Ivana Roba, Drejčetova 
pot, Pot na Gorjance, Na lazu, Knafel-
čeva in Avšičeva.   

 

MAŠNI NAMENI 
8. teden med letom 2017 

NEDELJA 
26. februar55 

 
 

 

 
8. nedelja med letom 

7.00  za + Slavico Nemanič – GM29 
8.30  za farane   
8.30  za + Alojzija Kavška 
10.00  za  zdravje 
11.30  za blagoslov družine 
18.00  za + Jožeta Mišjaka obl. in + starše Mišjak 

VS 10 za + Antona Košmerla 

PONEDELJEK 
27.  februar55 

Sv. Gabrijel ŽMB, redovnik 

8.00  za + Slavico Nemanič – GM30 

18.00  za + Jožeta Guština, obl. in + Marijo Guštin ter 
+ Pepco Hudoklin 

18.00  v čast sv. Antonu 
TOREK 

28.  februar55  
Sv. Roman, opat  

8.00  za + starše Šuštaršič in + sina Antona 

18.00   za + Janeza in Branka Kramarja 

SREDA 
1.   marec 
PEPELNICA 

8.00  po namenu 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  za + Jožefo Škerlak 
BOL 19.30 za blagoslov pri zdravljenju in + sina Joškota 

ČETRTEK 
2.   marec 

Sv. Neža Praška 
klarisa, opatinja 

8.00  za + Škrajner 

18.00  za +  Jožeta Razpotnika 

18.00  za srečno operacijo 

PETEK 
3.   marec 55 

 

Sv. Konigunda, kraljica 

8.00  v zahvalo Mariji Pomagaj za zdravje 
18.00  za + Anico Jurečič, 30. dan 
18.00  za + Franca Mrgoleta, 30. dan 
18.00  Za + Katko Avguštin, 7. dan 

 SOBOTA 
4.   marec 55 

Sv. Kazimir, poljski kraljevič 

8.00  za + Cirila in Aleša Strasberger, obl 
18.00  za zahvalo 
18.00  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
5. marec 

 
 

 

 
1. postna nedelja 

7.00  v zahvalo 
8.30  za farane   
8.30  za + Poldeta Vidica in + iz družine Lavrič 
10.00  za  + Antonijo Vovko in + Vovko 
11.30  za + Antona in Kristino Koračan 
18.00  za +Darinko Pavlin, obl. in Frančiško Kastelic 


