
IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart, 
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

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po sveti maši. 

V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

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.
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»Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: ‘Še veliko vam imam 
povedati, a zdaj tega ne morete nositi. Ko pa pride on, Duh resnice, vas 

bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govóril sam od sebe, temveč bo povedal, 
kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega 

jemal in vam oznanjal.’«                                                             (Jn 16,12-14)

PRAZNIK SV. ANTONA PADOVANSKEGA: priljubljen svetnik goduje v ponedeljek, 13. 
junija. V naši cerkvi ima svojo kapelo in oltar, zato bo po svetih mašah ob 8h in 19h pred 
njegovim oltarjem molitev litanij sv. Antona Padovanskega, sledil bo blagoslov z njegovimi 
relikvijami. Blagoslovljeni bodo tudi »Antonovi kruhki«. 

V Smolenji vasi bo 13. junija ob 20h tudi Poljska sveta maša.

IZLET ZA SODELAVCE ŽUPNIJE IN SAMOSTANA: bo v sredo, 15. junija in sicer k 
Marii Magdaleni Gornik na Goro nad Sodražico. Na pot se podamo ob 8 iz Kandije. Na 
avtobusu so še prosta mesta.

54. ROMANJE BOLNIKOV, INVALIDOV IN STAREJŠIH NA BREZJE: sobota, 18. junij; 
ob 9.30 molitev rožnega venca  in ob 10h romarska sveta maša. VABLJENI!

POČITNICE ZA MLADE IN OTROKE V STRUNJANU: bodo letos od 24. do 30. julija. 
Prijavnice so na mizicah za verski tisk. 

POČITNICE ZA DRUŽINE V ASSISIJU: od 21. do 24. julija – prijavnice so na mizicah.

ANTONOVO ŽEGNANJE V PREČNI: v nedeljo, 19. junija, ob 10h bo sveta maša, ko se 
bodo spomnili 112. obletnice posvetitve cerkve in 80-letnice usmrtitve župnika v Prečni 
g. Janka Komljanca, hlapca Lojzeta Pašiča in bratov Antona in Alojza Murglja. Vabljeni!

ISKANJE KUHARICE V SAMOSTANU ZA SOBOTO IN NEDELJO: Še vedno se išče, 
zato, kdor je pripravljen/a, naj pokliče p. Tomaža.

ČIŠČENJE CERKVE: V soboto, 18. junija, čistijo farani iz ulic: Belokranjska cesta, Gotna 
vas, Ob potoku in Jedinščica.



Evharistija – obed ali žrtev?
Pri sveti maši se na nekrvav način dogaja 
točno to, kar se je pred 2.000 leti zgodilo na 
Golgoti.

Ko govorimo o sveti evharistiji, velikokrat ne 
razlikujemo ali celo ne vemo točno, kaj misli-
mo. Gre za zelo širok pojem, ki zajema veliko 
različnih vidikov.

Evharistija
Pod evharistijo spada tako obhajanje svete 
maše kakor tudi češčenje Najsvetejšega – 
adoracija. Sama beseda prihaja iz grščine in 
pomeni zahvalo, zahvaliti se.

Daritev svete maše je tako na prvem mestu 
naša zahvala Bogu za vse darove, ki jih od 
njega nenehno prejemamo. Velikokrat smo 
tudi pri adoraciji preveč osredotočeni zgolj na 
to, za kaj bi prosili.

Zato je tudi pomembno, da se, ko pri sveti 
maši prejmemo sveto obhajilo in se vrnemo 
na svoje mesto, najprej v tišini zahvalimo 
Bogu za ta velik dar, da nam je tako zelo blizu.

Toda kot takrat, ko je Jezus ozdravil deset 
gobavcev, se moramo Bogu tudi zahvaliti za 
vse prejete milosti in uslišanja.

Med samo evharistično molitvijo duhovnik 
večkrat opozori na vidik hvaležnosti: “V zah-
valo ti darujemo to živo in sveto daritev.” Ali: 
“Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred 
teboj in ti služiti.”

Žrtev, daritev, obed
Za sveto mašo uporabljamo različne prispo-
dobe. Že v Svetem pismu v knjigi Razodetja 
apostol Janez v videnju opisuje poročno 
gostijo, praznovanje poroke med Kristusom in 
Cerkvijo.

Vendar ne smemo pozabiti na vidik žrtve in 
daritve. Jezus se je na križu za nas daroval 
Bogu Očetu. Zadostil je za naše grehe, zato 
je njegova smrt na križu tako daritev kot tudi 
žrtev. Pri sveti maši se na nekrvav način doga-
ja točno to, kar se je pred 2.000 leti zgodilo 
na Golgoti, ko je Jezus za nas umrl na križu.

Kot reče duhovnik med mašo: “Spominjamo 
se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo ti 
kruh življenja in kelih zveličanja.” Sveta maša 
je daritev, ko se po duhovniku Bogu Očetu 
daruje sam Jezus Kristus, največji možni dar.
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TELOVO – TELOVSKA PROCESIJA
V tednu, ki je pred nami, bomo obhajali enega od štirih 
zapovedanih praznikov, slovesni praznik Svetega rešnjega 
Telesa in Krvi – v četrtek, 16. junija. Vabljeni k sveti maši ob 
8h, 10h in 19h. 

TELOVSKA PROCESIJA pa bo v nedeljo, 19. junija, in sicer 
kot mestna – od stolnice do kloštra. Tako bo ob 7h sv. 
maša samo v stolnici, pri nas zato jutranja sveta maša ob 
7h odpade. Po maši bomo imeli prvi oltar z evangelijem 
pred kaščo na kapitlju in drugega pred našo cerkvijo. Prav 
lepo povabljeni k sveti maši in procesiji!

 
 

NEDELJA 
 

12. junij 2022 
 

SVETA TROJICA 

7.00  za + Barbaro JAPELJ in + iz družin 
JAPELJ in FLAJNIK 

8.30  za župljane 
10.00  za + Toneta in starše KORDIŠ 
11.30  za Božji blagoslov pri izpitu 
19.00  za + Marijo UCMAN, obl. 

SV 10.00 za žive in + TROBIŠEVE 

PONEDELJEK 
sv. Anton Padovanski,  

duhovnik, učitelj 
13. junij  2022 

8.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
19.00  v čast sv. Antonu 

SV 20.00 poljska sv. maša 

 TOREK  
 

sv. Valerij in Rufin, 
mučenca 

14. junij 2022 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 
8.00  za + Jožeta KLOBČARJA, pogrebna 

19.00  za + starše STANIŠA, ŠKRBEC in GOLOB 

 SREDA 
sv. Vid, mučenec 

15.  junij  2022 

8.00  za + brata Jožeta 
19.00  za + starše: Pavlo in Leona SIMČIČ 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

sv. Rešnje Telo  
in Kri 

 

16.  junij  2022 

8.00  za župljane 
10.00  za + starše: Vero in Antona KORASA 
19.00  za vse + iz družin TOMAS in STANIĆ 
19.00  za + Alena BRKIĆA, 30. dan 
Bol. 19.30 po namenu 

PETEK 
sv. Albert, duhovnik 

17. junij  2022 

8.00  v zahvalo 
19.00  za + moža, 22. obl. in za zdravje 
19.00  za + Jožefo TEROPŠIČ, zadušnica 

SOBOTA 
sv. Marko in Marcelijan, 

mučenca                           
18.  junij  2022 

8.00  po namenu FSR 
8.00  za + Franca ZUPANČIČA, obl. 

19.00  za + Boža ZUPANA in Martino KOŠIČEK 

NEDELJA 
 

19. junij 2022 
 

12. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

7.00  za + Julija GORENCA (v stolnici!) 
8.30  za župljane 

10.00  za + Ano in Ivana MRAVINCA 
11.30  za + moža Karla ZRIMA, 20. obl. 
19.00  poljska maša za Cikavo 

PV 10.00 za + iz družin JANČAR in KOŠMRL 

M A Š N I  N A M E N I
11. TEDEN MED LETOM 2022


