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“od Lenarta do Lenarta”

Bog vam daj vsega dobrega!

p. Krizostom Komar,
župnik

V Svetem letu usmiljenja, ki smo ga začeli na slovesni praznik Brezmadežne, 8. 12. 2015, in ga
zaključujemo z nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, 20. 11. 2016, sklepamo tudi Krog od Lenarta do
Lenarta. Letos je vse skupaj zamaknjeno za en mesec. Dogodki, ki so nanizani v knjižici Sklenili
smo Krog »Od Lenarta do Lenarta«, so tako večinoma del Svetega leta. Bog je do vseh nas
usmiljen, zato smo tudi mi dolžni biti usmiljeni drug do drugega. Upam, da smo bili v minulem
letu deležni vsaj koščka Božjega usmiljenja; morda preko zakramentov, kot sta sv. spoved ali
sv. evharistija, morda pa smo uspeli z besedo odpuščanja pristopiti k bližnjemu: sozakoncu,
ožjemu družinskemu članu, sosedu, sodelavcu … in tako preseči spore in ovire, ki se pojavijo v
našem vsakdanjem življenju. Leto usmiljenja je bilo velika priložnost, vendar ostajajo različne
priložnosti in možnosti, ko bomo mogli usmiljenje izkazati Bogu, bližnjemu in sebi. Naj nam pri
tem pomaga priprošnja Božje Matere Marije in priprošnja farnega zavetnika sv. Lenarta.
Ponovno je potrebno zapisati: Hvala Bogu in vsem vam, da smo zmogli v minulem letu skupaj
narediti in praznovati vse to, kar je zabeleženo v knjižici, ki jo imate pred seboj. Lepo pripravljene
in oblikovane sv. maše, razna romanja, izleti, pikniki, praznovanja obletnic in še drugi dogodki,
ki govorijo o pridnosti župljanov, potrjujejo, da smo radi skupaj in da radi praznujemo in se
veselimo. Prepričani smo lahko, da je mogoče še marsikaj izboljšati in napraviti tako, da bo bolj
pričevalno in nagovarjajoče za vse, ki pridejo v našo sredo.

p. Janez Papa,
kaplan
(do avgusta 2016)

p. Tomaž Hočevar,
kaplan in gvardijan
(od avgusta 2016)

V mesecu praznika
sv. Lenarta
praznuje svoj
življenjski jubilej,
70-letnico, naš p.
Marko – Bog naj
ga živi in Sv. Duh
razsvetljuje!
p. Marko Novak,
kaplan in bolniški
kurat

Pred nami je leto, ki bo na poseben način jubilejno in Zlato, saj bomo drugo leto (10. 9. 2017),
dva meseca pred praznikom sv. Lenarta, praznovali 50-letnico naše župnije Novo mesto — sv.
Lenart, ki je nastala iz pražupnije Novo mesto — Šmihel. Glede na dogodke, ki jih praznujemo
skozi vse leto, smo se na seji Župnijskega pastoralnega sveta odločili, da jubilejno leto
praznujemo celo leto, in to »od Lenarta do Lenarta«. Kar pomeni, da bomo vsak mesec enemu
dogodku dali poudarek zlatega jubileja. Kateri so ti dogodki, lahko preberete na zadnjih straneh
te brošure.
Med fotografijami štirih patrov — Bogu hvala, da smo v samostanu ostali štirje — je glede na
lanske fotografije ena nova. 1. 8. letos je odšel na novo službeno mesto v Maribor kaplan naše
župnije in gvardijan samostana, p. Janez Papa. Namesto njega je isti dan službo kaplana in
gvardijana nastopil p. Tomaž Hočevar, ki je prišel iz Maribora. Pater Tomaž je bil posvečen za
duhovnika leta 2007 (v letu našega jubileja bo tudi on obhajal jubilej — 10-letnico duhovniške
službe). Deloval je v Ljubljani v Centru in Mariboru, zdaj je med nami. Prevzel je skrb za mlade,
študente in ministrante, predvsem pa skrbi za sobrate v hiši in seveda za vse stavbe, ki so naše,
kloštrske. Želimo mu, da bi mu sanjava Krka dajala navdih za razne pastoralne in druge delovne
podvige. V letu praznovanja naše župnije smo si zadali, da obnovimo zvonik župnijske cerkve in
ob tem uredimo tudi strelovod in zvonjenje.
Želel sem napisati na kratko, pa so se misli in stavki kar nizali drug za drugim. Hvala še enkrat
vsem in vsakemu posebej za ljubezen in dobroto, ki jo izkazujete s svojo prisotnostjo in
darežljivostjo. Naj ostane sv. Lenart še naprej naš veliki in mogočni priprošnjik.

p. Peter Vrabec,
kaplan
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Izdala Župnija Novo mesto – sv. Lenart, zanjo p. Krizostom Komar, župnik
Fotografije: arhiv Župnije Novo mesto – sv. Lenart
Besedila so prispevali podpisani, ostale pa je napisal p. Krizostom.
Lektorica: Bernardka Uratnik
Oblikovanje in tisk: ART 32 d.o.o., ŠPES, grafični studio, Novo mesto

▶ p. Krizostom Komar, župnik

OKTOBER 2015
26. — 28. 10. 2015:

Lenartove počitnice 2015
1. dan: ustvarjalne delavnice
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2. dan: izlet k Novi Štifti
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3. dan: obiski starejših, onemoglih …

Lenartove počitnice so bile tokrat od 26. — 28. 10. 2015, kjer
smo animatorji skupaj z otroki ustvarjali voščilnice, imeli
kemijsko, športno, matematično in pevsko delavnico ter
hodili po domovih in osrečevali ljudi. Tudi Dom starejših
občanov smo obiskali ter med starejše ponesli veselje in
pesem.
▶▶ Ema Molan
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31. 10. 2015:

Kosilo za sodelavce samostana in
župnije
S kosilom, ki ga pripravi naša skrbna in pridna kuharica
Hilda, se želimo bratje frančiškani iskreno zahvaliti vsem
sodelavcem samostana in župnije.
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31. 10. 2015:

Dan odprtih vrat
Vrata samostana so bila odprta ob 10. in 16 uri. To pomeni, da je gvardijan p. Janez dvakrat
popeljal skupino po samostanu na ogled naših znamenitosti, izmed katerih izstopa knjižnica.
Obiskovalci so mu z zanimanjem prisluhnili.
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NOVEMBER 2015
6. 11. 2015:

Sklep celodnevnega češčenja
Na sam praznik sv. Lenarta so pred Najsvetejšim molili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od konca maša ob 8h do 9h: tiho češčenje
9h-10h: molitev rožnega venca
10h-11h: tiha molitev
11h-12h: Prenova v Duhu
12h-13h: bratje frančiškani in dekanijski duhovniki
13h-14h: šolske sestre ND
14h-15h: Frančiškov svetni red
15h-16h: Biblična skupina
16h-17h: sodelavci KARITASA
17h-18h: člani ŽPS

Ob 18. uri je bil SLOVESEN SKLEP s petimi litanijami Srca
Jezusovega in sv. mašo, ki jo je daroval p. LAVRENCIJ ANŽEL
iz Kamnika; prisoten je bil tudi naš frančiškanski diakon br.
Boštjan Horvat.
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8. 11. 2015:

Okrasitev na zahvalno nedeljo
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8. 11. 2015:

Lenartova nedelja
V naših oznanilih je pisalo:
Najprej hvala ljubemu in dragemu Bogu, za
vse kar prejemamo iz Njegovih rok.
Potem hvala in zahvala vsem Vam, ki nas po
svoji veliki dobroti podpirate. Nikoli Vam ne
bomo mogli biti za vse dovolj hvaležni.
Dragi vsi dobri ljudje oziroma vsi farani!
Vsakemu posebej in vsem skupaj se
bratje v kloštru iz srca zahvaljujemo
za vso materialno podporo, hvala
za vse molitve in dobre želje, ki
nam jih izrečete. Verjamemo in
zaupamo, da bomo ob Božjem
blagoslovu še naprej zmogli
narediti veliko dobrega
drug drugemu. Bog povrni
še enkrat za vse!
Hvala vsem
za pomoč, da
smo današnjo
Lenartovo nedeljo
lahko lepo in
doživeto praznovali.

13

18. 11. 2015:

Ceciljevanje za ŽPZ
Na god sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, praznujemo
cerkveni pevci svoj praznik. Župnijski mešani pevski zbor,
ki ga vodi zborovodkinja Sonja Pirc, poje pri sv. mašah vse
nedelje in praznike v letu. S svojimi glasovi bogati in polepša
bogoslužja, saj kdor poje, dvakrat moli.
Organistka prof. Snežka Podpečan pa s svojim igranjem na
orgle poskrbi, da so bogoslužja še lepša. Kot vsako leto,
nas je tudi letos za praznik sv. Cecilije g. župnik povabil v
samostansko jedilnico na večerjo. Po večerji smo se poveselili
in zapeli, tako kot pravi Slomškova pesem:
Sed'mo za mizo in jejmo
s pametjo božje dari
srce hvaležno imejmo
Stvarniku, ki nas živi.
▶▶ Anica Galič Kraševec
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28. 11. 2015:

Izdelovanje adventnih venčkov
V sklopu tedna Karitas so sodelavke Karitasa skupaj s
starši in z otroki izdelovale adventne venčke. Materiale so
nabrale v naravi. Otroci so lahko venčke odnesli domov in
se ob njih ob družinski molitvi srečevali skozi ves advent.
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29. 11. 2015:

Sprejem novih ministrantov
NAŠI MINISTRANTI so pri 10. maši medse
sprejeli 3 nove ministrante, in sicer: Jakoba
Molana, Aleksa Zvera in Luko Žlogarja Strojina.
Molimo za njihovo stanovitnost v dobrem.
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29. 11. 2015:

Razstava čipk ob
nedelji Karitas
Skupina Karitas je pripravila
razstavo klekljanih čipk.
Razstavljene čipke so izdelale
članice skupine klekljaric, ki
pod skrbnim vodstvom sestre
Ivanke že nekaj let ustvarjajo
čudovite izdelke. Razstavo
si je po vsaki maši ogledalo
precejšnje število naših
faranov.
▶▶ Župnijska karitas
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NOVE TOPLOTNE ČRPALKE
V oznanilih je bilo na 1. advento nedeljo, 29.
11. 2015, zapisano:
SISTEM OGREVANJA v našem samostanu
in cerkvi je začel delovati, kar lahko vsi
občutimo.
Bog povrni delavcem in vsem dobrotnikom,
ki so pomagali, da smo investicijo izpeljali v
tako kratkem času!
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DECEMBER 2015
5. 12. 2015:

Miklavževanje
Tudi letos so se otroci
dramske skupine in pevskega
zbora prelevili v Miklavževe
pomočnike in pripravili igrico,
s katero so zbrani množici v
cerkveni ladji krajšali minute
do trenutka, ki ga v mesecu
decembru otroci nestrpno
pričakujejo – ko zaslišijo
svoje ime iz Miklavževih ust
in iz njegovih rok prejmejo
zasluženo darilo.
Vendar pa letos le ni potekalo
tako gladko, saj so se sredi
igrice prikazali tudi parklji,
ki pa na srečo niso imeli dela
in so le na hitro odplesali
svoj »vražji ples«. Naši otroci
namreč ubogajo starše,
pridno hodijo k sv. maši in
tudi najmanjši, čeprav še ne
hodijo v šolo in k verouku, že
znajo moliti, tako da letos ni
bilo treba nikogar vkleniti v
verige in odvleči s seboj.
Miklavž je po obdarovanju
v cerkvi z obljubo, da se čez
leto dni spet srečamo, odhitel
obdarovat še druge otroke,
pozabil pa ni niti slepih in
slabovidnih, ki se ga vsako
leto razveselijo pri šolskih
sestrah notredamkah. Tudi
njih je razveselil s skromno
pozornostjo in obljubil, da se
zopet vidijo čez leto dni.
▶▶ Gabi Novina
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12. 12. 2015:

1. sobotno srečanje
prvoobhajancev
Srečanje je, ob pomoči skupine animatorjev iz FLM, potekalo
po naslednjem redu
1. Pozdrav, molitev in pesem
2. Predstavitev dela in razdelitev v 3 skupine (DRUŽINA –
ŽUPNIJA – CERKEV) in zgodba o puhkih
3. Pogovor po skupinah:
• Kdo sestavlja posamezno skupino (družino, župnijo,
Cerkev)?
• Kdaj smo postali del skupine?
• Kaj se dogaja v posamezni skupini?
• Koliko je od mene odvisno, kako raste oziroma umira
posamezna skupina?
• Katera so dejanja, s katerimi prizadenem posameznike v
skupini?
• Kako ponovno zgraditi zaupanje?
• Zaključek dela v skupini
5. SKUPEN ZAKLJUČEK S STARŠI V CERKVI (kratka
predstavitev dela po skupinah)
6. Blagoslov in odhod domov
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13. 12. 2015:

Miklavževanje za Vero in Luč
»Miklavža imamo radi, radi, radi, radi,
Miklavža imamo radi, radi prav zares.«
Tako petje se je slišalo iz Lenartovega doma v nedeljo, 6.
12. 2015, ko smo »lučkarji« čakali na prihod tega dobrega
moža, svetega Miklavža. Vsako leto ga komaj pričakamo in
tako je bilo tudi letos. Zbere se veliko število »lučk«, saj na
to srečanje čakajo vse leto. Kratek spremljevalni program,
da je bilo vzdušje še bolj prijetno, je pripravila dramska
skupina, pod vodstvom Gabi Novina. Zelo smo bili veseli, da
si tudi otroci, ki nastopajo, vzamejo čas za nas in nam tako
polepšajo to praznično nedeljo.
Sicer pa je tudi Miklavž vedno vesel nas, ker ga pričakamo z
zares čistimi srčki, saj pred tem vedno opravimo sveto spoved
in smo tako v popolnem pričakovanju Jezusovega prihoda.
Ko bi vsaj prišel vsak mesec, ko je tako dober ...
▶▶ Suzana Žura
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25. 12. 2015:

Jaslice 2015
Jaslice so bile letos
postavljene v Karmelski
kapeli, štalca pa je
bila pred daritvenim
oltarjem. Hvala mladim
za nabiranje mahu, idejo
in postavitev. Še posebej
je v jaslični pokrajini
izstopala puščava, res lepo
oblikovana.
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25. 12. 2015:

Božični koncert
Frančiškanskega
komornega zbora
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JANUAR 2016
8. — 10. 1. 2016:

DHV za prvoobhajance na Sveti Gori
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17. 1. 2016:

Veliki Slatnik, sv. Anton Puščavnik
Vsakoletno Antonovo žegnanje na Velikem Slatniku (na
nedeljo pred ali po prazniku goda sv. Antona Puščavnika, 17.
1.) privabi veliko ljudi od blizu in daleč. Letos je bilo čudovito
sončno vreme. Organizatorji licitacije suhomesnih dobrot
so se še posebej potrudili. Pridni so bili seveda tudi kupci in
darovalci, saj so pri maši in ob licitaciji darovali več kot 1000 €
za obnovo slatenske cerkve – Bog povrni.
Sv. Anton Puščavnik, prosi za nas!
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23. 1. 2016:

Ogled jaslic po Sloveniji
Božična himna
Vseh ljudstev pridi, Rešenik,
deviško rojstvo spričaj nam,
naj sleherni se čudi vek.
Tak porod vreden je Boga…

Žarijo tvoje jaslice
in noč je dala novo luč.
Nobena je ne utrne noč,
in z vero v veke sveti naj.
▶▶ Sv. Ambrozij Milanski (umrl 397)
Zgodnjekrščanska latinska poezija

Božič je že minil, jaslice po cerkvah pa še spominjajo na prelep
božični čas. Ljubitelji jaslic smo se tudi letos z veseljem odzvali
vabilu župnika p. Krizostoma, da nas popelje na njihov ogled v
nekatere kraje po Sloveniji. V hladnem sobotnem jutru smo se z
avtobusom odpeljali proti Šmartnemu pri Litiji, ostalo je bila še
skrivnost. Kmalu smo vse izvedeli, videli in bili navdušeni.
Najprej smo si ogledali jaslice v mogočni cerkvi sv. Martina v
Šmartnem, nato smo v litijski cerkvi sv. Nikolaja občudovali
jaslice znanega p. Wolfganga Koglerja iz Pleterij ter čudoviti
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mozaik p. Marka Rupnika. Zatem smo se odpeljali v Moravče
v cerkev sv. Martina, kjer smo imeli sv. mašo in se navduševali
nad tamkajšnjimi jaslicami. Nato nas je pot vodila v Črnuče, v
cerkev sv. Simona in Juda Tadeja, kjer so jaslice res svojevrstne.
Med nasajenim drevjem je kopa, iz katere se kadi, v bližini pa
so jaslice. Kot je povedal tamkajšnji župnik, pripravijo mladi
vsako leto kaj posebnega in izvirnega. Tako so lani naredili
idrijski rudnik z jaslicami, leto pred tem jaslice na solinah.
Ustavili smo se v čudoviti cerkvi Kristusovega učlovečenja v

Dravljah, ki praznuje 30. obletnico posvetitve. Kot je ta nova
cerkev draveljskih jezuitov nekaj posebnega, so posebne tudi
njihove jaslice z naslovom »Pridite v Gospodovo svetišče«. Tu
so postavljene tudi osebe iz Svetega pisma. Na poti domov smo
se ustavili še pri cistercijanih v Stični in bili prav vzhičeni nad
lepoto njihovih jaslic. Krasijo ogromno votlino, ki se nadaljuje še
v prikaz znamenitosti slovenske pokrajine.

Ob vseh ogledih jaslic nas je navdajalo veselje in občudovanje.
Utrdilo nam je zaupanje v Božjo ljubezen. Med potjo smo
prepevali božične pesmi, župnik p. Krizostom pa nas je
obogatil še z mnogimi lepimi mislimi. Prebral nam je pesem
nadškofa Zoreta in zapis p. Janeza Šamperla iz revije »Jaslice« o
doživljanju in izdelovanju jaslic v Assisiju, kjer je prve jaslice v 13.
stol. postavil prav sv. Frančišek.

Težko je z besedami opisati vso lepoto jaslic, pa tudi ljubezen
do izdelovanja, ki zahteva ogromno truda in požrtvovalnosti.

▶▶ Cecilija Smolič
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29. 1. 2016:

Čiščenje »Vatikana«
Vatikan je prostor v samostanu, kjer so
včasih živeli samostanski bratje in kjer
se je nahajala krojačnica ter še kakšna
druga delavnica …
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FEBRUAR 2016
11. 2. 2016:

Lurška 9-dnevnica

Lurško 9-dnevnico so duhovno obogatili gostje, ki so se v
svojih nagovorih posvetili naslednjim temam:
1. dan: TOREK, 2. februar, SVEČNICA:
maša ob 18. uri: Darujem se kot dar, s. Tatjana Lukner MSF
2. dan: SREDA, 3. februar:
maša ob 18. uri: Lačen sem pravice, p. Pavle Jakop OFM
3. dan: ČETRTEK, 4. februar:
maša ob 18. uri: Žejen sem resnice, p. Silvin Krajnc OFM
4. dan: PETEK, 5. februar:
maša ob 18. uri: Nag sem po grehu, p. Marjan Čuk OFM
5. dan: SOBOTA, 6. februar:
maša ob 18. uri: Kot popotnik dvom premagujem, p. Peter
Lavrih OFM
6. dan: NEDELJA, 7. februar:
maša ob 18. uri: Bolan sem zaradi žalitev, p. Silvo Šinkovec SJ

7. dan: PONEDELJEK, 8. februar:
maša ob 18. uri: V ječi sem od žalosti, Robert Friškovec
8. dan: TOREK, 9. februar:
maša ob 18. uri: Mrtev dosežem usmiljenje, s. Emanuela
Žerdin FBS
9. dan: SREDA, 10. februar, PEPELNICA:
maša ob 18. uri: Prah sem v Očetovih rokah, br. Miran Špelič
OFM
SKLEP, 11. februar: PRAZNIK LURŠKE MATERE BOŽJE:
maša ob 18. uri: Usmiljen sem kakor Oče, škof Andrej Glavan
Po maši je v lepem zimskem vremenu potekala procesija
z lučkami. Vse večere se je molitev in sv. maš udeleževalo
veliko ljudi.
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Procesija z lurškim kipom
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9. 2. 2016:

Duhovne vaje za
mlade na Daleč
hribu
Doletela me je častna naloga
napisati poročilo o zimovanju
na Daleč hribu. Vse se je
začelo v petek, ko smo se
stežka prebili do naše koče
(pot je bila namreč zasnežena
in avto smo morali kar
nekajkrat potiskati). Ko smo
bili že skoraj vsi zbrani, smo
si pripravili večerjo, nato se je
začel naš program.
Med vikendom smo se
pogovarjali o belem oblačilu,
o skupnosti, dostojanstvu
in o najpomembnejši temi
— usmiljenju. O vseh temah
smo razpravljali tudi po
skupinah. Vrhunec vikenda
je bilo celonočno češčenje
Najsvetejšega, ko je vsak
izmed nas eno uro bedel
z Bogom. Bilo je čudovito.
Na poti proti domu smo se
ustavili še v stolnici, kjer
smo z vstopom skozi sveta
vrata usmiljenja na najboljši
možen način zaključili vikend.
Obžalujte tisti, ki vas ni bilo
;) Upam, da ponovimo drugo
leto.
▶▶ David VODOPIVEC
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MAREC 2016
5. 3. 2016:

Drugo sobotno srečanje prvoobhajancev
Potekalo je pod naslovom: Sv.
maša v mojem življenju
Začeli smo v stolni cerkvi sv.
Nikolaja, kjer je takrat potekal
dekanijski shod ob svetem
letu usmiljenja:
• 9.30-10.30 — udeležba na
Kapitlju: prihod v stolnico
in molitev križevega pota,
nato odhod v klošter;
• 10.45-11.45 — razdelitev
v 3 skupine (razdelitev
sv. maše: besedno
bogoslužje, evharistično
bogoslužje, obhajilo in
zaključek sv. maše);
• 10.45-11.45 — ločen
program za otroke in
starše;
• 11.45 — VSI se dobimo
v cerkvi na kratkem
zaključku
Ker je bilo udeležencev malo,
je srečanje v celoti potekalo v
Lenartovi dvorani.
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6. 3. 2016:

Križev pot: Potov Vrh – Veliki Slatnik
V jubilejnem letu usmiljenja smo na 4. postno nedeljo, 6. 3.
2016, na poti s Potovega Vrha na Veliki Slatnik pri XI. postaji
premišljevali takole:

11. postaja: JEZUSA PRIBIJEJO NA KRIŽ (družina Bačar)
Molimo te Kristus in te hvalimo.
Ker si s svojim križem svet odrešil.
»Na križ razpet, objel si svet, zdaj je vse dopolnjeno …«
Jezus, ko smo povsem nemočni, ko trpimo, žalujemo, smo
neozdravljivo bolni … je tako tolažeče vsako dejanje dobrote
in pozornosti … Ti si izpil grenki kelih sovraštva in greha, nam
pa podarjaš oživljajočega Duha ljubezni in bližine … več kot
samo požirek. Hvala ti.
Tako kot si bil ti razpet na križu, smo tudi mi v družini in v
zakonu večkrat razpeti – med vsakodnevnimi odločitvami,
pri vzgoji … Tako kot so tebe pribili na križ, tudi mi večkrat
z besedami ali dejanji (morda nehote) ranimo moža, ženo,
otroka, bližnjega, prijatelja … Daj, da nam bodo tvoji žeblji
na rokah in nogah opomin, kako ranljivi in šibki smo, da se
bomo zavedali svojih dejanj, da se bomo ob razpotjih odločili
za pravo pot.
Ob vsem svojem trpljenju si na križu prosil le za požirek vode
… Odžejala te je ljubezen do ljudi. Da tudi mi nikoli ne bomo
žejni medsebojne ljubezni.
Jezus, pomagaj nam, da bomo človeku, ki je priklenjen na
križ žalosti, brezupa, prinašali veselje, upanje, moč — Tebe.
Usmili se nas, o Gospod.
Usmili se nas.
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12. 3. 2016:

Izmenjava oblačil
Na pobudo ŽPS smo v
Lenartovi dvorani letos prvič
pripravili izmenjavo oblačil.
Lahko smo prinesli svoja
oblačila in obutev, ki jih sami
ne potrebujemo več in so še
dobra za uporabo. S tem, ko
nosimo rabljena oblačila,
varujemo naš planet pred
onesnaženjem in skrbimo za
družinski proračun.
Sklenili smo, da bomo
dogodek ponovili in k
organizaciji povabili otroke in
mladino.
Drugo izmenjavo smo
pripravili v soboto, 22.
oktobra. Želimo si, da bi
akcijo še bolj približali in
oznanili ljudem.
▶ Župnijska karitas
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19. 3. 2016:

Srečanje bolnikov in ostarelih
Na cvetno soboto je potekalo srečanje bolnih in ostarelih iz
naše župnije, ki so lahko prejeli zakrament svete spovedi in
med mašo tudi zakrament svetega bolniškega maziljenja.
Po maši so se zbrali v veliki jedilnici na pogostitvi. Člani
skupine Ročna dela so izdelali Božje podobice in križe, darilo
vsem udeležencem. Otroci in harmonikarji so poskrbeli za
kulturni program. Bilo je lepo, toplo in doživeto.
▶▶ Župnijska karitas
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Srečanje bolnikov in ostarelih
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20. 3. 2016:

Cvetna nedelja
Cvetna nedelja (tudi cvetnica) je zadnja nedelja pred veliko
nočjo, ko krščanski verniki blagoslavljajo v šope ali butare
povezano pomladansko zelenje ali oljčne veje. Običaj je
razširjen po vsej Evropi že od 9. stoletja dalje.
Za praznik so ljudje lomili oljčne in palmove veje ter jih
postlali kot preprogo pred Jezusom Kristusom, ko je ta na
oslu prijahal v Jeruzalem in tu
doživel navdušen sprejem.
Na Wikipediji beremo:
Cvetna nedelja je uvod v
veliki teden, ko se kristjani
spominjajo zadnjih dni
Jezusovega zemeljskega
življenja, zato se pri maši bere
daljše poročilo o Jezusovem
trpljenju — pasijon (pogosto

v nekoliko dramatizirani ali
peti obliki). Ta vsakoletni
»železni« repertoar se je odvil
tudi v naši župniji. Fotografije
pričujejo o tem …
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24. 3. 2016:

Veliki četrtek
Ko je prišla ura, je Jezus sédel k mizi in apostoli z njim. In
rekel jim je: »Srčno sem želel jesti z vami to pashalno večerjo,
preden bom trpel, kajti povem vam, da je ne bom več jedel,
dokler ne bo dopolnjena v Božjem kraljestvu.« In vzel je kelih,
se zahvalil in rekel: »Vzemite to in si razdelite med seboj,
kajti povem vam, odslej ne bom več pil od sadu vinske trte,
dokler ne pride Božje kraljestvo.« In vzel je kruh, se zahvalil,
ga razlomil, jim ga dal in rekel: »To je moje telo, ki se daje za
vas. To delajte v moj spomin.« Prav tako je po večerji vzel tudi
kelih in rekel: »Ta kelih je nova zaveza v moji krvi, ki se preliva
za vas.« (Lk 22, 14 -20)
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26. 3. 2016:

Blagoslov ognja
Zvesti vsakoletni prinašalci ognja, s katerim gospodinje
zakurijo svoja kurišča, kjer bodo skuhale in spekle
velikonočna jedila, vsako leto pridejo ob 7. uri, ko duhovnik
blagoslovi velikonočni ogenj. Simbolika je resnično velika.

46

26. 3. 2016:

Velikonočna vigilija
Iz uvodnih besed:
Zunaj pred cerkvijo bo
duhovnik blagoslovil nov ogenj
in z njim prižgal velikonočno
svečo, ki predstavlja vstalega
Kristusa. Svečo bo nato
slovesno prinesel v sprevodu
v cerkev in trikrat zapel:
‘Kristusova luč’. Odgovarjali
bomo: ‘Bogu hvala’. Prvič
bo zapel vzklik na začetku
cerkve, drugič na sredini
cerkve. Takrat bodo pri
velikonočni sveči prižgali svoje
sveče najprej ministranti.
Ko bo duhovnik zapel tretjič,
prižgemo sveče vsi verniki
v cerkvi. Ministranti bodo
prižgali sveče samo prvim
v klopeh, nato pa si ogenj
vstalega Kristusa podelite
naprej.
Ko sprevod z velikonočno
svečo pride v cerkev, vsi
vstanemo. S prižganimi
svečami stoje poslušamo
enega izmed vsebinsko in
glasbeno najlepših liturgičnih
spevov — hvalnico velikonočni
sveči.
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27. 3. 2016:

Vstajenjska
procesija

Velikonočni procesiji pravimo tudi vstajenjska procesija, ker se začne z obredom
vstajenja pri Božjem grobu pred izpostavljenim Najsvetejšim. Procesijo opravimo
na velikonočno jutro pred slovesno mašo ali v soboto zvečer po maši velikonočne
vigilije.
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Duhovnik in njegovi sodelavci gredo
k Božjemu grobu, tam pokleknejo
in skupaj z verniki tiho počastijo
Najsvetejše. Ko duhovnik, ogrnjen z
velumom, pokadi Najsvetejše, odstrani z
monštrance tančico in obrnjen k ljudem
trikrat zapoje »Aleluja«, vsakokrat
više. Zbor in ljudstvo trikrat odpojejo.
Procesija se začne z vstajenjsko pesmijo
Zveličar naš je vstal iz groba, gre iz
cerkve in se razvije po krajevni navadi.
Na podeželju so velikonočne procesije
veliko bolj veličastne kot v mestih, kjer
so možnosti omejene. Ko se procesija
vrne v cerkev, zapojemo zahvalno
pesem. Po blagoslovu z Najsvetejšim
pevci zapojejo Raduj se, Kraljica
nebeška. Tako je procesija opisana
na spletni strani Ognjišča in tako se je
odvijala tudi pri nas. Procesija je šla
po standardni poti. Hvala Bogu za lepo
vreme in vse sodelujoče.
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28. 3. 2016:

Velikonočni zajtrk
FLM
Velikonočni zajtrk je za mlade
v naši župniji že tradicija, saj
se vsako leto zberemo, da
skupaj proslavimo največji
krščanski praznik. Zajtrk je
vsakič zabaven in vsako leto
ostane v lepem spominu.
Najprej smo šli k sveti
maši, po njej pa se je začelo
druženje v Lenartovem domu.
Vsak od nas je prinesel nekaj
dobrot od doma in skupaj
smo uspeli pripraviti pravo
pojedino. Druženje smo
nadaljevali ob namiznem
nogometu, Activitiju, taroku,
biljardu, pogovorih ... Po
končanem zajtrku smo vsi
odšli domov dobre volje in z
občutno polnejšimi trebuhi.
▶▶ Ajda Blatnik
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APRIL 2016
8. — 10. 4. 2016:

Duhovni vikend za
družine v Nazarjah
Letos smo v naši župniji prvič
organizirali duhovni vikend za
naše družine. Preživeli smo
ga v osrčju Savinjske doline,
v Nazarjah, kjer so nas toplo
sprejeli bratje frančiškani.
Zakonci smo se bogatili ob
temah, ki jih je pripravil p.
Krizostom. Pogovor smo
nadaljevali v paru s svojim
sozakoncem, kjer smo
razmišljali o prehojeni poti
ter prisluhnili drug drugemu.
Tudi otroci so imeli svoj
program z animatorko Katjo.
▶ Roman Mihalič

Otroci in najstniki smo
spoznavali sveta Frančiška
in Klaro. Prizore iz njunega
življenja smo uprizorili z igro
in s pesmijo. Prav posebno
doživetje je bilo srečanje s
sestrami klarisami, ki so nas
nagovorile z načinom življenja
in veseljem, ki ga izžarevajo.
Pater nam je razkazal svoj
domači kraj ter z nami obujal
spomine na otroška leta.
▶ Katja Mihalič
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17. 4. 2016

ZAKONSKI JUBILANTI
V duhu velikonočnega časa, 17. 4., smo
obhajali obnovitev poročnih zaobljub.
Zbralo se nas je 17 parov, poročenih od
5 do 50 let. Ob 11. 30 smo imeli sveto
mašo, ki jo je daroval župnik Krizostom.
Prejeli smo lepe spominke. Po maši je
sledilo skupno fotografiranje jubilantov.
Povabljeni smo bili tudi v jedilnico
in samostansko klet, kjer je sledilo
nadaljnje druženje.
Hvala Bogu za tako lep dan.
▶▶ Marija Cimermančič
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23. 4. 2016:

Sv. birma – nove obleke
Praznik sv. birme je bil tudi letos lep in doživet. Še posebej so
izstopali birmanci in birmanke v enotnih, čisto novih rdečih
oblekah oziroma »palerincah«. Izdelala jih je šivilja iz Žirov,
gospa Bernardka Filipič, Šiviljstvo Srajčka s.p.
Vseh birmancev je bilo 44.
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24. — 27. 4. 2016:

Župnijsko romanje
na Slovaško, Češko
in Madžarsko
4 dni/3 noči
Program:
1. dan: Jutranji avtobusni
odhod iz Novega mesta ob
5.00; vožnja na Slovaško
v baziliko Marije Sedem
žalosti v Šaštin; sv. maša in
nadaljevanje vožnje skozi
Avstrijo na Češko v Velehrad;
nastanitev; večerja.
2. dan: Obisk bazilike, sv.
maša, spomin sv. Metoda, po
zajtrku vožnja na Slovaško
do Levoče; mesto s čudovito
gotiko in Marijinim svetiščem
nad mestom. Nadaljevanje
do Košic na vzhodu Slovaške,
ogled katedrale sv. Elizabete
Ogrske, sv. maša. Namestitev
in večerja, prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku
nadaljevanje proti Madžarski,
vožnja po domovini
tokaja s postankom za
pokušino, nadaljevanje
mimo Budimpešte do
Szombathelya, namestitev in
večerja.
4. dan: Po zajtrku obisk
rojstnega mesta sv. Martina,
ogled Martinove jubilejne
razstave ob 1700-letnici
rojstva, sklepna sv. maša in
nadaljevanje proti domu;
prihod v večernih urah.
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MAJ 2016
8. 5. 2016:

Festival družin
8. maja smo se zbrali na tradicionalnem Festivalu družin.
Najprej smo opazovali talente dramske skupine, ki so nam
še v postnem stilu odigrali igrico o lutki, ki je želela darovati
kri. Naša srca so pogrele pesmi o mamicah in očkih, želodčke
razveselili čevapčiči, pogače in ostale dobrote, za sladico pa
so si lahko otroci sami spekli palačinko.
▶▶ Sara Mihalič
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14. 5. 2016:

Moško stanovsko romanje v Petrovče, ogled muzeja
premogovništva v Velenju in obisk turistične kmetije
Fajfar na Slatini pri Letušu
V soboto, 14. maja 2016, smo se možje
in fantje iz naše župnije z avtobusom
odpeljali na stanovsko romanje. Pot
nas je v zgodnjem jutru vodila mimo
Krškega, Sevnice, Rimskih Toplic,
Laškega, Celja do romarskega središča
celjske škofije, ki je v Petrovčah. Med
vožnjo do božjepotne cerkve smo molili
rožni venec za našo župnijo, za naše
družine in za vse, ki so se nam v molitev
priporočili. Ko smo prispeli v Petrovče,
smo najprej vstopili skozi sveta vrata v
baziliko Obiskanja Device Marije. Smo
v svetem letu Božjega usmiljenja in
romarska cerkev v Petrovčah spada med
cerkve, kjer je letos mogoče stopiti skozi
sveta vrata Božjega usmiljenja, moliti po
namenu svetega očeta in prejeti popolni
odpustek. V cerkvi nas je sprejel p. Ivan
Arzenšek, rektor bazilike in župnik, ki
pripada redu dominikancev, varuhov
tega svetišča. V baziliki smo imeli
svetoletno sveto mašo, ki jo je daroval
naš župnik p. Krizostom. Po maši smo si
v Petrovčah ogledali Dominikov dom, ki
je poleg cerkve in v katerem se dogajajo
najrazličnejše župnijske dejavnosti. Iz
Petrovč smo se odpeljali v Velenje, kjer
smo si ogledali muzej premogovništva.
Spustili smo se v globino zemlje, se
čudili rudarskim rovom in bili postreženi
z rudarsko malico (kranjska klobasa,
gorčica, kruh in ledeni čaj). Po ogledu
muzeja nas je čakalo zelo okusno
kosilo v restavraciji Jezero v Velenju.
Po kosilu nas je pot vodila v Savinjsko
dolino. Ustavili smo se na turistični
kmetiji in vinotoču Fajfar na Slatini
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pri Letušu. Uživali smo v pokušini
odlične vinske kapljice in v okusnih
suhomesnatih izdelkih, s katerimi nas
je postregel gospodar Mihael Fajfar. Na
poti v domači kraj smo se ustavili še na
Trojanah in tam kupili slastne trojanske
krofe za naše najdražje. Ko smo se vrnili
v Novo mesto, smo se dobrotnemu
Bogu, sv. Krištofu, našemu šoferju in
patru župniku zahvalili za čudovito
romanje, srečno vrnitev domov in si
rekli, da se vidimo zopet na stanovskem
romanju mož in fantov v letu 2017.
▶▶ Matej Kavšek
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22. 5. 2016:

Prvo sv. obhajilo
Obhajilo je prejelo 32 otrok. Pred
obhajilom je Janja Dolšina povedala
naslednjo pesem:
Jaz sem Jezus, tvoj prijatelj,
v tabernaklju čakam nate.
V najsvetejšem zakramentu
dar ljubezni hranim zate.
Čakam, čakam. Pridi, pridi.
Zdaj odpira se nebo.
Angeli se veselijo,
pesmi ti prepevajo.
Ker je čista tvoja duša
in prijazen tvoj obraz,
v prvem svetem obhajilu
združiva se ti in jaz.
Skupaj bova prehodila
vse razdalje in poti.
In za roko te bom vodil
prav do konca tvojih dni.
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26. 5. 2016:

28. 5. 2016:

Vrtnice na
samostanskem
vrtu

Žensko stanovsko romanje

Vsako leto jih je treba obrezati
in malo pognojiti ter včasih
tudi poškropiti. Na stotine
cvetov se hvaležno razkazuje
vsem občudovalcem.

Že kar nekaj let imajo moški v naši župniji stanovsko romanje.
Vedno je bilo slišati, kako so se imeli lepo, zato smo začele
povpraševati po romanju za ženske ... Nekaj časa je to bilo
le pogovarjanje, potem se je pater Janez le opogumil in vse
skupaj organiziral. V soboto, 28. 5. 2016, smo se z avtobusom
odpravili proti Mariboru. Seveda smo bile ženske že vnaprej
obveščene, da bomo obiskali kraj, kamor bo iz Novega
mesta odšel naš pater Janez. Vreme nam je bilo naklonjeno
in tako smo v Mariboru najprej obiskali materno hišo, kjer

domujejo šolske sestre Svetega Frančiška Kristusa Kralja.
Z velikim navdušenjem smo si ogledali njihovo spominsko
sobo in vezilnico. Nato smo se sprehodili do bazilike
Matere Usmiljenja, ki je prva in tako najstarejša bazilika na
Slovenskem in hkrati ena izmed naših največjih cerkva. V
njej smo darovali sveto mašo. Po maši in ogledu cerkve smo
odšli v restavracijo Štajerc. Poleg dobrega kosila smo imeli
čast spoznati tudi našega novega patra, Tomaža Hočevarja, ki
nas je prišel prijazno pozdravit. Iz Maribora smo se odpeljali
še na Ptujsko Goro, kjer so nam z multivizijskim programom
predstavili nastanek in zgodovino te cerkve. Po odpetih
litanijah Matere Božje smo se polni lepih doživetij odpeljali
nazaj domov, v Novo mesto.
Upamo, da bo tudi žensko stanovsko romanje postalo
tradicionalno.
▶▶ Suzana Žura
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29. 5. 2016:

Mestna telovska
procesija
Procesija je bila letos po dolgih
desetletjih prvič mestna, saj sta jo
pripravili stolna župnija sv. Nikolaja
in župnija Novo mesto — sv. Lenart.
Združena zbora, stolni in Frančiškanski
komorni zbor, ter Mestna godba
Novo mesto so dajali procesiji
glasbeno podobo. Verniki so ob
sončnem vremenu lepo sodelovali.
Oltarja sta bila na tržnici in našem
Frančiškanskem trgu. Otrok ni bilo
veliko, so pa prvoobhajanci trosili
cvetove pred Jezusa. Škof Andrej
Glavan je v cerkvi sv. Lenarta podelil
blagoslov na vse štiri strani.
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31. 5. 2016:

Šmarnice v Gotni vasi
Prizadevna »gotnska« mežnarja, Marija in Anton
Cimermančič, vsako leto lepo pripravita in okrasita
cerkev za šmarnično majsko pobožnost. Ljudje,
predvsem starejši, radi prihajajo večer za večerom, da
prisluhnejo šmarnični zgodbi. Vedno je prisotna tudi
peščica otrok. Gospa Marija Cimermančič vse lepo vodi,
tako da je vzdušje prav prijetno. Hvala Bogu in vsem, ki
ste radi častili in molili šmarnično Kraljico.
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JUNIJ 2016
4. 6. 2016:

Šmarnični izlet
na Svete gore nad
Sotlo
ŠMARNIČNI IZLET je
bil letos na Svete gore
nad Sotlo. Tam smo se
najprej malo oddahnili,
pomalicali in se pripravili
na mašo, ki jo je ob
somaševanju župnika iz
Šmihela, gospoda Igorja
Stepana, daroval župnik
p. Krizostom. Po maši
smo imeli prosto za kosilo
iz popotne torbe. Pred
odhodom s Svetih gor smo
zapeli litanije Matere Božje.
Ob vračanju domov smo se
ustavili še v središču Brežic,
kjer smo se sprehodili po
glavi ulici in se na koncu
posladkali s sladoledom.
Kot prejšnja leta smo
tudi tokrat romali skupaj
z župnijo Novo mesto —
Šmihel.
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5. 6. 2016:

Piknik zakonskih skupin
V nedeljo, 5. junija, smo se člani župnijskih zakonskih skupin
z družinami zbrali v Lenartovem domu, kjer smo s piknikom
zaključili še eno sezono naših srečanj. Prijetno druženje ob
hrani in pijači je bilo lepa priložnost za sproščen pogovor in
spoznavanje med pari različnih zakonskih skupin, saj je za
to med letom običajno bolj malo možnosti. Naša srečanja
namreč niso odprta le za pare iz naše župnije, ampak tudi
iz sosednjih in nekoliko bolj oddaljenih, zato se vsi med
sabo niti ne poznamo. Voditeljem naših zakonskih skupin,
p. Krizostomu, p. Petru in p. Janezu, smo hvaležni za čas
in duhovno spremljanje na naših srečanjih. Druženje smo
nadaljevali in zaključili s sprehodom po Novem mestu, kjer
smo spoznali nekaj še neodkritih kotičkov našega mesta.
Veseli smo, da imamo možnost, da se srečujemo, saj na ta
način bolje spoznamo in razumemo svojega sozakonca,
bogatijo pa nas tudi izkušnje drugih. Srečanja nas povezujejo
v duhovnem utripu naše župnije, saj se tako sami in kot
družine lažje vključujemo v druge dejavnosti, ki jih župnija
ponuja.
Na srečanjih zakonskih skupin so dobrodošli tudi novi pari,
da se medsebojno obogatimo s svojimi izkušnjami. Če
oklevate, da bi stopili na to pot, le pogumno naredite prvi
korak in se nam pridružite!
▶▶ Tina in Miha Vrbinc
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9. 6. 2016:

Romanje župnijskih sodelavcev v Novo Gorico in na Sveto
Goro
Oblačnega junijskega četrtka smo se župnijski sodelavci podali na romanje na Primorsko. V
upanju, da nas bo le pričakalo sonce, smo veselo odšli na pot.
Najprej smo si ogledali frančiškanski samostan Kostanjevica v Novi Gorici. Naselje
Kostanjevica leži ob južnem robu Nove Gorice, tik ob slovensko-italijanski meji. Na
143 metrov visokem griču je cerkev Gospodovega oznanjenja Mariji in k njej prizidan
frančiškanski samostan.
Sprejel nas je dež in nasmejana ga. vodička, ki nam je na hudomušen način predstavila cerkev
in njeno zgodovino, samostan in knjižnico. Prvi varuhi cerkve so bili karmeličani, od leta 1811
pa jo upravljajo frančiškani. Ti so v cerkvi leseni glavni oltar nadomestili z marmornatim
iz cerkve sv. Antona, z milostno podobo Kostanjeviške kraljice. Podoba je slikana na zid in
prikazuje Marijo z Jezusom v naročju, ki sedi pred kostanjevim drevesom. Na stropu je veliko
poslikav, najveličastnejša je freska Marijinega kronanja na oboku glavne ladje.
Cerkev bogatijo kapela sv. Antona s kipom svetnika in sliko Svetogorske Matere Božje, kapela
sv. Frančiška, oltar s kipom sv. Terezije Deteta Jezusa, oltar s kipom sv. Jožefa in karmelski
oltar s sliko, za katero se nahaja niša z »oblečeno Marijo«.
Ogledali smo si grobnico pod cerkvijo, ki med drugim hrani posmrtne ostanke zadnjih članov francoske
kraljeve rodbine Burbonov. Na grobnico so nas opozorile nagrobne plošče na tleh cerkve ob vhodu.
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Po hodniku smo prišli do knjižnice, ki se imenuje po p.
Stanislavu Škrabcu.
V bogati knjižnici je največ del s cerkvenega področja, knjige
so napisane v 25-ih jezikih.
Med najdragocenejše bisere knjižnice sodijo tudi inkunabule
ali prvotiski, knjige, ki so bile natisnjene pred letom 1500. Na
koncu smo si ogledali del prenovljenega samostana in rožni
vrt burbonk, po katerem nas je popeljal p. Marjan Čuk.
Pot nas je peljala naprej v dolino reke Soče. Po vijugasti
romarski cesti smo se pripeljali na Sveto Goro, visoko
682 m. Sonca ni bilo, a vseeno smo se malo razgledali po
slikoviti okolici, do koder je segel pogled: Julijske Alpe,
Trnovski gozd, Gorica, Jadransko morje. Nato smo vstopili
v baziliko, kjer nas je prijazno sprejel p. Simon Peter in nam
predstavil zgodovino bazilike, podobo Svetogorske Kraljice
z zlato krono, vitraje z raznimi upodobitvami (med drugim
Gospodovo oznanjenje in Brezmadežna na koru), kipa sv.
Frančiška in sv. Jožefa. Usedli smo se v klopi in zapeli pesem
Milostna Svetogorska Kraljica, nato smo skupaj s še eno
skupino romarjev darovali mašo. Po duhovni hrani smo se v
restavraciji okrepčali še z okusnim domačim kosilom.
Na poti proti domu smo si nakupili še velike briške češnje in
si tako z nasmehi na obrazu in v srcu ter s češnjami za ušesi
naredili dan sončen.
▶▶ Manca HROVAT
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10. 6. 2016:

Prihod kipa Fatimske Marije
Kip Fatimske Marije Romarice so prinesli v našo cerkev po
večerni sveti maši v petek, 10. junija 2016.
To sveto mašo sta darovala p. Krizostom in p. Peter, ljudsko
petje je z orglami vodila naša organistka prof. Snežka
Podpečan. Imeli smo tudi dva ministranta: Leona Goršeta in
Jakoba Verščaja.
Kip Fatimske Marije Romarice so prinesli v cerkev na
posebnih nosilih in ga postavili v prezbiterij. Prinesli so tudi
venec rož za Marijo. Ob njej sem prižgala sveče.
P. Krizostom, p. Marko in g. Kvas so vodili (peli) pete litanije
Matere Božje in ljudstvo je odpevalo ob spremljavi orgel.
Zapeli smo več Marijinih pesmi in vseh 9 kitic Fatimske pesmi,
ki smo se jo posebej za to priložnost naučili. Organistka
Snežka je igrala tudi solo skladbe na orglah.
Povabljeni smo bili, naj na listke napišemo zahvale in
prošnje Fatimski Mariji Romarici in jih oddamo v košarico na
stranskem Marijinem oltarju. Te zahvale in prošnje smo kot
spomin na ta dogodek kasneje prepisali — nabralo se jih je 10
tipkanih strani.
Po končanih litanijah smo vsi lahko šli h kipu Fatimske Marije
Romarice, ga prijeli, pobožali, poljubili ali se le priklonili
(pokleknili) pred njim.
Nato smo ob kipu Fatimske
Marije Romarice molili in peli
po skupinah (vsaka skupina
po 1 uro) vso noč do jutranje
svete maše, ki jo je ob osmih
daroval p. Peter Vrabec.
Fatimska Marija Romarica —
prosi za nas!
▶▶ Ana ALESSANDRA

73

11. 6. 2016:

Odhod kipa Fatimske Marije
Kip Fatimske Marije Romarice so med petjem spoštljivo
odnesli v lepo okrašen kombi, ki ga je vozil naš p. Janez,
ki se je to jutro vrnil iz Assisija. Kip Marije so spremljali
p. Krizostom in trije belo oblečeni ministranti, še trije
ministranti in p. Marko pa so se jim pridružili na samem
praznovanju 10. obletnice obstoja novomeške škofije, ki je ob
spremljavi pihalnega orkestra slovenske policije potekala v
športni dvorani Leona Štuklja.
▶▶ Ana ALESSANDRA
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12. 6. 2016:

Piknik Frančiškanskega
komornega zbora
Naš Frančiškanski komorni zbor KUD
Hugolin Satner pred počitnicami
rad pripravi piknik na našem
samostanskem vrtu. Tudi letos so
najprej prepevali pri maši ob 11.30,
nato pa se skupaj z družinskimi člani
in prijatelji poveselili na našem vrtu.
Vzdušje ob prijetni družbi, dobri
jedači in pijači je vedno prijetno. Ko
zaigra še frajtonarica, je dolenjska
veselica popolna.
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13. 6. 2016:

Blagoslov Antonovih
kruhkov
Na god sv. Antona Padovanskega se
je krajevno bratstvo Frančiškovega
svetnega reda NM — sv. Lenart zbralo
že ob 18. uri in eno uro molilo in
slavilo sv. Antona Padovanskega pred
izpostavljenim Najsvetejšim.
Po blagoslovu z Najsvetejšim se je
začela sv. maša, ki jo je daroval p.
Marko Novak. Sodelovali sta biblicistki
Antonija Colnar z branjem berila in
psalma ter Marija Božič z molitvijo
prošenj. Biblicisti imamo srečanja vsak
ponedeljek po večerni sv. maši.
Iz Antonove kapele se je med sveto
mašo širil prijeten vonj po svežih
kruhkih, ki so tam čakali, da jih p. Marko
blagoslovi.
Blagoslovil jih je kar v Antonovi kapeli z
njemu lastnim žarom in dostojanstvom.
Potem si je vsak, ki je bil pri sveti maši,
lahko vzel prtiček in blagoslovljen
Antonov kruhek.
S sinom sva si blagoslovljeni Antonov
kruhek doma razdelila in ga s
hvaležnostjo in z veseljem zaužila.
Blagoslavljanje Antonovih kruhkov na
god sv. Antona Padovanskega (13. junija)
je res lep zakramental in običaj, ki se ga
naši patri frančiškani zvesto držijo.
HVALA jim za to!!!
▶▶ Ana Alessandra
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30. 6. 2016:

Biblična skupina 2016
I. obdobje
Biblično skupino je ustanovil p. Marjan Čuk 20. septembra 2000.
Na prvem bibličnem srečanju je bilo 8 članic. Število se je z leti
povzpelo do 20 članic. Najprej smo »obdelovali« nedeljske odlomke
iz Nove zaveze, nato smo prešli na starozavezne. Na vsak odlomek
smo se pripravljali že doma, tako da smo:
a. odlomek prebrali,
b. postavili vprašanja o nerazumljenem besedilu,
c. ugotovili, kaj se nas je dotaknilo,
d. iz vsega tega je vsak sestavil svojo molitev.
Na srečanjih smo poslušali še teoretični del o odlomkih ter si med
seboj podelili, kar smo doma pripravili.
Pater Marjan je vodil našo biblično skupino od ustanovitve do 12. 6.
2002 približno 2 leti.
II. obdobje
P. Andrej Vuga je nadaljeval delo z našo biblično skupino od 11.
9. 2002 do 18. 12. 2002 dobre tri mesece. Predelali smo nekatera
besedila Stare zaveze: Pridigarja, Žalostinke, Psalme, Danijela in
Siraha. Lotili smo se tudi Nove zaveze: Govor na gori ter govor o jezi
in postavi (Mt 5,21-26).

IV. obdobje
P. Marko Novak je začel delo z našo biblično skupino 11. 10. 2004 in
jo vodi še danes, to je 12. leto našega druženja. Na prvem srečanju
smo se predstavili. P. Marko nam je razložil program, ki ga je imel v
načrtu z našo biblično skupino. Odgovarjal je na vprašanja, ki smo
mu jih zastavljali.
Srečujemo se ob ponedeljkih po večerni maši v Klarini učilnici. Sedaj
se nas zbira med 15 in 20 članov.
Pater Marko je v naše delo uvedel moderatorstvo. Vsak član skupine
z žrebom dobi odlomek iz Svetega pisma in literaturo, da se doma
pripravi na vodenje biblične teme. Pripravi tudi uvodno in sklepno
molitev. Časa ima najmanj 14 dni.

Na koncu leta oz. na koncu posameznih sklopov tem imamo male
duhovne vaje ob glasbi kot poglobitev predelanega gradiva. Kar
doživimo ob praznikih in med počitnicami, si med seboj podelimo,
Pater Andrej nam je nekoč dejal: »Kdor ljubi, je vedno pokoren. Kdor ko se spet srečamo. Na koncu srečanj (razen v postnem času)
imamo agape. Praznujemo godove in rojstne dneve. Pripravimo tudi
je ubog, je pa prisilno pokoren.« Njegov napotek na koncu je bil:
skromno miklavževanje. Aktivno sodelujemo na svetopisemskih
»Poskušajmo v času življenja najti spravo s človekom. To je smisel
maratonih. Vsako leto oblikujemo sv. mašo na nedeljo Svetega pisma
življenja. Bog samo prebere sodbo, ki smo jo sami sebi napisali.«
(zadnja nedelja v januarju). Ob ponedeljkih beremo berila in prošnje
III. obdobje
pri večerni sv. maši mi, biblicisti. Večkrat smo se udeležili srečanj
Za p. Andrejem smo se med 15. 1. 2003 in 9. 6. 2004 dobro leto in pol bibličnih skupin po različnih slovenskih krajih. Naročeni smo na
zbirali pod vodstvom p. Krizostoma Komarja, ki nas je karizmatično revijo Slovenskega bibličnega gibanja: Božja beseda danes.
učil prebiranja Sv. pisma. Dejal je: »V dvomu življenja odpri Sveto
In še zanimiv podatek: do zdaj smo se srečali že 387-krat (od 11. 10.
pismo, pokaži s prstom in preberi — to ti želi Bog povedati.« Rekel
2004 do 13. 6. 2016).
je še: »Sveto pismo je kot tuš; kot voda nas očisti.« Učil nas je brati
Bogu hvala za vse duhovnike, ki so doslej vodili našo biblično
Sveto pismo z interneta. Nato smo nadaljevali po programu p.
Marjana — nedeljski odlomki iz SZ in NZ ter še o karizmah. Udeležili skupino.
smo se srečanja bibličnih skupin v Šenčurju. V biblični skupini je bilo NM, na god sv. Antona Padovanskega, 2016
približno 11 članov.
▶▶ Članica biblične skupine:
Ana Alessandra
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30. 6. 2016:

Izlet udeležencev Oratorija 2016 na
Veliko planino
S petimi avtobusi smo odšli na izlet na Veliko planino.
Dvourna vožnja po avtocesti in lokalnih cestah je minila
precej hitro. Še posebej zanimiva je bila pešpot do kapelice
Marije Snežne. Hodili smo med čredami krav. Srečevali smo
veliko ljudi. Vreme je bilo prečudovito. Na vrhu nas je čakal
sladoled in malica iz popotne torbe je prav prijetno teknila.
Posebej doživeta je bila sv. maša, ki so jo vodili naši župniki p.
Krizostom, g. Silvester in g. Igor.

78

79

JULIJ 2016
Od 24. do 30.7.

Počitnice v Strunjanu
Kot vsako leto smo se tudi med letošnjimi poletnimi
počitnicami pevci, ministranti, FLM-jevci in drugi mladi iz
celotne župnije odpravili na letovanje v Strunjan. V hiši, ki
je tokrat zaradi tolikšnega števila otrok kar pokala po šivih,
smo preživeli en teden. Skupaj smo se igrali, se smejali,
pogovarjali, se naučili kakšno novo pesem ali ples ter se
nadvse zabavali. Vsak dan se je pojavila nova dejavnost,
ki nam je popestrila večer: orientacijski tek, kviz, risanka,
krst novih animatorjev ... Čeprav nam vreme ni bilo ravno
naklonjeno, smo se vedno znova zaposlili s kakšno pesmijo
ali zgolj pogovorom. Pri maši, ki jo je vsak dan obhajal naš
duhovni vodja p. Krizostom, smo vneto sodelovali ter jo s
svojimi vedno novimi idejami lepo popestrili. Spremljala nas
je tudi kuharica Hilda, ki je skrbela za to, da nikoli nismo bili
lačni. Se že veselimo prihodnjega Strunjana!
▶▶ Nika Molan
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SEPTEMBER 2016
11. 9. 2016:

Katehetska nedelja
Začetek letošnjega veroučnega leta smo
obeležili na malce bolj slovesen način in tako
se je pred oltarjem znašel velik kup šolskih
torb in nahrbtnikov, ki so jih otroci prinesli k
blagoslovu z željo, da bi med šolskim letom
radi hodili v šolo in k verouku ter da ne bi
pozabili na vsakodnevnega sopotnika, Jezusa.
Ministranti so na začetku maše k oltarju
prinesli tudi križ, blagoslovljeno vodo,
veroučne učbenike, športne copate,
košarkaško žogo, prenosni računalnik in
avtomobilske ključe – predmete, ki šolarjem,
dijakom in študentom olajšajo učenje in
popestrijo proste urice.
▶▶ Gabi Novina
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30. 9. — 2. 10.:

Izlet Frančiškanskega komornega zbora v Berlin
Prvi vikend v oktobru se je naš zbor odpravil na izlet v Berlin. Pevcem so se
pridružili naši družinski člani, tako da je nastala barvita, medgeneracijska
skupina. Poromali smo pod vodstvom p. Petra Lavriha.
Prešerne volje smo se z javnimi prevoznimi sredstvi in peš podajali od ene do
druge berlinske znamenitosti. Šlo nam je odlično. V zmerni množici turistov
skoraj nikoli nismo nikogar izgubili.
Vrhunec našega obiska je bilo petje pri dveh večernih mašah v Slovenski
katoliški misiji v Berlinu. Sedež misijona, ki ga vodi Izidor Pečovnik, vsem bolj
znan pod imenom Dori, se nahaja v cerkvi sv. Elizabete.
Župnijsko dvorišče krasita slovenska lipa in potomka najstarejše trte na
svetu. V cerkvi med slovenskimi simboli izstopa vitražno okno blaženega
Antona Martina Slomška, ki ga je slovenska skupnost podarila cerkvi kot znak
globoke navezanosti in hvaležnosti. Okno je oblikoval slovenski umetnik
Darko Lesjak. Cerkev je izredno akustična, saj kakor pravi Dori: »Poje z nami.«
Maše se udeležijo Slovenci tudi iz oddaljenih krajev. Naše petje je toplo
sprejeto. Je hvalnica Bogu, hkrati pa tudi kulturni dogodek in priložnost za
druženje Slovencev.
Doma po izletu delimo vtise
s prijatelji. Dopolnijo nas s
svojimi srečanji s patrom
Petrom Lavrihom. Z enim
je sodeloval pri oblikovanju
pionirskega projekta, ki je
uspešno zaživel. V vinograd
pri drugem je prišel na trgatev
še kot študent. Tretji se ga je
spomnil kot velikega ljubitelja
glasbe. Spomin na njegovo
prisotnost v Novem mestu
je živ. Veseli smo, da nam
je razkazal Berlin. Hvaležni
smo tudi vsem drugim, ki so
kakorkoli pripomogli, da smo
obiskali to robustno mesto.
▶▶ Frančiškanski komorni zbor
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OKTOBER 2016
8. 10. 2016:

Izlet otroškega in mladinskega zbora v
Ljubljano
Otroški in mladinski pevski zbor sta se tudi letos odpravila
na skupen izlet. Drugo soboto v oktobru smo se polni
pričakovanj zbrali na avtobusni postaji v Kandiji. Pot nas je
vodila v Ljubljano.
Najprej smo obiskali prostore radia Ognjišče, kjer nas je
sprejel nasmejani in prijazni voditelj oddaje Sobotna iskrica
Jure Sešek. Zapeli smo tudi tri pesmi, ki so jih naslednjo
soboto predvajali po radiu.
Potem smo šli pogledat še v živalski vrt, kjer smo videli veliko
zanimivih živali. Tisti najbolj pogumni smo si lahko okoli
vratu ovili tudi kačo pitona.
Imeli smo se super. Upam, da bomo tudi naslednje leto šli na
izlet.
▶▶ Lučka Novina
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9. 10. 2016:

Romanje novomeških župnij na Brezje
Župnije Novega mesta vsako leto na drugo nedeljo v oktobru
romajo na Brezje. Tudi letos smo romarji iz Novega mesta
napolnili brezjansko baziliko Marije Pomagaj.
Romanje smo začeli z molitveno uro ob 15. uri, nadaljevali
pa s sveto mašo. Somaševanje je vodil p. Krizostom Komar,
župnija Novo mesto — sv. Lenart. V uvodu v sveto mašo je
romarje pozdravil dr. p. Viktor Papež. Somaševali so tudi:
p. Tomaž Hočevar, frančiškanski samostan Novo mesto,
Silvester Fabijan, stolna župnija Novo mesto, Peter Leskovar,
župnija Stranice Zreče, Igor Stepan, župnija Novo mesto
Šmihel, Miro Virant, Novo mesto sv. Janez.
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15. 10. 2016:

Revija dekanijskih
župnijskih pevskih zborov
Po nekaj letih se je na dekanijski reviji
cerkvenih zborov dekanije Novo mesto
zbralo 8 zborov. Prišli so iz župnij
Dolenjske Toplice, Prečna, Novo mesto
— sv. Lenart, Novo mesto — Šmihel,
Novo mesto – stolnica, Novo mesto — sv.
Janez in Št. Peter — Otočec. Vsak zbor je
zapel dve pesmi in na koncu so vsi zbori
skupaj zapeli 4 pesmi. Vsak zbor je prejel
zahvalo in rdeči vrtnici, ki sta ju dobila
vsak zborovodja in organist. Revijo je
povezovala ga. Irena Novak. Zadovoljni,
da so se pevci ponovno dobili skupaj,
so po reviji odšli še na kratek prigrizek
ob piškotih in čaju. Želimo si, da bi to
postalo redno vsakoletno dogajanje.
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22. 10. 2016:

Romarski izlet
ministrantov v
Olimje
V soboto, 22. 10. 2016, smo se
z ministranti dobili ob 7.45 v
naši župnijski cerkvi, kjer smo
sodelovali pri jutranji sveti
maši. Po maši smo se razdelili
v tri skupine in odšli do
avtobusa, ki nas je odpeljal
v Olimje. Na avtobusu smo
si pripovedovali vice in se
lepo imeli. V Olimju nas je
pozdravil tamkajšnji pater
in nas povabil v romarsko
sobo, kjer smo pomalicali.
Nato smo si ogledali cerkev in
staro lekarno, potem pa odšli
v dom duhovnih vaj in zmolili
desetko rožnega venca za vse
domače. Po molitvi nas je pot
vodila na Jelenov greben,
kjer smo hranili jelene. Naše
želodčke smo nato napolnili v
bližnji piceriji. Po kosilu smo
odšli v Terme Olimia, kjer smo
se štiri ure kopali in spuščali
po toboganu. Ob 19.30 smo
se usedli na avtobus, kjer
je po kratki molitvi večina
ministrantov zaspala. Domov
smo se v gosti megli vrnili
malo pred pol deseto zvečer.
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NAČRT PRAZNOVANJA 50-LETNICE NAŠE
ŽUPNIJE
Od Lenarta 2016 do Lenarta 2017:
• Pri nedeljskih mašah molimo za župnijo
• Preko molitve pred Asiškim križem, ki roma po naših
družinah, in vsak prvi četrtek v mesecu ter pri sv. maši res
poglobljeno molimo za nove duhovne poklice
• Priprava zbornika ob 50-letnici župnije
• Obnova zvonika župnijske cerkve
• Vsak mesec en dogodek v župniji poudari naš jubilej

November 2016
• Lenartovo – mašuje novomašnik p. Boštjan Horvat,
kaplan na Viču v Ljubljani (nedelja, 6. 11.)

December 2016
• Redni letni koncert Glasbene šole Marjana Kozine Novo
mesto (sreda popoldne, 7. 12.)

Januar 2017
• Nedelja Jezusovega krsta – k maši povabljeni vsi, ki so bili
krščeni pred 50. leti v času med 10. 9. 1967 in 6. 11. 1968
(nedelja, 8. 1.)

Februar 2017
• Lurška 9-dnevnica s praznikom Lurške Matere Božje z
vsakodnevno molitvijo serafinskega rožnega venca v
Lurški kapeli ob 17. uri (med 2. in 11. 2.)

Marec 2017
• Tradicionalni župnijski križev pot iz Velikega Slatnika na
Potov Vrh na 4. postno nedeljo (nedelja, 26. 3.)

April 2017
• Sv. maša za bolnike, invalide in ostarele iz naše župnije na
cvetno soboto (sobota, 8. 4.)

Maj 2017
• Obletnice zakonskih jubilantov, še posebej poročenih
med 10. 9. 1967 in 6. 11. 1968 (nedelja, 14. 5.)
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Junij 2017
• Enodnevni pohod po mejah naše župnije (sobota, 10. ali
24. 6.)

Julij 2017
• Spomin smrti p. Felicijana Pevca in drugih rajnih patrov,
ki so delovali v novomeškem samostanu (nedelja, 22. 7.)

Avgust 2017
• Počitniški teden za naše mlade župnijske sodelavce
– pevce otroškega in mladinskega pevskega zbora,
ministrante, igralce v dramski skupini, bralce SBP
(natančen datum še ni dogovorjen)

September 2017
• Predviden je slavnostni koncert Pihalnega orkestra Krka
in našega Frančiškanskega komornega zbora (natančen
datum še ni dogovorjen)
• Možnost tiskovne konference in predstavitev zbornika ob
50-letnici župnije
• Slavnostna maša na samo obletnico ustanovitve naše
župnije, ki jo bo vodil škof msgr. Andrej Glavan (nedelja,
10. 9.)
• Obisk župnije NM – Šmihel, matere naše župnije, na
njihov farni praznik (petek, 29. 9.)

Oktober 2017
• Župnijsko enodnevno romanje v čast 50-letnice naše
župnije (natančen datum še ni dogovorjen)

November 2017
• Zaključek praznovanja s celodnevnim češčenjem
Najsvetejšega – maševal bo ljubljanski nadškof msgr.
Stanislav Zore (ponedeljek, 6. 11.)

KATEHETSKO - PASTORALNA
STATISTIKA
V letu 2015/16 je veroučno šolo sv. Lenarta v Novem
mestu obiskovalo 352 otrok.
Letos 2016/17 je v veroučno šolo sv. Lenarta v Novem
mestu vpisanih 336 otrok.
razred št. veroučencev
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40
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33
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39
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34
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31
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41

9.

43

Število krstov, porok in pogrebov od 6. novembra 2015
do 6. novembra 2016
KRSTI: 50
POROKE: 8
POGREBI: 54
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HVALNICA
STVARSTVA
NA KLOŠTRSKEM
VRTU ...
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