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550 LETNICA FRANČIŠKANOV V
NOVEM MESTU
Iz prvih zapisov frančiškanske kronike v Novem
mestu:

31. oktobra 1469 Andrej, vikar
oglejskega patriarha, izda listino s
katero pooblasti kostanjeviškega opata,
da izroči cerkev s. Lenarta frančiškanom,
ki so zaradi turškega pustošenja izgubili
samostan DM “ad Insulam prope
Metlicham” (Gradac), in jim dovoli, da v
ob cerkvi postavijo samostan.
7. januarja 1470 se je okoli 9. ure
dopoldne začela slovesnost, ki jo je
vodil kostanjeviški opat, in s katero je
cerkev sv. Lenarta izročil frančiškanom,
jih umestil in nastavil. Predhodno je bila
prebrana listina patriarhovega vikarja,
nato pa zapeta zahvalna pesem.
Iz: Chronicon (NM) str. 3-5
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Praznovanje 550-letnice

Dragi obiskovalci naše kloštrske cerkve sv. Lenarta!
Letos mineva dve leti, od kar so zaprli Glavni trg v Novem mestu in pričeli z obnovo, ki je v
glavnem že zaključena. Načrte, da bodo trg zaprli za promet le delno, so kasneje spremenili
in ga zaprli za ves promet. Promet do Frančiškanskega trga je tako onemogočen, s tem pa
so prizadeti predvsem ostareli in invalidi, ki težko hodijo in jih zaradi zaprtja trga ne morejo
pripeljati do naše cerkve. Po pogovorih in obljubah Mestne občine naj bi se tudi ta ovira ali
težava rešila vsem v korist. Tako upamo in molimo.
Ali je zaradi prenove manj ljudi pri nedeljskih svetih mašah? Gotovo je kakšen manj, sicer pa se naj
vsak sam prepriča, koliko nas je s tem, da pride pogledat. Vsak je zaželen in dobrodošel.
Rad bi se zahvalil vsem in vsakemu posebej, ki prispeva, da je pri nas v kloštru v cerkvi lepo, prijetno in
da so svete maše doživete ter nagovarjajoče: zakristantki Ani, organistki Snežki, drugim organistom,
članom Župnijskega pastoralnega sveta, pevovodjem naših zborov, bralcem Božje besede, pevkam in
pevcem, pritrkovalcem, ministrantom, sodelavcem Karitas, katehistinjam in katehetom, animatorjem,
pobiralcem miloščine, mežnarjem in mežnarcam po podružnicah, čistilcem in krasilcem naše cerkve
ter vsem molivcem, ki dan za dnem pridno molite in preko molitve tako kličete Božjega blagoslova na
naše delo. Frančiškovi bratje v kloštru smo veseli za vse vaše darove, ki jih nedeljo za nedeljo dajete
v pušico, da moremo z njimi plačati vse račune in narediti še kakšno večjo stvar; v minulem letu so
bile to obnovljene zgodovinske stopnice iz zgornjega vrta na spodnji vrt ob Krki. Hvala tudi vsem po
naših štirih podružnicah, ki skrbite, da so cerkve lepe in urejene; hvala tudi za vse darove ob žegnanjih.
Hvala za darove, ki jih namenite za darovane svete maše.
Dragi bratje in sestre. Kako bomo kot kristjani živeli in delovali, kjer živimo, je odvisno od vsakega
izmed nas. Vsak s svojim trudom doprinese v kamenček župnijskega mozaika, ki ga gradimo na tem
prelepem koščku naše domovine. Potrudimo se ljudem prinašati veselje in upanje, vero in optimizem,
brez katerega včasih ne gre. Naj nam pri tem pomaga priprošnja farnega zavetnika sv. Lenarta, potem
priprošnja velikega ustanovitelja manjših bratov frančiškanov in tudi v današnjem času za mnoge
velikega navdihovalca ter posnemovalca sv. Frančiška ter priprošnja nebeške Matere Marije.
Pojdimo z Božjim blagoslovom v življenje.
Mir in dobro!
p. Krizostom Komar, župnik
p. Krizostom
Komar, župnik

p. Tomaž
Hočevar, kaplan
in gvardijan

p. Marko Novak,
kaplan in
bolniški kurat

p. Peter Vrabec,
kaplan

Izdala Župnija Novo mesto – sv. Lenart, zanjo p. Krizostom Komar, župnik
Fotografije: arhiv Župnije Novo mesto – sv. Lenart; fotografije z Oratorija: Ema Koncilija; foto ASJA: zaključek misijona, jaslice, Velika noč ter strani, 36, 43, 48 in 55.
Uredili: p. Krizostom Komar, Sabina Devjak Novak, Nika Molan, Miha Vrbinc in Jerca Božič Kranjec
Oblikovanje in tisk: ART 32 d.o.o., ŠPES, grafični studio, Novo mesto

Praznovanje 550 letnice prihoda
frančiškanov v Novo mesto smo pričeli
27. oktobra 2019 s slovesno sveto mašo
v naši samostanski cerkvi Svetega
Lenarta. Sveto mašo je vodil nadškof p.
Stanislav Zore. Pri sveti maši je prepeval
župnijski, mladinski in otroški zbor.
Po sveti maši pa je sledilo druženje ob
cesarskem pražencu in kapljici mladega
vina.
• V naslednjem tednu bomo v
sredo, 6. novembra 2019, ob
9. uri v veliki samostanski
obednici imeli priložnost
prisluhniti predavateljem, ki se
bodo dotaknili predvsem prvih
desetletij frančiškanov v Novem
mestu.
• V sledečem tednu bo odprtje
stalne razstave, ki bo spregovorila
o prihodu frančiškanov v Novo
mesto in naši dejavnosti.
• Na večer praznika Gospodovega
razglašenja, 6. januarja 2020, bo
ob 18. uri slovesna sveta maša,
ki jo bo vodil novomeški škof
Andrej Glavan. Pri sveti maši bo
podelil z nami vsebino pisma, ki
ga je na temo prihoda in delovanja
frančiškanov prejel od svetega
očeta. Ob koncu bomo prejeli
papeški blagoslov.
• Pred to slovesnostjo bo
akademija, ki jo pripravlja na čast
550 letnici prihoda frančiškanov
v Novo mesto Odbor za promocijo
kulturne dediščine Novo mesto.

DEKANIJSKA REVIJA
ODRASLIH ŽUPNIJSKIH
ZBOROV 2018 V PREČNI
21. oktobra 2018
Tokratna revija odraslih zborov je
potekala v prečenski cerkvi. Na reviji
sta se iz naše župnije predstavila dva
zbora, in sicer Frančiškanski župnijski
zbor sv. Lenart, pod vodstvom dr.
Sabine Devjak Novak, in Frančiškanski
komorni zbor, pod vodstvom Mateja
Burgerja. Vsak zbor se je predstavil
z dvema skladbama, in sicer z enim
mašnim delom in eno skladbo po
izbiri. Na koncu pa je iz združenih grl
več kot 250 pevcev zadonelo še nekaj
skupnih skladb. Ob koncu pa je sledila
še prijazna pogostitev, prijeten klepet,
veselo druženje in obljuba, da se pevci
ob letu zopet srečajo.
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LENARTOVE POČITNICE
29. in 30. oktobra 2018
Tudi lani so se med jesenskimi šolskimi počitnicami na
Lenartovih počitnicah zbrali mladi animatorji in otroci, se
družili in naredili nekaj dobrega za bližnje in zase. FLM-jevci
so skupaj s p. Krizostom in p. Tomažem tudi letos prevzeli
vodenje in otrokom polepšali nekaj dni. Dan so začeli so
s skupnim programom, zapeli nekaj pesmi, se spoznali
in razporedili v delavnice. Otroci so imeli možnost izbrati
športno, kuharsko, ustvarjalno delavnico in delavnico
izdelovanja zapestnic. Seveda je po izčrpnem nekajurnem
delu in ustvarjanju sledilo kosilo in sladke dobrote iz
kuharske delavnice, na koncu pa še druženje in igranje, tako
da so dan vedno zaključili vsi veseli in polni energije.
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POGOSTITEV SODELAVCEV SAMOSTANA MOLITVE MLADIH NA PREDVEČER VSEH
IN ŽUPNIJE
SVETIH
31. oktobra 2018

31. oktobra 2018

Bratje frančiškani so tudi letos že tradicionalno gostili
sodelavce samostana in župnije. Ob prijetnem klepetu,
izkazani pozornosti in pogostitvi so se lahko bolj spoznali,
pogledali na preteklo opravljeno delo in se dotaknili tudi
dogodkov, ki nas čakajo v prihodnjem letu.

Zdaj že tradicionalno se mladi
iz cele dekanije vsako leto na
predvečer Vseh svetih zberejo v
Ločni, kjer s petjem in molitvijo
v Božje varstvo izročijo vse
umrle, ljubljene. Po molitvah
si vzamejo nekaj časa za
druženje ob čaju in piškotih v
Lenartovem domu.
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LENARTOVA NEDELJA
4. novembra 2018
Hkrati z zahvalno smo obhajali tudi
Lenartovo nedeljo, saj 6. novembra
obhajamo slovesni praznik zavetnika našega
samostana in cerkve sv. Lenarta. Cerkev
je bila pri vseh svetih mašah zelo dobro
obiskana. Tudi pri slovesni družinski maši
smo se po slovesnem vstopu p. Krizostoma
in zvestih ministrantov zahvalili za vse, kar
smo prejeli v preteklem letu. Ob pogostitvi,
ki je sledila sveti maši, smo se na trgu pred
cerkvijo zadržali in z zanimanjem prelistali
knjižico »Krog 2018, Od Lenarta do Lenarta«,
kjer je bil zbran pregled dogodkov preteklega
leta.
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S FLASHMOBOM VABILI
NA MISIJON
Mladi so na misijon vabili s
Flashmob-om, ko so pod vodstvom
Nike Molan plesali na pesem
Alive (Hillsong). S koreografijo na
krščansko pesem in mladostniško
energijo so želeli širši javnosti
predati sporočilo, da Jezus
živi v vsakem izmed nas. Ples
so kar nekajkrat izvedli v treh
nakupovalnih centrih: Qlandia,
Planet Tuš in Mercator Center.
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MISIJON V NOVEM MESTU 2018
Priprava na misijon je trajala eno leto:
•
•
•
•
•

prižiganje misijonske sveče na 1. adventno nedeljo 2017;
posebna molitev ob koncu svete maše za misijon;
misijonska zastava;
velik plakat na vpadnicah dva meseca pred misijonom;
razna srečanja: za člane župnijskih pastoralnih svetov,
mlade, molitvene skupine in pevce;
Začetek misijona: slovesna škofova sveta maša je bila
v novomeški stolnici sv. Nikolaja, ob prisotnosti vseh
misijonarjev, župnikov in duhovnikov, ki so bili povabljeni;
prisotni so bili ministranti in združeni pevci vseh treh župnij.
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Potek misijona
Vsi prebivalci naših treh župnij so v poštni nabiralnik prejeli misijonski program. Postavljena je bila posebna spletna
stran, ki je bila sproti posodobljena v sliki in besedi. Vsak
dan so se župniki javljali preko radija Ognjišče, ki je misijon
močno medijsko podprl, saj je ob koncu prenašal zaključno slovesno sveto mašo iz športne dvorane Leona Štuklja.
Misijonarji so imeli svete maše po programu in zvečer tudi
skupna srečanja v Baragovem zavodu v Šmihelu, na katera
so bili povabljeni tudi gostje. Želeli smo nagovoriti vse ljudi, še posebej naše vernike.
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Zaključek misijona

notranji mir, ki smo ga bili na misijonu deležni, prenesemo naprej v svoje okolje in ga negujemo na nadaljnji življenjski poti.
Tako bomo postali boljši mi in družba, v kateri živimo. Po sveti
maši je sledil koncert Tria Vivere, v katerega je bil vpet govor
župana Mestne občine Novo mesto mag. Gregorja Macedonija, ter tri pričevanja: zakonskega para, mladinca in starejše
gospe. S svojim pričevanjem so zaokrožili in z nami podelili
osebno vero ter doživljanje misijona. Vezna beseda je bila zaupana novinarju radia Ognjišče, gospodu Marjanu Buniču.«

Na zaključno sveto mašo so bili povabljeni vsi ljudje dobre volje, še posebej vsa društva, ki delujejo na področju naših župnij: gasilci, ribiči, lovci, čebelarji, vinogradniki… dvorana se je
napolnila – tako smo lahko radostno in iz srca zapeli Tebe Boga
hvalimo, zahvalno pesem. Posebno težo slovesnosti je dajal
preko 100 članski pevski zbor, ki je sestavljal vse zbore naših
treh župnij; prisotni so bili tudi mladi in otroci; zbore je vodil
maestro Matevž Novak, za orglami je sedel Matej Burger, pevce pa je spremljal Pihalni orkester Krka. Ves program je umet- Misijon so s finančnimi sredstvi podprli verniki vseh treh
niško zasnoval Aleš Makovec. Del zapisa iz internetne strani župnij in sponzorji, ki jih najdete na spletni strani misijona
misijona se glasi: »Gospod škof nam je zaželel, da vzdušje in http://misijon-nm2018.rkc.si/.
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PRI KARITAS IZDELOVALI ADVENTNE
VENČKE

OBISK SVETEGA MIKLAVŽA V KLOŠTRU

1.decembra 2018

Pridne otroke, pevke, pevce ter ministante je v Kloštru
znova obiskal priljubljeni svetnik, sveti Miklavž. Ob igrici,
ki jo je napisala in režirala Nika Molan, so otroci spoznali
njegovo dobroto, preprostost in zgled darežljivosti. Vsi, ki
so si ogledali igrico, so bili nagovojeni, da smo lahko drug
drugemu Miklavži, prinašalci dobrega drugim in poklicani k
veselju. Igrico si še vedno lahko ogledamo na spletni strani
naše župnije.

Advent je čas, ko naši domovi z adventnim venčkom
postanejo svetišča, v katerih ob prižganih svečah molimo.
Na ta dogodek se vsako leto odzovejo tudi karitasovi
sodelavci, ko ob pomoči pridnih birmancev in ostalih
faranov izdelujejo adventne venčke na soboto pred prvo
adventno nedeljo v Lenartovi dvorani. Pred tem pripravijo
vse potrebno; posušijo različne vrste rož, naberejo
smrekove vejice, mah in drugo zelenje, izdelajo obroče in
kupijo sveče. Ko so ustvarjalne roke naredile kar 60 venčkov,
so jih ponudili faranom v zameno za prostovoljne prispevke
za potrebe karitasa.

5. decembra 2018
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DUHOVNE VAJE ZA
PRVOOBHAJANCE NA
SVETI GORI
Od 7. do 9. decembra 2018

Letošnjih prvoobhajancev je bilo 32 in
v začetku decembra so se odpravili na
duhovne vaje na Sveto Goro, kjer so prvič obhajali zakrament svete spovedi.
Ob spremstvu kateheta p. Krizostoma,
lepega števila animatorjev in prejšnjega župnika p. Simona Petra so se še
bolj povezali s prijateljem Jezusom, ki
mu lahko zaupajo vse dobro in tudi slabo, kar so lahko simbolnično videli, ko
so zažgali listke, kamor so napisali svoje grehe. Naj jim vera in to prijateljstvo
pomaga k lažjemu in polnejšemu življenju, da bodo ostali pokončni, veseli
in zadovoljni Jezusovi prijatelji.
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JASLICE
25. decembra 2018
Kot vsako leto, so si FLM-jevci tudi lani
večerne ure pred Božičem popestrili
z izdelavo jaslic. Zbirali so se dvakrat
tedensko po večerni maši in jih
izdelovali do poznih večernih ur. Ves
čas so vladali pozitivna energija, smeh
in veselje. Pavel Hrastar, ki je bil skupaj
s pomočniki zadolžen za organizacijo
postavitve jaslic, je bil nad izdelanim
zelo zadovoljen, prav tako pa hvaležen
članom FLM-ja, birmancom in patrom,
ki so mu pomagali pri idejah, njihovem
uresničevanju in seveda na koncu tudi
pri pospravljanju.
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DEKANIJSKI IZLET
MINISTRANTOV
26. decembra 2018
Na god prvega mučenca, svetega
Štefana, so se ministranti odpravili na
ogled jaslic v Kočevju, Ribnici, na Novi
Štifti na Dolenjskem in v Stični. Povsod
so si ogledali zanimive jaslice, ki v
božičnem času krasijo naše cerkve in
nas vabijo, da počastimo novorojenega
Jezusa. Na Novi Štifti nas je prijazno
sprejel p. Tadej, ki je pred leti deloval
v naši župniji. Kloštrski ministranti
so bili kljub temu, da so vsake jaslice
nekaj posebnega, enotni, da so jaslice v
domači cerkvi vendarle najlepše daleč
naokrog.
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KONCERT MLADINSKEGA
PEVSKEGA ZBORA
26. januarja 2019

To, da so s pevci s spremljavo Eme Molan na violončelu in bas kitari ter Eme
Koncilija na kahonu izvedli odličen
koncert, lahko vidite na fotografijah, a
petja le-te ne morejo prikazati. Zborovodkinja Nika Molan je zelo ponosna
na svoje mladince in meni, da so največja pohvala za ves trud, ki so ga vložili v petje in spodbuda za naprej: navdušeni poslušalci. Zato vabi vse, da se
naslednjega koncerta, ki bo 18. januarja 2020 po večerni sveti maši, udeležite tudi sami. Če pa koga izmed otrok
in mladih zamika, da bi se jim pridružil
v zboru, bo dobrodošel.
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LURŠKA DEVETDNEVNICA
od 2. do 11. februarja 2019
Kot je razvidno iz plakata, je devetdnevnica potekala
v duhu jubilejnega leta, ki ga obhajamo frančiškani,
in sicer 550 let, od kar so 1469/70 prišli prvi
frančiškani na ta hribček nad reko Krko in prevzeli
v posest kapelo sv. Lenarta. Sv. Lenart še vedno kot
zavetnik samostana in župnije bdi nad nami. Gostje
so nas devet dni nagovarjali v duhu duhovnosti in
zgledu sv. Frančiška iz Assisija.
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HRANA IZ HOFERJA ZA
POTREBE KARITAS
22. in 23. marca 2019
Sodelavci kartis so za otroke in družine
v stiski pred Hoferjem v Žabji vasi zbirali
hrano, ki so jo prispevali nakupovalci v
tej prodajalni. Zbrali so 486 kg različnih
prehrambenih izdelkov, iz katerih so
naredili 45 paketov, ki so jih razdelili
družinam, nekaj pa so jo pripravili
tudi za letovanje otrok in mladine v
Strunjanu.
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1.SREČANJE
BIRMANCEV DEKANIJE
NOVO MESTO
23. marca 2019
Srečanja birmancev celotne
novomeške dekanije v dvorani
Centra biotehnike in turizma Grm
na Sevnem se je udeležilo tudi 29
birmancev naše župnije. Pester
program je vodil g. Marjan Bunič
ob čudoviti spremljavi Stična
benda. Za duhovni del, katehezo
in organizacijo sta bila odgovorna
kaplana p. Tomaž Hočevar in
g. Matej Gnidovec iz Dolenjskih
toplic. Po katehezi, ki jo je imel p.
Tomaž o poklicanosti je zbranih
550 birmancev in njihovih staršev
in botrov nagovoril gospod škof
Andrej Glavan. Malici je sledil ločen
program za starše in za birmance,
nato pa še skupni zaključek v
dvorani.
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ČIŠČENJE
SAMOSTANSKEGA
PODSTREŠJA
6. aprila 2019
V začetku aprila so sodelavci in mladi
izpeljali že dalj časa načrtovano akcijo
čiščenja samostanskega podstrešja.
Skozi več desetletji se je na njem
nabralo veliko odpadnega materiala, od
lesa do odpadne izolacije, zato ga je bilo
že zaradi varnosti celotega samostana
potrebno odstraniti. Napolnili so nekaj
kontejnerjev, precej lesa pa so tudi
skurili na spodnjem samostanskem vrtu.
Zlasti je potrebno pohvaliti skupino
mladih, ki so zavzeto sodelovali pri
pospravljanju, saj je vsak par rok prišel
še kako prav. Kljub opravljenemu delu
je ostalo še precej prostorov, ki bi jih
morali očistiti, nedotaknjenih, zato bo
potrebno akcijo čimprej ponoviti.
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DRUŽINSKI KRIŽEV POT
7. aprila 2019
Letošnji družinski križev pot je na tiho nedeljo potekal od
Potovega Vrha do Velikega Slatnika. Kljub hladnemu in
deževnemu vremenu se ga je udeležilo veliko družin in kar
je zlasti razveseljivo, so bile mnoge od njih na njem prvič.
Razmišljanja posameznih postaj križevega pota so bila
povzeta po besedilu Helene Zevnik Rozman »Križev pot
staršev«, ki so prinašale resnične zgodbe staršev. Po zaključku
križevega pota so udeležence prijazno pogostili domačini z
Velikega Slatnika. Besedilo križevega pota je na voljo tudi na
spletni strani naše župnije.
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KRIŽEV POT MLADIH DEKANIJE
12. aprila 2019
Mladih vseh iz vseh župnij novomeške dekanije
so se zdaj že tradicionalno zbrali v Mačkovcu,
kjer so imeli krajši križev pot, obogaten s
pesmimi, zgodbami iz resničnega življenja in
molitvijo. Pridružili so se nam tudi novomeški
skavti. Naslednje leto bodo dogodek, na
katerega mlade vabijo že sedaj, seveda
ponovili.
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SREČANJE BOLNIH IN
OSTARELIH
13. aprila 2019
Na soboto pred cvetno nedeljo je
tudi tokrat potekalo srečanje za
bolne in ostarele. Med sv. mašo,
pri kateri je sodeloval tudi otroški
pevski zbor naše župnije, so bolni in
ostareli prejeli zakrament bolniškega
maziljenja, ki vedno znova
opogumlja in krepi, da lahko lažje
prenašamo vsakodnevno trpljenje.
Sv. maši je sledila pogostitev ob
zvokih harmonike v samostanski
jedilnici, ki so jo pomagali pripraviti
prostovoljci iz karitasa.
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CVETNA NEDELJA
14. aprila 2019
Slovesen blagoslov butaric
in oljk v spomin Jezusovega
prihoda v Jeruzalem na
Cvetno nedeljo nas je tudi
letos popeljal v praznovanja
Velikega tedna. Blagoslovljeno
zelenje smo v procesiji med
petjem slavilnih pesmi odnesli
v cerkev, kjer se je nadaljevala
slovesna liturgija.
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BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA

VELIKONOČNA VIGILIJA

20. aprila 2019

20. aprila 2019

Kot veleva običaj se velikonočna sobota navsezgodaj
zjutraj prične z blagoslovom velikonočnega ognja. Z
ognjem so verniki razveselili domače, sorodnike in sosede.
Velikonočni ogenj ogreje domača ognjišča, srca vernikov,
gospodinje pa ob njem pripravijo velikonočne jedi.

Velikonočna vigilija je najslovesnejše bogoslužje leta.
Gre za bedenje po sončnem zahodu, ko se po judovskem
pojmovanju dneva začne že nov, naslednji dan, torej
praznujemo že veliko noč. Bogoslužje je sestavljeno iz slavja
luči, besednega, krstnega in evharističnega bogoslužja.
Aleluja, veselimo se, Kristus res je vstal!
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VELIKONOČNA OKRASITEV
ZAKONCEV BLAŽIČ

VELIKA NOČ

21. aprila 2019

Na veliko noč se spominjamo največjega čudeža in temelja
naše vere, to je vstajenje Jezusa Kristusa od mrtvih.
Vstajenjska Aleluja je s procesijo tudi po ulicah okoli
kloštra in obnovljenem Glavnem trgu zadonela iz grl p.
Krizostoma, Frančiškanskega župnijskega zbora sv. Lenart
in instrumentov Mestne godbe Novo mesto. Aleluja, Kristus
je vstal in živi!

Tokratna velikonočna okrasitev je bila izpod
ustvarjalnih rok zakoncev Blažič.
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21. aprila 2019
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PRAZNIK SVETE BIRME
27. aprila 2019
Letošnjih 29 birmancev je v birmanskih skupinah, pri skupnem verouku in
na duhovnih vajah poglabljalo svojo vero. Z njimi se je v času birmanske
devetdnevnice, ko so predstavljali posamezne darove Svetega Duha, srečal
tudi letošnji birmovalec, novomeški škof Andrej Glavan. Z mladimi, ki so prejeli
zakrament svete birme, se povežimo v molitvi, da bi odrasli v odgovorne kristjane
in da jih bodo v vsakdanjem življenju vodili darovi Svetega Duha.
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PRVOMAJSKO ZAHVALNO
ROMANJE
od 28. aprila do 1. maja 2019
Ob prejetih milostih misijona so se
župljani novomeških župnij Svetega
Lenarta, Šmihela ter Stolne župnije
v spremstvu vseh treh župnikov in
p. Tomaža s tremi avtobusi odpravili
na štiridnevno zahvalno romanje
na Hrvaško, v Črno goro in Bosno
in Hercegovino. Prvi dan so se po
ogledu hrvaškega turističnega bisera
Dubrovnika odpravili do Budve, kjer
so v času romanja prenočevali. Mimo
otoka Svetega Štefana, kjer se znajo
pohvaliti z obiskom najbolj slavnih
pevcev in igralcev, so se drugi dan
odpravili v Cetinje, nekdanjo prestolnico
Črne gore in sedanjo protokolarno
prestolico, kjer so si ogledali pravoslavni
samostan in muzej. Tretji dan so obiskali
Kotor, starodavno mesto trgovcev in
pomorščakov, ki je zaradi srednjeveške
arhitekture in drugih znamenitosti
uvrščeno na seznam svetovne naravne
in kulturne dediščine UNESCO, kjer jih
je pozdravil in nagovoril tudi tamkajšnji
škof. Po ogledu čudovitega baročnega
mesta Perast so se z barkami odpravili
na otok Gospa od Škrpjela. Zadnji dan
romanja so se na poti domov ustavili
v Medžugorju, kjer so si ogledali tudi
Majčino selo. Vsak dan so imeli sveto
mašo na različnih krajih naše poti. Polni
novih poznanstev in vtisov s poti so se
na prvi majski dan vrnili domov.
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FLM-JEVCI V ASSISIJU
od 3. do 5. maja 2019
Mladi so se skupaj s p. Tomažem v začetku
maja podali na tridnevno spoznavanje Assisija.
Najprej so se ustavili v baziliki sv. Frančiška
Asiškega ter baziliki sv. Klare, nato pa se ob
večernih urah napotili proti mobilnim hiškam,
kjer so bili nastanjeni, in preizkusili svoje
kuharske sposobnosti, večer pa zaključili ob
zvoku kitare in petja sredi tega čarobnega mesta.
Naslednji dan so imeli v Porciunkuli skupno sv.
mašo z ljubljanskim zborom MPP, zatem pa so
si med drugimi pomembnimi kotički ogledali
tudi rojstno hišo sv. Frančiška. Pot so nadaljevali
v cerkev sv. Damijana, si ogledali, v kakšnih
okoliščinah in pobožnosti so živele sestre klarise
in si vzeli nekaj minut za razmislek ter petje. Po
večerji kuharskih mojstrov iz vrst FLMja so se
udeležili še procesije v Porciunkuli. Zadnji dan
raziskovanja Assisija jih je p. Tomaž odpeljal
na goro Laverno, kjer je Frančišek v samoti in
molitvi živel v podzemnih jamah. Po njegovem
zgledu so si vzeli dragoceni dve uri časa in
premišljevali, se umirili ter se poglobili vsak
vase, nato pa se polni novih doživetij, spominov
in odkritij vrnili v Novo mesto.
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OBNOVA STOPNIC IZ
ZGORNJEGA VRTA NA
SPODNJI VRT OB KRKI
aprila in maja 2019
Frančiškovi bratje so s pomočjo dobrih
ljudi obnovili starodavne stopnice, ki
peljejo iz notranjega samostanskega
vrta na spodnji, kjer so bile včasih
njive in razna druga poslopja (svinjak,
čolnarna,…) Hvaležni so vsem za
pomoč. Želijo si, da bi se po njih sedaj
lažje sprehodili mnogi turisti, ki radi
pridejo na ogled naše zgodovinske
točke. Naj služijo sedanji in prihodnjim
generacijam.
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STATISTIKA ŽUPNIJE OD SV. LENARTA
2018 DO SV. LENARTA 2019
• 36 krstov
• 37 pogrebov (do 8. 10. 2019)
• 12 porok
Pri nedeljskih mašah (s podružnico in sobotno večerno
mašo) je bilo v povprečju 967 oseb.
K verouku je v letu 2018/19 hodilo 317 otrok.
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STANOVSKO ROMANJE MOŽ
11. maja 2019
Možje in fantje so se na sončno soboto odpravili v Rogaško
Slatino, kjer jih je v novo obnovljeni cerkvi sv. Križa prijazno
sprejel tamkajšnji župnik Jože Vehovar in jim predstavil zgodovino
kraja. Po sveti maši so si ogledali starodavno steklarno in tudi
proizvodnjo. Po okusnem in sproščenem kosilu v gostilni Jurg so
se odpravili proti Podčetrtku, kjer so si ogledali domači kmečki
muzej. Ob bogati zbirki s preko 4000 eksponati, med katerimi
so nekateri izjemne starosti in prave mojstrovine, so spoznali
znamenitosti kraja in slišali marsikatero zanimivost iz polpretekle
zgodovine tega kraja. Romanje so zaključili na domačiji Haler v
Olimju, kjer se ponašajo z lastno varilnico piva.

42

PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
12. maja 2019
Na nedeljo Dobrega pastirja se je pred oltarjem zbralo 21
zakonskih parov, ki je praznovalo okrogel in polokrogel
zakonski jubilej. Dva para sta obhajala 10 let zakonskega
življenja, štirje 20 let, pet parov 35 let, dva 40 let, trije
45 let, zakonska para Bučar ter Vrbinc sta obhajala zlato
poroko, zakonca Poreber sta praznovala 55 let skupnega
življenja, zakonca Agnič pa 60 letnico, torej biserno poroko.
Po sv. maši so, kot se
za takšno priložnost
spodobi, proslavili tudi
v samostanski jedilnici
in kleti.
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STANOVSKO ROMANJE
ŽENA
18. maja 2019
Dekleta in žene so si za cilj letošnjega
romanja izbrale Hrastovlje, Koper in
Piran, kamor jih je pospremil p. Tomaž.
V vasici pod Kraškim robom so si ob
razlagi ogledale cerkev sv. Trojice
z znamenito fresko Mrtvaški ples iz
konca 15. stoletja. Po ogledu cerkve in
samostana sv. Ane v Kopru so se vkrcale
na barko, ki jih je prepeljala do Pirana.
Da je pot hitreje minila, so se okrepčale
ob morskih dobrotah. V Piranu so se
ustavile v minoritskem samostanu sv.
Frančiška, na koncu pa so se povzpele
še na zvonik najbolj znamenite izmed
vseh piranskih cerkva, cerkve sv. Jurija,
od koder so lahko občudovale razgled
na Tartinijev trg in Piranski zaliv. Kot
že nekajkrat doslej, jih je tudi letos p.
Tomaž presenetil z odličnimi dobrotami
iz domače kuhinje.
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FESTIVAL DRUŽIN
19. maja 2019
Tokratni festival družin se je odvil sredi cvetočega maja ob
lepem in sončnem vremenu. Srečanje je kot že tradicionalno
potekalo na samostanskem vrtu ob dobri hrani in pijači,
veselem vzdušju in z obljubo, da se družine ponovno srečajo
prihodnje leto.
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PRAZNIK PRVEGA SVETEGA OBHAJILA
26. maja 2019
Tretješolci so se celo leto vneto, tudi z duhovnimi vajami in
prejemom zakramenta sprave, pripravljali na prejem Jezusa
v svoje srce. Ob koncu maja je tako 33 prvoobhajancev prvič
pristopilo k oltarni mizi, da so prejeli Jezusa pod podobo
kruha. Prosimo za njih, da bi ohranili veselje, ki smo ga lahko
videli v njihovih očeh.
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ŠMARNICE V GOTNI VASI
maja 2019
Na naših štirih podružnicah: Smolenja
vas, Potov Vrh, Veliki Slatnik in Gotna
vas se vsako leto v mesecu maju zbirajo
pridni šmarničarji. Pridejo skupaj
starejši in mlajši: molijo rožni venec
in litanije Matere Božje, prepevajo in
preberejo šmarnično razmišljanje.
Njihove šmarnice so res uresničevanje
pravega namena majskih srečavanj
po naših cerkvah, cerkvicah in ob
kapelicah. Pričujoče fotografije so iz
Gotne vas. Bogu hvala za vse, ki to
majniško pobožnost vodijo, v Gotni
vasi sta to mežnarja Marija in Anton
Cimermančič.

47

ŠMARNIČNI IZLET
1.junij 2019
Župniji Novo mesto – Šmihel
in Novo mesto – sv. Lenart na
prvo soboto v juniju skupaj
poromamo na šmarnični izlet.
Letos je bil to prvi dan meseca
rožnika. Z avtobusom smo
se odpeljali proti Ljubljani,
kjer so otroci skupaj s sestro
Marijo ostali na Rakovniku in
se pridružili Mavričnim igram,
odrasli pa so s p. Krizostomom
poromali h Kraljici miru na
Kurešček. Tam smo bili deležni
lepe razlage cerkve s strani
salezijanca Antona Koširja in
zmolili litanije. Potem smo se
vrnili na Rakovnik, kjer smo
skupaj z otroki imeli doživeto
sveto mašo. Šmarnični izlet
vsako leto pusti v romarji sled
in željo, da bi še šli skupaj k
Mariji.
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PIKNIK ZAKONSKIH SKUPIN
2. junija 2019
Ob zaključku katehetskega leta so se na pikniku
na Kmetiji Kastelic v Žabji vasi zbrali člani
treh zakonskih skupin. 12 družin se je družilo
in prijetno poveselilo ob opazovanju igrivosti
številnih otrok. Druženja ni zmotil niti naliv,
ki je osvežil prijetno razpoloženje na pikniku.
Veselimo se že srečanj v novem katehetskem letu
in verjamemo, da se bo opugumil še kakšen par in
se vključil v katero od petih zakonskih skupin, ki
že delujejo v naši župniji.
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IZLET ZA ŽUPNIJSKE SODELAVCE V BRASLOVČE IN ŠEMPETER V SAVINJI DOLINI
15. junija 2019
Na sončno soboto so se župnijski
sodelavci preko Krškega in Celja
odpeljali proti prelepi Savinjski dolini,
v župnijo Braslovče, ki je ena od
pražupnij na slovenskem. V župniji s
cerkvijo Marije Vnebovzete župnikuje
Maksimiljan Gosak. Pred več kot
desetimi leti je nastopil službo za
župnikom Jožetom Zidanškom, ki
je v letih službovanja v Braslovčah s
svojo umetniško in voditeljsko žilico
opravil veliko del, kar se vidi še danes,
tako da je sedanji župnik predvsem
ohranjevalec umetnin, ki govorijo vsaka
zase. Nekaj od tega so si romarji ogledali
po sveti maši, ki jo je daroval župnik p.
Krizostom. Po ogledu so se odpeljali do
bližnjega Braslovškega jezera, kjer so
imeli okusno kosilo, še posebej so bili
navdušeni nad sladkimi palačinkami.
Med čakanjem, da so jih spekli, so
imeli še krajši sprehod ob jezeru. Po
ogledu rimske nekropole v Šempetru
v Savinjski dolini so se odpeljali mimo
Ljubljane nazaj proti domu. Vsakoletni
izlet sodelavcev pusti pečat in spomin, o
katerem se čez leto še večkrat govori.
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MESTNA TELOVSKA
PROCESIJA
23. junija 2019
Praznik Sv. Rešnjega telesa in Krvi ali
»telovo« kakor tudi pravimo prazniku je
priljubljen ljudski praznik. Slovesno sv.
mašo je v kapiteljski cerkvi daroval škof
Andrej Glavan, zaradi obilnega deževja
pa je tokrat procesija po maši potekala
kar v kapiteljski cerkvi. Tradicija skupne
procesije novomeške stolnice in kloštra
se tako nadaljuje.
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KONCERT KRISTINE KASTELIC
IN NEŽE TURK
28. junija 2019
Kristina Kastelic in Neža Turk sta pod
mentorstvom prof. Irene Yebuah Tiran in ob
klavirski spremljavi prof. Tatjane Hadl v naši
cerkvi priredili zaključni koncert. Sedaj šolani
pevki sta svojo glasbeno pot začeli v otroškem
zboru naše župnije in nadaljevali s svojim
petjem v komornem zboru. Njuno glasbeno
izobraževanje se je začelo v Glasbeni šoli
Marjana Kozine, ko sta stopili v razred Bojana
Arha, pri katerem sta uspešno zaključili nižjo
glasbeno šolo iz kitare. Njuno pevsko šolanje
pa sta pričeli pred šestimi leti, ko ju je pod
svoje okrilje sprejela prof. solo petja Irena
Yebuah Tiran, ki je vso svoje znanje prelila na
dekleti. V tem obdobju sta izkušnje nabirali
tako na domačih kot tujih tekmovanjih, javnih
nastopih, proslavah, koncertih, operah. Poleg
naštetega pa jima je bilo vedno v izziv tudi
sodelovanje pri mašah, tako v zboru kot s solo
nastopi. Dekleti sta se na koncertu predstavili
vsaka s svojim tekmovalnim programom ter
ariami, ki so jima pri srcu. Cerkev je tisti poletni
večer kar pokala po šivih, za kar se vam Neža in
Kristina iskreno in iz srca zahvaljujeta. Kot pa
se za sestrični spodobi, sta koncert zaključili z
roko v roki z vsem znano ario iz Hoffmannovih
pripovedk, Barcarolle – Čarobna noč.
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MESTNI ORATORIJ: IMAŠ
MOČ!
od 25. do 30. junija 2019
V zavodu Friderika Ireneja Barage so se
takoj po zaključku šolskega leta zbrali
otroci in animatorji iz vsega Novega
mesta in okolice. Oratorij, ki je potekal
pod naslovom Imaš moč!, so vodile
sestre salezijanke iz Šmihela. Za 190
predšolskih in osnovnošolskih otrok
je skrbelo 70 animatorjev. Skozi ves
teden jih je spremljal junak iz slovenske
literature Peter Klepec, ki je preko svoje
življenjske zgodbe pokazal vrednote,
kot so: moč prošnje, moč odpuščanja,
moč spoznanja, moč svetega zakona.
Med spomini, ki so jih ponesli domov je
gotovo tudi izlet na Gorjance s sv. mašo
pod drevesi.
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SREBRNA MAŠA
P. DARKA ŽNIDARŠIČA
7. julija 2019
V začetku julija se je v Slovenijo na
obisk vrnil p. Darko Žnidaršič, ki deluje
kot voditelj na slovenskem misijonu v
Sydneyu. P. Darko je tri leta deloval kot
kaplan v naši župniji, nato pa še štiri leta
na Brezjah. Od leta 2005 opravlja svoje
poslanstvo v Avstraliji, vendar se rad
vrača domov. Ob praznovanju srebrne
maše se je spomnil pokojnega patra
Igorja Štamflja iz naše župnije, s katerim
sta bila skupaj posvečena v duhovnika.
Po sveti maši se je srečal tudi z župljani
in marsikoga v času svojega obiska v
Sloveniji tudi obiskal. Ob srečanju z njim
mu ponovno kličemo: Srebrnomašnik,
bod' pozdravljen!
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OB MARJETINEM
ŽAGNJANJU OBNOVILI KRIŽ
21. julija 2019
Na Potovem Vrhu so ob Marjetinem
žegnanju blagoslovili obnovljeni križ iz
leta 1929, ki stoji pred vasjo, in ograjo ob
njem. Družina Per je postavila novo ograjo
in uredila cvetlični prostor, ostali vaščani
pa so sodelovali pri obnovi okvirja pri
križu ali darovali prispevke. Na Marjetino
žegnanje se jih pri znamenju pred vasjo
zbralo lepo število, po blagoslovu, ki ga
je opravil župnik p. Krizostom, pa so se
podali do cervice sv. Marjete sredi vasi, kjer
so s slovesnim bogoslužjem nadaljevali
praznično nedeljo.
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POČITNICE V
STRUNJANU
od 21. do 27. julija 2019
70 članska druščina pravi, da je
v letošnjem strunjanskem tednu
doživela toliko nepozabnega, da
bi lahko popisali več kot sto strani.
FLM-jevci so pod vodstvom p.
Tomaža in starešin prevzeli vodenje
in otrokom preko olimpijskih iger,
orientacijskega teka, molitve, petja,
animatorskega večera, jutranje
telovadbe, plavanja, tunkanja,
skakanja in metanja v vodo, krsta
novih animatorjev ter vseh stvari, ki
jim prišle na misel, razdajali svojo
energijo. Imeli so se čudovito, spletli
so še tesnejše prijateljske vezi, se učili
potrpežljivosti in dela v skupini ter se
v molitvi povezali tudi z Bogom.
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ZAČETEK VEROUČNEGA
LETA
22. septembra 2019
Prvi septembrski teden je bil čas za vpis
k verouku, drugi teden so nadebudni
veroučenci že napolnili učilnice, tudi
tisto v naravi – na samostanskem vrtu,
četrto septembrsko nedeljo pa je na
vrsto prišla katehetska sv. maša, ki so
jo pomagali oblikovati tudi veroučenci
s katehetoma in katehistinjami. Seveda
so bile – kot vsako leto – blagoslova
deležne tudi šolske torbe.
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BLAGOSLOV KAPELICE V VASI
KRKA
6. oktobra 2019
Župnik p. Krizostom je ob prisotnosti lepega
števila krajanov in župljanov blagoslovil
obnovljeno kapelico Marijinega varstva. Po
izročilu je bila zgrajena po 1. svetovni vojni v
zahvalo za srečen povratek iz morije vojne. Za
obnovo smo hvaležni družini Seničar, Dušanu,
Ireni in Klavdiji, ki skrbno gospodari na
Možetovi kmetiji. V stari Možetovi hiši so našli
Marijin kip, ga skrbno restavrirali in ga postavili
v obnovljeno kapelico. Pleskarska dela je
brezplačno opravil domačin Aleš Rozman,
kateremu gre zares iskren Bog povrni. Z nasveti
je pri obnovi sodelovala Irena Judež. Na Krki so
veseli, da bo obnovljeno Božje znamenje vse,
ki bodo šli mimo, trajno spominjalo, da smo vsi
ljudje Božji otroci in s tem bratje in sestre med
seboj.
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VERA IN LUČ
Vera in luč združuje osebe s posebnimi potrebami in
darovi, njihove starše in prijatelje.
Skupina se je lansko programsko leto srečevali ob Mariji
IZ Guadalupe. Ob njej smo spoznavali naše prijatelje iz
Mehike in preko nje bili povezani z lučkarji po celem svetu.
Dve naši lučki, Neža in Franci sta se pripravljala na
prejem zakramentov. Franci na zakrament sv. Obhajila in
Neža na zakrament sv. Birme. Prejela sta ga pri sestrah
Karmeličankah v Mirni peči v mesecu maju.
Lučkarji tudi radi kam gremo. Skupaj z prijatelji iz Bele
krajne in Stične smo poromali k Mariji pomagaj na Brezje,
kjer smo sodelovali pri sv.maši. romanje je bilo polno
veselja in radosti, saj so nekateri med nami prvič doživeli
romanje in bili pri Mariji pomagaj na Brezjah.
Z » Jezusom na poti« smo se v mesecu septembru
odpeljali na obisk k lučkarjem v belo krajno. V njihovi
romarski cerkvi na Žežlju smo imeli sveto mašo, po maši
pa prijetno druženje.
Lučkarji smo polni dobre volje in odprtega srca za
Jezusa in nove prijatelja. Radi se družimo med sabo, ter
odkrivamo in razdajamo svoje darove. Kdor čuti potrebo
po druženju z nami se naj nam pridruži. Srečanja imamo
vsako drugo nedeljo v mesecu v Lenartovem domu. Vsak
je dobrodošel.
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Katehumeni
V letu 2018/19 so se pod budnim očesom
p. Petra Vrabca dva katehumena,
Veronika in Jože, celo leto pripravljala
na zakrament prvega svetega obhajila
ter svete birme. Med letom so spoznavali
zgodbe in navke svetega pisma ter se
veliko pogovarjali in izmenjavali svoja
mnenja. Tako sta s svojima botroma
Aleksandro in Aljo, 1. decembra
2018 stopila pred Boga in občestvo.
Zakramente jima je podelil župnik p.
Krizostom Komar. Verjamemo, da jima je
to leto odprlo nova spoznanja in veliko
novih pogledov na svet.
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