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Dober dan, dobri ljudje! 
Pozdravljamo vas s pozdravom, s katerim je pozdravljal naš redovni ustanovitelj. Ob tem je prav, da se vprašamo, 
kdo je dober človek. Ko je nekdo vprašal Jezusa, kaj naj dobrega stori, da bo dosegel večno življenje, mu je Jezus 
odgovoril: »Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se drži zapovedi!«. Tisti 
edini dober, o katerem govori Jezus, je Bog. Mi vsi smo ustvarjeni po njegovi podobi, zato se preko nas v motnem 
ogledalu zrcali Božja dobrota. To Božjo dobroto in Božjo podobo v človeku že stoletja okušamo tudi bratje 
frančiškani v varnem zavetju Novega mesta. Zato, dragi bratje in sestre, bi se vam radi iz vsega srca zahvalili za 
dobroto do bratov sv. Frančiška, ki jo vi in vaši predniki izkazujete že 550 let.

Trenutne razmere od nas zahtevajo drugačno dobroto, kot smo je bili vajeni. Včasih je bil človek dober, če je 
obiskoval ljudi, jim pomagal in jih spodbujal k dobremu. Danes je dober tisti, ki ne obiskuje ljudi, ki se jim ne približa, 
ki z njimi ni predolgo v stiku. Upoštevanje vseh določil brez izjeme nas postavi v vlogo vzgojiteljev naše okolice in nas 
v skrbi za druge dela dobre in ljubeče. Ko so se začele omejitve v cerkvah, si nismo mislili, kakšne posledice bo imelo 
omejevanje družbenega življenja, ki je v nekem trenutku celo povsem zastalo. Začutili smo jih takoj, ko so bili verski 
obredi znova dovoljeni in omejitve odpravljene. Število vernikov v cerkvah se je namreč zelo zmanjšalo. Prav je, da 
živimo v skrbi drug za drugega, vendar Bog tudi v teh težkih preizkušnjah ne sme izgubiti mesta v našem vsakdanu. 

Bratje smo se po svojih močeh trudili, da bi ostali povezani z 
vami in Bogom, zato smo za farno občestvo vsak dan molili rožni 
venec in s tem vztrajali v duhovni povezanosti. Nekaj svetih maš 
smo predvajali prek spleta in na ta način smo bili navzoči v vaših 
domovih. Izrazi zahvale in hvaležnosti so nam pokazali, da je bilo 
takšno sodelovanje koristno in blagodejno za vse nas. Zato smo 
vam hvaležni, ob vas se počutimo sprejete in čutimo, da naše delo 
v Gospodovem vinogradu daje sad. 

Dogodki preteklega pastoralnega leta naj 
vas spominjajo na lepe trenutke, ki smo 
jih preživeli skupaj, in vam dajo zaupanje, 
da bo tudi na sedanjo temo, ki je zavila 
svet, posijalo sonce Božje ljubezni in 
človekovega zaupanja vanjo. Naj vas 
dobri Bog vedno blagoslavlja in obdarja z 
duhovnimi darovi.  

P. Tomaž Hočevar, kaplan

p. Krizostom Komar, 
župnik

p. Tomaž Hočevar, 
kaplan in gvardijan

p. Peter Vrabec, 
kaplan

p. Marko Novak,  
kaplan in bolniški kurat

Izdala Župnija Novo mesto – sv. Lenart, zanjo p. Krizostom Komar, župnik
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Uredili: p. Krizostom Komar, Sabina Devjak Novak, Nika Molan, Miha Vrbinc in Jerca Božič Kranjec
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Ko nam govorijo številke, je vedno težava, ali jim verjeti 
ali ne. To ve vsak sam, predvsem pa, ali je del teh številk 
ali pa se na njih požvižga. Kot kristjanom nam ne sme biti 
vseeno, da nas je vedno manj v cerkvi in med prejemniki 
zakramentov. To slabi našo vero, zmanjšuje upanje 
in seveda tudi ljubezen je zelo šibka. Kolikor lahko, 
postorimo za rast osebne in skupne vere.

Zakramenti
Od praznika sv. Lenarta 2019 do praznika sv. Lenarta 
2020 je bilo:

•	 30  krstov  
•	 51  pogrebov 
•	 7  porok 

Obisk svetih maš
Zanimivo je pogledati številke preštevanja udeležbe pri 
sv. maši. Hvala naši zakristantki gospe Ani za natančen 
pregled in graf:

•	 sobota, 14. decembra, in nedelja, 
15. decembra 2019 s Potovim Vrhom, 
tri mesece pred epidemijo: 
1087 nedeljnikov

•	 sobota, 7. marca, in nedelja, 8. marca 
2020  s  Smolenjo vasjo, tik pred 
razglasitvijo epidemije:  
718 nedeljnikov

•	 sobota, 6. junija in nedelja 7. junija 
2020, brez podružnice, takoj po 
umiritvi epidemije, verniki v cerkvi z 
maskami: 
553 nedeljnikov

•	 sobota, 26. septembra in nedelja, 27. 
septembra 2020, brez podružnice, 
ponovno širjenje korona virusa, verniki 
v cerkvi z maskami: 
638  nedeljnikov

Statistika od Lenarta 2019 do Lenarta 2020

Obisk verouka
K verouku v letošnjem veroučnem letu hodi 289 otrok. 
Glede na preštevanje veroučencev ugotavljamo, da jih 
je iz leta v leto manj. Razlogov je seveda več. Starši bi si 
morali odgovoriti na vprašanje, zakaj pošiljajo ali zakaj 
ne pošiljajo otrok k verouku. A bolj kot številke, naj nas 
nagovarja živa vera, za katero smo se vsi dolžni truditi.
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Na Lenartovih je vedno luštno  
Od 28. do 30. oktobra 2019

Tradicionalne Lenartove počitnice so se lani odvijale med 28. in 30. oktobrom. 
FLM-jevci smo z različnimi delavnicami in pestrim dogajanjem otrokom poskušali 
pričarati tri lepe dopoldneve. Skupaj smo pekli, ustvarjali, se igrali, športali, peli, 
se objemali, ogledovali cerkvene skrivnosti, se smejali, izdelovali lutke in ustvarili 
pravo dramsko igro, se igrali viteze in seveda jedli.
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Praznovanje ob 550-letnici prihoda 
frančiškanov v Novo mesto je enega od 
vrhuncev doseglo s sveto mašo le štiri dni 
pred obletnico – 31.  oktobra 1469 – ko je 
bila izdana listina, da lahko frančiškani 
pridejo na ta kraj. Slovesno praznovanje 
smo zato začeli s sv. mašo, ki jo je daroval 
ljubljanski nadškof in metropolit Stane 
Zore ob somaševanju provinciala patra 
Marjana Čudna in naših frančiškanskih 
bratov. Gospod nadškof, pater Stane, je v 
svojem nagovoru orisal okoliščine, ko so 
bratje pred preganjanjem pribežali prek 
Karlovca in Metlike v Novo mesto. Meščani 
so jih sprejeli z veliko naklonjenostjo, 
ki se skozi celoten čas njihovega 
bivanja kaže v sožitju, tako z meščani, 
ki so živeli v tem mestu in okoličanov, 
ki so vanj prihajali. Težko bi navedli 
vsa stičišča, kjer so se frančiškani in 

meščani srečevali. Vzgojno izobraževalno 
delovanje je eno od pomembnejših 
področij njihove navzočnosti. Novomeška 
gimnazija je namreč ena od najstarejših 
ustanov z neprekinjeno tradicijo na 
Slovenskem. Po njeni ustanovitvi leta 
1746 so vodstvo šole prevzeli bratje 
frančiškani in pouk je prvič stekel že 
3. novembra istega leta s 66 dijaki. 
Številni, ki so se izobraževali pri njih, 
so pustili izjemen pečat v slovenskem 
prostoru. Izredno vlogo so bratje tekom 
celotnega bivanja v Novem mestu 
odigrali v kulturnem, znanstvenem, 
gospodarskem in političnem življenju. 
Njihova najpomembnejša vloga pa je ves 
čas predvsem pastoralna. Nenarejena 
pobožnost, dobrota in pristnost jih še 
danes zbližuje z vsemi, s katerimi se 
srečujejo. Zgodovinske knjige govorijo 

Slovesno praznovanje 550. obletnice prihoda frančiškanov v Novo mesto
27. oktobra 2020

o tem, kar so bratje ustvarili vidnega, 
preverljivega, kar je moč spraviti v 
knjižnice, arhive in v človeški spomin. 
Ljudje pa ohranijo tisto, kar ni napisano, 
ostaja pa v njhovih srcih: pravi odnos 
do Boga in bližnjega. Ob vsej vidni, se je 
ves čas odvijala tudi nevidna zgodovina, 
ki se zapisuje v nebeške anale ter zanje 
vedo angeli in vsemogočni Bog, ki 
pripravlja in podeljuje venec pravičnosti 
tistim, ki v zvestobi izbojujejo dober boj, 
dokončajo tek in ohranijo vero. Pater 
Stane se je bratom še enkrat zahvalil 
za vse, kar dajejo župljanom in mestu, 
vse pa je opogumil, da drug drugega 
še naprej podpiramo in se vzajemno 
vzpodbujamo. Po slovesnosti ob 
sodelovanju župnijskega pevskega zbora 
pod vodstvom Matevža Novaka je sledilo 
prijetno druženje pred cerkvijo. 
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Lenartova nedelja veselju in hvaležnosti
3. novembra 2019

Praznovanje Lenartove nedelje je vsako leto nekaj 
posebnega. Kot župljani pridemo skupaj, da se priporočimo 
sv. Lenartu  in zahvalimo Bogu, saj je tisti dan v vesoljni 
Cerkvi tudi Zahvalna nedelja. In ob koncu žegnanja namesto 
podobice prejmemo še »toplo« publikacijo Sklenili smo krog 
od Lenarta do Lenarta. Tako je bilo tudi tokrat. Slovesno 
sveto mašo ob 10. uri je vodil gvardijan in kaplan p. Tomaž 
ob sodelovanju pripravnikov na zakrament sv. birme, 
veroučencev devetega razreda, in številnih ministrantov. Po 
sveti maši je bila pogostitev za vse s sladkimi dobrotami in 
čajem ter kuhanim vinom. Veselje in hvaležnost se dotakneta 
naših src, hkrati pa nas v novi krog župnijskega dogajanja 
peljeta vera in zavedanje, da smo drug drugemu dar. 
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V sklopu praznovanja ob 550. obletnici prihoda frančiškanov 
v Novo mesto je naš samostan ob sodelovanju Slovenske 
frančiškanske province in v sodelovanju z Mestno občino 
Novo mesto, Ministrstvom za kulturo, Arhivom Republike 
Slovenije, Zgodovinskim arhivom v Ljubljani z enoto za 
Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto, Mestno muzejsko 
zbirko Črnomelj – RIC Bela krajina in Odborom za promocijo 
kulturne dediščine Novo mesto pripravil simpozij z naslovom 

Simpozij ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto
6. novembra 2020

Prva desetletja novomeških frančiškanov. Simpozij je 
sklenil sklop predavanj, ki so sicer mesečno potekala po 
nedeljskih svetih mašah že od januarja letošnjega leta, 
kjer so sodelovali: prof. dr. Stane Granda (Frančiškani in 
mesto), dr. Jože Škofljanec (Novomeški frančiškanski 
samostan in province), mag. Mitja Sadek (Frančiškani in 
Gimnazija v Novem mestu), dr. Matej Hriberšek (Podoba 
Novega mesta v Fajdigovi frančiškanski kroniki) in dr. Matija 
Ogrin (Frančiškanski baročni pridigarji v Novem mestu). Na 
simpoziju se je šest predavateljev dotaknilo različnih vidikov 
bivanja in delovanja frančiškanov v prvih desetletjih v Novem 
mestu.
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Po letu dni, odkar smo v Novem mestu 
imeli misijon, smo se želeli spomniti 
na te milostne dni in poživiti veselje, 
navdušenje in žar v dušah vseh, ki smo 
doživljali milost misijona. 

Ponedeljek, 18. november 2019
V Baragovem zavodu srečanje za člane 
ŽPS,  ključarje, bralce Božje besede in 
ostale sodelavce; gost je bil voditelj 
misijona v Novem mestu, p. mag. 
Branko Cestnik.

Nedelja, 17. november 2019
Novomeški duhovniki so zamenjali 
župnije in v sosednjih cerkvah oznanjali 
evangelij in vabili k obnovi misijona.

Sreda, 20. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu srečanje 
za starše; gost je bil Marko Juhant, 
specialni pedagog

Po letu dni obnovili misijon 
od 17. do 23. novembra 2019
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Podelitev zakramentov 
odraslim kristjanom
23. novembra 2019

Pri sobotni večerni sv. maši je novomeški 
škof msgr. Andrej Glavan podelil manjkajoče 
zakramente krščanskega uvajanja štirim 
katehumenom; vsi so bili krščeni, zato so 
prejeli še sv. birmo in prvo sv.  obhajilo. 
Katehumene je dobro leto dni pripravljal p. 
Marko Novak.

Sobota, 23. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu: srečanje 
za mlade; gost je bil duhovnik in vloger  
Martin Golob; sodelovala je  RoKapela

Petek, 22. november 2019
Ob 19. uri v Baragovem zavodu: 
srečanje za cerkvene glasbenike (pevce, 
zborovodje, organiste, pritrkovalce…); 
gost je bil dolgoletni zborovodja, 
duhovnik dr. Rafko Valenčič
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Sprejem novih ministrantov
24. novembra 2019

Nedelja, ko pri eni od svetih maš sprejmemo nove 
ministrante, je vedno nekaj posebnega. Po navadi se to zgodi 
pri družinski sv. maši ob 10. uri; tako je bilo tudi v tokrat in 
sicer na nedeljo Kristusa Kralja vesoljstva, ki je zadnja nedelja 
v cerkvenem letu. Oče treh ministrantov Sandi Verščaj, ki tudi 
vodi skupino ministrantov, je dobro pripravil pet kandidatov 
na sprejem lepe in odgovorne službe, biti strežnik pri oltarju. 
Starejši ministranti so pomagali nove obleči v ministrantske 
obleke. Pri sveti maši je prepeval otroški zborček pod 
vodstvom Nike Molan. 
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Župnijska karitas v minulem letu 
2019/2020

K večnemu in usmiljenemu Očetu je za vedno odšla naša 
neutrudna sodelavka in voditeljica v skupini Ročna dela, 
Emica Poreber, ki je bila prepoznavna tudi po lepih in 
unikatnih božičnih in velikonočnih voščilnicah. Skupina 
se je z njenim odhodom razšla in vsi jo zelo 
pogrešamo. Tudi tokrat smo pred adventom 
izdelovali venčke, ki  smo jih ponudili našim 
faranom, prav tako smo ponudili tudi 
sveče za prostovoljne prispevke karitas. V 
adventnem času smo obiskali tudi naše 
starejše farane. P. Krizostom je še z dvema 
sodelavkama karitas obiskal tudi naše 
farane v Domu starejših občanov Novo 
mesto, s katerimi je bilo snidenje nadvse 
prisrčno. Nov prometni režim v središču 
mesta je onemogočil nadaljnjo razdeljevanje 
EU hrane v Kloštru. S posredovanjem p. 
Krizostoma smo rešili tudi to težavo, saj nam je 
šmihelski župnik Igor Stepan odstopil eno izmed učilnic za 
tisti dan, ko delimo EU hrano. Dostop za delitev mesečnih 
paketov in oblek pa je še vedno možen v prostorih naše 
župnijske karitas. Naše poslanstvo ni le delitev hrane in 
oblačil, temveč predvsem ljubezen, sočutje in odprtost do 
vseh, ki so v stiski, ki kakorkoli trpijo in potrebujejo pomoč. 
Na to pot smo povabljeni prav vsi.
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Po 50 letih ponovno ob 
oltarju 
1.decembra 2019

Po 50 letnici župnije in ob praznovanju 
550 letnice prihoda frančiškanov v Novo 
mesto so ministranti pod vodstvom 
Francija Keka  prišli na idejo, da se 
želijo po pol stoletja ponovno postaviti 
ob oltar in odministrirati sv. mašo. 
To se je zgodilo na prvo adventno 
nedeljo pri sv. maši ob 11.30. Prišli 
so skoraj vsi, ki so takrat ministrirali, 
in se spominjali obdobja, ki se jim je 
globoko vtisnilo v spomin. Pred 50 leti 
so se družili pred sv. mašo in po njej, na 
samostanskem dvorišču igrali košarko 
in nogomet, s čolnom lovili žogo po 
Krki in bili redni nabiralci marelic in 
češenj s samostanskega vrta. Tokrat 
so med mašo svoje ministrantsko 
poslanstvo opravili skoraj brez napak. 
Ker jih ima nekaj težave s koleni, so si 
izprosili odpustek za poklekanje in ga 
nadomestili s stoječim priklonom. Po 
maši so se še na kratko družili v 
Lenartovi dvorani.

Družine na 
duhovnih vajah 
na Brezjah
29. november - 
1.december 2019

Duhovnih vaj, ki jih 
je vodil frančiškanski 
provincial p. Marjan 
Čuden, se je udeležilo 10 
družin z 28 otroci.
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Miklavž zares obstaja!
5. decembra 2019

Bolj ko se leto bliža decembru, bolj veselo je na dramskih 
vajah. Takrat naši igralci dobijo novo vlogo – iz igralcev se za 
vajo ali dve prelevijo v pisce Miklavževe zgodbe. Tokrat  so si 
jo zamislili kot vsakdanje življenje in igro Maje, Roka in Mije, 
ki podvomijo v obstoj Miklavža. Začnejo se spraševati, ali je ta 
dobri mož zares kdaj obstajal ali je o njem znana le legenda, ki 
se morda nikoli ni zgodila. V svoji nagajivosti babici ukradejo 
očala. Zmedena, ker jim ne more prebirati pravljic, se odloči, 
da jim bo povedala zgodbo, kako je Miklavž pomagal trem 
revnim dekletom z vrečami zlatnikov. Ko otroci slišijo pripoved, 
so navdušeni in se babici opravičijo. Skozi celotno 
zgodbo pa poteka še boj parkljev in angelov, ki 
so si prizadevali, da bi otroke pridobili na svojo 
stran. Samo ugibate lahko, kdo je na koncu 
zmagal! Povemo vam le, da je Miklavž z 
radostjo obiskal vse otroke, prav tako pa tudi 
slepe in slabovidne ter skupino Vera in luč. 
Menda nam je obljubil, da nas čez leto ni 
spet obišče!
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Adventni venec in jaslice
decembra 2019

Adventni venec sta tudi lani pripravila 
zakonca Blažič, Meta in Zvone. Pri 
jaslicah pa so sodelovali mladi pod 
vodstvom študentov Benjamina Drenika 
in Eve Vovko. Jaslice so predstavljale 
štiri letne čase: zimo, pomlad, poletje in 
jesen. Božično okrašena cerkev je tudi 
tokrat privabila mnoge obiskovalce 
naše cerkve, ki v božično-
novoletnem času zelo 
radi pridejo pogledat 
kloštrske jaslice.
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Letošnji prvoobhajanci so se v začetku 
decembra odpravili na duhovne vaje 
na Sveto Goro, kjer so prvič obhajali 
zakrament svete spovedi. Ob spremstvu 
kateheta p. Krizostoma in lepega števila 
animatorjev so se lahko še bolj povezali 
med seboj. Najbolj pa so se seveda 
povezali s prijateljem Jezusom, ki mu 
lahko zaupajo vse, kar je dobrega, svoje 
veselje in smeh, pa tudi skrbi, žalost 
in svoje grehe. Slednje so napisali na 
liste, ki so jih zažgali in tako simbolično 
videli, kako Jezus odpušča naše grehe. 
Prvoobhajanci so duhovne vaje zaključili 
v veselju in navdušeni pričakali svoje 
starše. Naj jim vera in prijateljstvo 
z Jezusom pomaga k polnejšemu 
življenju, da bodo ostali pokončni, veseli 
in zadovoljni kristjani. 

Duhovne vaje za prvoobhajance na Sveti Gori
Od 6. do 8. decembra 2019
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Novomeški skavti po luč 
na Dunaj
15. januarja 2019

Lina: Manca, Klemen, tale sprejem LMB 
moramo organizirati.

Manca: Vem, vem in povabiti moramo 
še okoliške skavte iz Črnomlja, Krškega, 
Šentjerneja, Ribnice in Tržišča.

Lina: Joj, to bo res veliiiiko ljudi. Kam jih 
bomo pa dali?

Manca: Imejmo pri 
frančiškanih. Ti si domača 
tam, dogovori se!

Lina: OK. Klemen, ti pa piši 
gospodu škofu, da pride 
darovat sv. mašo.

Klemen: Velja. Manca, ti pa 
vse obvesti. To bo veliko ljudi! 
In še program sestavimo, pa 
bo! 
Manca: Res velika čast, da 
smo šli letos prav novomeški 
skavti po plamen na Dunaj!

Lina: Od vseh skavtov iz 
cele Evrope! Krasno. Ej, ena 
ideja. Na koncu preberimo še 
poslanico:

... Naj potem še gorim? Vedno. 
Samo z lučjo lahko preženeš 
temo in samo z ljubeznijo lahko 
prižgeš mir. Ne boj se goreti!

Tako se je zgodilo. 15. 
decembra smo skavti napolnili 
novomeške ulice in sprejem 
Luči med nas zaključili s sveto 
mašo v Kloštru (in malico 
pred cerkvijo). Hvala patri za 
zaupanje in topel sprejem!
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Odprtje stalne razstave ob 550. Obletnici prihoda 
frančiškanov v Novo mesto
20. decembra 2019

Ob 550-letnici prihoda bratov frančiškanov v Novo mesto, kamor 
so se pred Turki zatekli iz Bosne, se je številnim dogodkom, ki 
so potekali skozi vse leto, pridužilo še odprtje prvega dela 
stalne razstave o življenju in delu frančiškanov. Avtor razstave 
dr. Jože Škofljanec iz Arhiva RS je na otvoritvi povedal, da z 
razstavo izpolnjuje obljubo, ki jo je pred leti dal p. Felicijanu, da 
bo nekoč pripravil zgodovinski pregled dela bratov frančiškanov 
in življenja v njihovem novomeškem samostanu. Na razstavi je 
zajet le del bogate dediščine iz življenja za zidovi samostana in 
dela frančiškanov v različnih zgodovinskih obdobjih. Časovni trak 
dopolnjujejo ključni dokumenti, povezani s prihodom frančiškanov 
v Novo mesto ter predstavitev njihove pastoralne dejavnosti. 
Dr. Škofljanec je poudaril, da so frančiškani ves čas, od samega 
prihoda v Novo mesto, stali ljudem ob strani in jih spremljali v 
preizkušnjah. Dediščina frančiškanskega samostana je resnično 
zelo bogata in deloma tudi še neraziskana, zato si zasluži vso 
pozornost in nadaljevanje raziskovalnega dela. P. Tomaž se je vsem 
sodelujočim na otvoritvi, ki so jo popestrili ubrani glasovi našega 
mladinskega pevskega zbora, ter  Novomeščanom zahvalil, da so 
brate sprejeli, ko so prišli v Novo mesto kot begunci, ter da jih tudi 
danes sprejemajo kot svoje. Pri postavitvi razstave, ki je zahtevala 
ogromno ur raziskav, so poleg našega samostana in Slovenske 
frančiškanske province sodelovali tudi Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
enota v Novem mestu, Dolenjski muzej, Pokrajinski muzej Maribor, 
Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Arhiv RS. Razstavo 
sta oblikovala Barbara Filipčič in Žiga Okorn iz Uvid.si, vidne in 
nevidne komunikacije. Obiskovalci razstave, ki je postavljena v 
hodniku na vhodu v samostan, so si lahko ogledali tudi bogato 
knjižnico in razstavo, ki je že vrsto let postavljena v hodniku pred 
knjižnico. 
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Veroučenci višjih razredov so pred oltarjem naše cerkve z 
božično igro prikazali svetopisemski čas judovstva, ko je 
Zaharija med molitvijo v templju od angela izvedel, da prihaja 
Rešenik. Kmalu zatem se je ta angel prikazal tudi Mariji in ji 
povedal, da bo ta Božji otrok njej sin. Opazovali smo, kako 
se je z nenavadnim sporočilom srečevala Marija in kako ji je 
Jožef ostal zvest. Katja Molan kot devica Marija in Jure Judež 

Čakam te - božična uprizoritev Svete noči
24. decembra 2019

kot njen mož Jožef sta nam prikazala, kako je pomembno, da 
se v zakonu poslušamo in si odpuščamo. Zgled ponižnosti in 
predanosti Bogu sta uprizorila Lucija Vrbinc in Miha Molan v 
vlogah Elizabete in Zaharija. Mimoidoča duhovnika sta bila 
Mark Radovičevič in Mitja Dolšina, angel Lev Špes, pastirji pa 
Iris Željko, Nik Vidic in Matevž Svete.
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Naš Frančiškanski župniki pevski zbor 
sv. Lenart je tudi ob lanskem božiču 
zapel nekaj pesmi pred polnočno 
sveto mašo, pri kateri so sodelovali 
s prepevanjem. Najprej so peli v 
prezbiteriju, nato so odšli na kor. 
Prelepe božične pesmi so tako pobožale 
srca številnim poslušalcem, ki jim je 
bilo tako omogočeno mirno in radostno 
obhajanje rojstva Odrešenika sveta.

Koncert Frančiškanskega župnijskega pevskega zbora pred polnočnico
24. decembra 2019
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Ministranti na 
ogledu jaslic
26. decembra 2019

Tudi lani smo se 
ministranti dekanije 
Novo mesto podali na 
ogled jaslic. Najprej smo 
se ustavili v Stični, kjer 
so tokat jaslice pripravili 
izven cerkve, v nekdanji 
mizarski delavnici. Jaslice 
so predstavljale različne 
pokrajine, tudi Kranjsko 
Goro, od koder izhaja novi 
stiški opat Maksimiljan 
Filej. Po ogledu smo pot 
nadaljevali mimo Ljubljane 
proti Zgornji Savinjski 
dolini. Najprej smo se 
ustavili v Braslovčah, 
kjer so nas pričakale 
preproste župnijske 
jaslice ob daritvenem 
oltarju. Nekoliko večje 
in slikovitejše so bile v 
župnijski cerkvi sv. Jurija 
v Mozirju. Prav v tem kraju 
zadnja leta pripravljajo 
božično okrašen in 
razsvetljen Mozirski gaj, 
kjer smo se nazadnje 
ustavili. Obiskovalcev od 
blizu in daleč je bilo na 
dan po božiču zelo veliko. 
Počasi smo se pomikali 
po poteh in si ogledovali 
razsvetljene skulpture. 
Po dobri uri ogleda smo 
se ponovno zbrali na 
avtobusu in se v večernih 
urah vrnili v Novo mesto. 
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Na ogled božično 
okrašenega Vojnika
28. decembra 2019

Že leta 2018 smo načrtovali ogled 
božično okrašenega Vojnika, a 
nam je načrt spodletel, zato je 
bilo primerno, da ga po enem letu 
uresničimo. Avtobus izletnikov se 
je v zgodnjih dopoldanskih urah 
podal na pot do Brežic, kjer mladi 
vsako leto postavijo lepe župnijske 
jaslice, nato smo pot nadaljevali 
do župnije Sv. Peter pod Svetimi 
Gorami, kjer nam je prijazen 
župnik razkazal starodavno cerkev 
in lepe jaslice. Od tam smo se 
podali do Šmarij pri Jelšah, kjer 
so bile postavljene velike jaslice 
v obnovljeni cerkvi, ki je bila 
odprta, zato smo ogled opravili kar 
sami. Pot nas je peljala naprej do 
Teharij, kjer nam je župnik razložil 
zanimivo zgodovino kraja in 
cerkve, nato pa smo šli do celjske 
stolnice sv. Danijela in naprej do 
nove cerkve sv. Duha, kjer smo 
po prijazni razlagi tamkajšnjega 
župnika imeli sv. mašo. Časa smo 
imeli dovolj, saj smo želeli priti v 
Vojnik v mraku, kar nam je tudi 
uspelo nekje okrog 17. ure. Tam 
smo se počasi sprehodili po ulicah, 
kjer smo lahko levo in desno videli 
na desetine postavljenih jaslic. 
Ogledali smo si tudi razstavo jaslic 
v župnijskem domu in seveda 
velike jaslice v župnijski cerkvi. Res 
polni jasličnih doživetij smo se v 
večernih urah veselega in mirnega 
srca vrnili domov z odločenostjo, 
da gremo letos spet.
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ki ga je povezovala Mateja Pirc 
Svete, s sodelovanjem vokalnega 
kvarteta As s pesmima Pogled v 
nedolžno oko Hugolina Sattnerja 
in Večernim zvonom Ignacija 
Hladnika ter sopranistke Kristine 
Kastelic ob spremljavi Matevža 
Novaka. Slovesno akademijo je 
popestril pogled v kroniške knjige 
ter dokumente civilnih in cerkvenih 
oblasti v povezavi s prihodom 
frančiškanov v Novo mesto v 
intepretaciji Tomaž Koncilije, 
Tomaža Hrastarja in Janija Kramarja. 
Posnetek slovesne akademije je 
na voljo tudi na naslednji spletni 
povezavi:
https://www.youtube.com/
watch?v=ZxX9wxCsAlk .

Slovesna akademija ob 550. obletnici prihoda frančiškanov v Novo mesto
6. januarja 2020

Po izdanem dovoljenju, da 
frančiškani lahko pridejo v naše 
mesto, velja 27. oktober 1469 kot 
datum prihoda frančiškanov v mesto. 
Kot datum njihovega resničnega 
prihoda pa velja 7. januar 1470, 
ko so bili dejansko umeščeni. Na 
praznik svetih treh kraljev 
je zato pred slovesno 
sv. mašo ob zaključku 
praznovanja 
potekala slavnostna 
akademija, ki jo 
je pripravil Odbor 
za promocijo 
kulturne dediščine 
Novega mesta 
skupaj s frančiškani. 
Slavnostni govornik je bil 
novomeški rojak in zgodovinar 
prof. dr. Stane Granda. Pregled 
bogate zgodovine frančiškanskega 
samostana je obogatil s svojimi 
spomini na brate frančiškane in 
poudaril pomembno vlogo, ki so jo 
frančiškani odigrali pri ustanavljanju 
in vodenju novomeškega šolstva. 
Ob tem je spomnil, da so frančiškani 
postali most med revnimi in 
bogatimi, med preprostimi in 
izobraženimi meščani. Njihova 
pripadnost Novemu mestu se je 
navsezadnje kazala tudi v ohranjanju 
in negovanju slovenskega jezika, kar 
se je še najbolj pokazalo, ko so patri 
na novomeški gimnaziji, kot prvi v 
avsto-ogrski monarhiji,  poučevali v 
slovenščini. Skrbeli so za ohranjanje 

kulture v najširšem pomenu 
besede. Z bogato samostansko 
knjižnico z dragocenimi knjigami in 
inkunabulami samostan tudi danes 
prestavlja pomembno kulturno 
središče Novega mesta. Prof. Granda 

je v nabito polni cerkvi potrkal 
tudi na našo vest: ali bi si 

upali danes primerjati s 
predniki, ki so pred 550 

leti medse sprejeli 
frančiškane, ki so 
krojili duhovno 
podobo tedanjega 
Novega mesta in 

uspešno presegali 
socialne razlike med 

ljudmi? Družbeno 
pravičnost so zahtevali 

v imenu Boga, zato so ljudje 
hitro sprejeli socialni duh sv. 
Frančiška Asiškega. Akademijo je 
obogatil bogat kulturni program,  ▶ Fotografije: Foto Asja
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 ▶ Fotografije: Foto Asja

Slavnostni akademiji je kot zaključek 
jubilejnega praznovanja, ki se je začelo lansko 
jesen, sledila praznična sveta maša, ki jo je 
ob somaševanju patrov frančiškanov daroval 
novomeški škof Andrej Glavan. Tudi on je v 
svojem nagovoru poudaril velik pečat, ki so ga 
frančiškani pustili Novemu mestu ob 550-letni 
neprekinjeni navzočnosti. Niso bili le voditelji 
izredno priznane novomeške gimnazije in 

Slovesna sveta maša za zaključek 
praznovanja 550. obletnice  
6. januarja 2020



27

deške šole ter skrbniki bogate knjižnice, ampak 
predvsem dušni pastirji in iskani spovedniki. 
Frančiškanska cerkev tako tudi danes velja za 
»veliko spovednico« Novega mesta in okolice 
ter predstavlja eno največjih in živih župnij v 
naši škofiji. Ob zaključku maše smo prisluhnili 
posebnemu pismu papeža Frančiška, škof pa 
je vsem zbranim podelil apostolski papežev 
blagoslov.  
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Koncert MPZ Klošter
18. januarja 2020

Tudi letos smo v januarju nekaj veselja 
v novem letu farnemu občestvu želeli 
prinesti tudi mi, pevci Mladinskega 
pevskega zbora Klošter. Zapeli smo 
nekaj naših najljubših pesmi, 
razmišljali o mladosti in 
molitvi, se za nekaj 
trenutkov počutili čisto 
svobodne in si skupaj 
ustvarili čudovit večer.
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Vsakoletno praznovanje Antonove nedelje na Velikem Slatniku kaže, da vsem 
udeležencem Antonovo veliko pomeni, saj se zbere veliko število vernikov od blizu in 
daleč. Domačini, ki še posebej ljubijo domačo cerkev, pripravijo po sv. maši licitacijo 
suhomesnih izdelkov, ki jih najprej pri sv. maši prinesejo pred oltar, potem pa se zanje 
pred cerkvijo vrši licitacija. Tokrat so ob ofru med sv. mašo in na licitaciji zbrali nekaj 
manj kot 1.500 €, kar je seveda namenjeno za obnovo notranjosti podružnične cerkve 
Žalostne Matere Božje. P. Krizostom je med sv. mašo blagoslovil tri kipce najstarejšega 
oltarja, ki ga obnavljajo, in sicer: sv. Barbare, 
sv. Jedrt in sv. Katarine. Bogu hvala in vse 
dobrotnikom, da lahko vsako leto naredimo 
nekaj več in s tem olepšamo svetišče.

Antonove dobrote za lepšo cerkev 
19. januarja 2020
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Novomeški lučkarji smo na Svečnico 
praznovali 30. rojstni dan z lučkarsko 
sv. mašo, kjer smo se Nebeškemu Očetu 
zahvalili za naše lučke, ki nas s svojimi 
darovi bogatijo in nam kažejo pot ljubezni 
in iskrenosti. Ob poslušanju pričevanja 
Jean Vanieja na duhovnih vajah v Stični 
sta šolski sestri Noterdamki Slavka Cekuta 
in Martina Radež v svojih srcih začutili 
klic po ustanovitvi skupine Vera in luč 
ob reki Krki. Ob sebi sta zbrali skupino 
mladih prijateljev, povabili družine otrok 
s posebnimi darovi in že v adventu 1989 
so lahko prižgali plamenček Vere in luči 
v Novem mestu. Iz tega  plamenčka je v 
teh letih zagorel plamen, saj je skupina 
ves čas rasla in širila svoja krila. V vseh 
teh letih se je v skupini zgodilo mnogo 
lepega. Lučke so prejele zakramente 
svetega obhajila in birme. Učile so nas 
nesebične ljubezni in iskrenosti. Starši 
smo delili svoje stiske in iskali tolažbo 
med sebi enakimi. Spoznavali smo, da 
je naš otrok dragocen in poklican, da 
živi v skupnosti z Jezusom. Srce vsakega 
starša zaigra najlepšo melodijo, ko vidi, da 
njegov otrok kljub drugačnosti pri sv. maši 
bere prošnjo, zahvalo, uvod v Oče naš ali 
ministrira. Prijatelji so, svoja srca odpirajo 
drugačnosti in s srečanj odhajajo bogatejši. 
Naša skupina je bila rojena, da bi Jezusov 
nauk ponesla do najbolj odrinjenih, da 
bi družine potegnila iz osamljenosti in da 
bi vsi videli, da so naše lučke Božji otroci, 
vredni Nebeškega kraljestva. Praznovanje 
smo nadaljevali v Lenartovem domu, kjer 
smo v veselem vzdušju obujali spomine na 
pretekli čas in iskali izzive za prihodnost. 
Posebna zahvala gre p. Marku, ki ima 
veliko srce za naše lučke in je vedno 
pripravljen prisluhniti človeku v stiski.

30 let skupine Vera in luč Šmarnica 
2. februarja 2020



31



32

Tradicionalni »mini-misijon«, Lurško 
devetdnevnico, smo letos sklenili s slovesno 
sveto mašo, ki jo je daroval upokojeni ljubljanski 
nadškof dr. Anton Stres. Tokratna devetdnevnica 
je nosila naslov Sobivanje v različnosti in prav s 
temi besedami nas je nagovoril gospod nadškof. 
Kljub temu, da smo si ljudje tako različni, smo 
vsi ustvarjeni po isti Božji podobi in zato smo 
vsi skupaj bratje in sestre. Poudaril je, da kljub 
velikim razlikam, ki se dogajajo v svetu, lahko 
ostajamo veseli in optimistični, saj nam je Bog 
obljubil varstvo in je z nami do konca. Sveto 
mašo je obogatilo sodelovanje župnijskega 
pevskega zbora pod vodstvom Matevža Novaka 
ob spremljavi organistke Snežke Podpečan. 
Sveti maši je sledila procesija z lučkami. Pot nas 
je vodila skozi samostanski vrt okrog cerkve. 
Slovesnost smo sklenili z litanijami Matere Božje. 

Lurški praznik in sobivanje v različnosti 
11. februarja 2020
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Patrocinij – 
žegnanje v 
bolnišnični 
kapeli
12. februarja  2020

Dan po prazniku Lurške 
Matere Božje, ki ji je 
posvečena bolnišnična 
kapela v Novem mestu, 
se je tam na molitvi pred 
Najsvetejšim zbralo 
redno občestvo in nekaj 
pridruženih vernikov.  
Molitev je vodil dekan 
novomeške dekanije g. 
Silvester Fabijan. Molitvi 
je sledila slovesna sv. 
maša, ki jo je daroval 
ob somaševanju treh 
duhovnikov, dekana 
Fabijana, župnika 
kloštrske župnije 
p. Krizostoma in 
bolniškega kurata p. 
Marka, generalni vikar 
novomeške škofije 
prelat Božidar Metelko. 
Ljudsko petje je spremljal 
organist mag. Milan 
Brudar iz Šmihela. Ob 
koncu slovesne sv. maše 
so verniki glavnemu 
maševalcu izročili 
šopek, nakar je ta prejeti 
šopek izročil pri sv. 
maši navzoči direktorici 
Bolnišnice Novo mesto 
dr. Mileni Kramar Zupan. 
Navzoči so se nato 
lahko pred kapelo tudi 
na kratko podružili ter 
posladkali.   
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Srečanje mladih treh 
župnij
7. marca 2020 

Mladi iz vseh treh novomeških župnij; 
Kapitej, Šmihel in sv. Lenart smo se 
povezali in se odločili, da bomo imeli 
na dva meseca skupno sveto mašo 
in potem druženje vsakič v drugi 
župniji. Tako smo pri nas februarja 
gostili mlade, ki smo popestrili mašo s 
petjem in sodelovanjem. Kasneje smo 
imeli v Lenartovem domu družabni 
večer z namiznim nogometom 
ter raznimi kartami in družabnimi 
igrami. Veselimo se naslednjih skupnih 
povezovanj in druženj. 



36

Verouk na daljavo 
spomladi 2020

Tako kot šolanje na daljavo, je 
bil tudi verouk na daljavo za vse 
nas nova izkušnja. Kateheta in 
katehistinje smo se trudili, da bi 
bila veroučna on-line izkušnja 
čim manj stresna in ne preveč 
zahtevna, saj smo se zavedali, 
da so bili otroci in starši že s 
šolanjem in službo na daljavo 
preobremenjeni. S. Alenka Žibert 
ND, ki poučuje 1. in 2. razred, je 
zbala celo plejado foto in video 
dokumentacije o verouku na 
daljavo, nekaj jo z vami delimo 
tudi na tem mestu. Ravno na dan 
zaključevanja redakcije zbornika, 
ki ga imate pred sabo, smo 
izvedeli, da bomo šolo in verouk 
znova imeli na daljavo. Kljub 
temu smo prepričani, da bomo 
ostali trdno povezani, predvsem v 
molitvi. 
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Šmarnice, kot jih še ni bilo 
maj 2020

Letošnjega marca in aprila, ko so bile cerkve zaprte in se 
nismo mogli družiti zaradi pandemije, smo se tri novomeške 
župnije: šmihelska, stolna in kloštrska odločite, da vsaka 
izbere deset družin, ki so pripravljene sodelovati pri 
šmarnicah. Kaj to pomeni? Da se posnamejo in v največ 
desetih minutah povedo, katera družina so, iz katere župnije 
in potem preberejo šmarnično zgodbo, zmolijo litanije in še 
zmolijo O Gospa moja. Izbrane družine so se pridno lotile 
dela in so tako pripravile čudovite posnetke, ki jih je župnik 
iz Šmihela, g. Igor, dal na kanal Youtube. Vsak dan ob 9h 
dopoldan je bil nov posnetek že viden. Župnije z družinami 
smo tako ponovno pokazale, da lahko, če stopimo skupaj, 
naredimo nekaj lepega, dobrega in koristnega za vse nas.
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Veseli ponovnega 
snidenja »v živo«
14. junija 2020

Ob zaključku katehetskega 
leta so se na tradicionalnem 
pikniku na kmetiji Kastelic 
zbrali člani zakonskih skupin. 
Druženje je kot vedno 
popestrila igrivost številnih 
otrok. Ker smo del srečanj 
naših zakonskih skupin v tem 
letu izpeljali preko spleta, 
smo srečanje »v živo« prav 
vsi pogrešali. Veselimo se že 
srečanj v novem katehetskem 
letu in verjamemo, da se bo 
opugumil kakšen nov par in se 
vključil v katero od zakonskih 
skupin, ki že delujejo v naši 
župniji. Upamo, da bodo 
srečanja manj »koronska« 
in da se bomo spet lahko 
srečevali kot običajno.
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Prvo sveto obhajilo kar dvakrat 
20. junija 2020

Zaradi pandemije koronavirusa smo letos pripravili slovesnost prvega 
svetega obhajila mesec dni kasneje kot običajno in sicer v dveh skupinah, 
saj nismo mogli biti vsi naenkrat pri sveti maši. Skupaj z mladimi 
animatorji smo pripravili obe slovesnosti, tako da so vsi otroci sodelovali s 
primernimi uvodi. Prvoobhajanci so sedeli v prezbiteriju okrog oltarja. Med 
slovestnostima ob 9h in 11h smo naredili skupinsko fotografijo, na kateri je 
vseh 35 prvoobhajancev. Hvaležni in zadovoljni smo bili, da nam je uspelo.
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Sveta birma na samostanskem vrtu 
21. junija 2020

Letošnji praznik svete birme je bil precej drugačen 
kot prejšnja leta, saj je skoraj vse dogodke od 
marca naprej krojil koronavirus in pandemija, ki 
je bila razglašena. Glede na napovedi smo se že 
sprijaznili, da bomo imeli slovesnost sv. birme v 
jeseni, a je omilitev ukrepov omogočila, da smo 
lahko sveto birmo izpeljali v začetku poletja. Dobili 
smo dovoljenje in se odločili, da to res storimo in to 
dan po slovesnosti prvega svetega obhajila. Praznik 
svete birme je tako potekal kar na samostanskem 
vrtu. Katehet p. Tomaž je z animatorji in starši 
pripravil res lepo slovesnost. Slabo vreme nas je 
sicer vznemirjalo vse do začetka slovesnosti, ki se 
je pričela ob 11. uri dopoldan; vodil jo je generalni 
vikar novomeške škofije prelat Božidar Metelko. 
Natanko bo uri začetka se je zvedrilo in slovesni 
dogodek potekal mirno in izredno lepo. Birmanci 
z botri so z veseljem in mirnim srcem stopali pred 
birmovalca. Za vse je bila po koncu slovesnosti na 
vrtu pripravljena pogostitev. 
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Z gornjega na 
spodnji vrt ob Krki 
po obnovljenih 
stopnicah 
Poleti 2020

Stoletne stopnice so 
obnovljene. Ni podatka, kdaj 
so bile nazadnje dočakale 
prenovo. Dejstvo je, da 
so se podirale in bile zato 
precej nevarne. Bratje v 
kloštru smo se zato odločiti 
stopnice obnoviti. Spodnjih 
nekaj stopnic je ostalo še 
starih, ostale pa so narejene 
v Kamnoseštvu Jenič iz 
Škocjana. Pridni delavci 
albanske narodnosti so 
izredno težko in zahtevno 
delo opravili v aprilu in maju 
leta 2019, v kasnejših mesecih 
in letos pa je bila narejena 
še ograja ter nameščena 
razsvetljava. Sedaj je mogoče 
po lepih stopnicah varno 
stopati proti sanjavi Krki. 
Denar za obnovo je bil v večini 
zbran s strani vernikov preko 
rednih mesečnih nedeljskih 
nabirk, za kar smo bratje vsem 
in vsakemu darovalcu posebej 
iz srca hvaležni. Takšni in 
drugačeni projekti v našem 
kloštru in ob njem kažejo naš 
odnos in ljubezen do naše 
skupne zgodovine.
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»Strunjaaaaan!«
Od 6. do 11. julija 2020 

Vse leto nestrpno pričakujemo te naše 
zaslužene počitnice. Zaupali smo in 
kljub oviram šli na morje, v našo hišo, 
ki nam je nudila zavetje in dom čez ves 
teden. Naš dan je potekal približno 
takole: zjutraj nas je zbudila zabavna 
budnica, hitro smo se oblekli in stekli 
na vrh hriba, h križu. Tam smo imeli 
kratko molitev in telovadbo. Potem smo 
na zajtrku dobili potrebno energijo, 
da smo vse dopoldne skakali v vodo, 
se tunkali, plavali, kartali, v senci peli 
ob kitari… Ko smo prišli s plaže, nas je 
pričakalo izvrstno kosilo naše kuharice 
Marjetke. Po kosilu smo se pripravili 
na sveto mašo, pri kateri smo lepo 
sodelovali.  Dekleta so ministrirale, vsi 
smo prepevali, plesali, molili. Z veseljem 
in napolnjenimi srci smo šli spet na 
plažo, kjer smo uživali v toplih sončnih 
žarkih. Po večerji, ki je v parih trenutkih 
kar zginila s krožnikov, smo imeli 
zabavne dejavnosti: predstavitev skupin, 
orientacijski tek, animatorski večer, krst 
novih animatorjev in večer ob križu. Res 
smo se imeli lepo in smo zelo hvaležni za 
ta naš skupaj preživet mladostniški čas. 
Se vidimo naslednje poletje!
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Praznovanje zakonskih 
jubilejev
4. oktobra 2020

Navadno smo zakonske jubileje praznovali 
v aprilu ali maju, letos pa smo zaradi 
razmer praznovanje prestavili v jesen, na 
Frančiškovo in Rožnovensko nedeljo pri sv. 
maši ob 11.30. Prepeval je kvartet pevcev 
Župnijskega pevska zbora. Zbralo se je 14 
zakonskih jubilantov, ki so praznovali od 
10 do 50 let zakramenta v sreči in nesreči… 
Zakonci so tudi sodelovali z branjem božje 
besede in drugih uvodov. Po sv. maši je bila 
skromna pogostitev na samostanskem vrtu; 
nazdravili smo s šampanjcem in vsak je dobil 
času primerno posebej zavit krof. Za vsak par 
je bilo pripravljeno tudi spominsko darilo. 
Veseli in hvaležni smo se kmalu razšli.   



Dober dan, dobri ljudje! 
Pozdravljamo vas s pozdravom, s katerim je pozdravljal naš redovni ustanovitelj. Ob tem je prav, da se vprašamo, 
kdo je dober človek. Ko je nekdo vprašal Jezusa, kaj naj dobrega stori, da bo dosegel večno življenje, mu je Jezus 
odgovoril: »Kaj me sprašuješ o dobrem? Samo eden je dober. Če pa hočeš priti v življenje, se drži zapovedi!«. Tisti 
edini dober, o katerem govori Jezus, je Bog. Mi vsi smo ustvarjeni po njegovi podobi, zato se preko nas v motnem 
ogledalu zrcali Božja dobrota. To Božjo dobroto in Božjo podobo v človeku že stoletja okušamo tudi bratje 
frančiškani v varnem zavetju Novega mesta. Zato, dragi bratje in sestre, bi se vam radi iz vsega srca zahvalili za 
dobroto do bratov sv. Frančiška, ki jo vi in vaši predniki izkazujete že 550 let.

Trenutne razmere od nas zahtevajo drugačno dobroto, kot smo je bili vajeni. Včasih je bil človek dober, če je 
obiskoval ljudi, jim pomagal in jih spodbujal k dobremu. Danes je dober tisti, ki ne obiskuje ljudi, ki se jim ne približa, 
ki z njimi ni predolgo v stiku. Upoštevanje vseh določil brez izjeme nas postavi v vlogo vzgojiteljev naše okolice in nas 
v skrbi za druge dela dobre in ljubeče. Ko so se začele omejitve v cerkvah, si nismo mislili, kakšne posledice bo imelo 
omejevanje družbenega življenja, ki je v nekem trenutku celo povsem zastalo. Začutili smo jih takoj, ko so bili verski 
obredi znova dovoljeni in omejitve odpravljene. Število vernikov v cerkvah se je namreč zelo zmanjšalo. Prav je, da 
živimo v skrbi drug za drugega, vendar Bog tudi v teh težkih preizkušnjah ne sme izgubiti mesta v našem vsakdanu. 

Bratje smo se po svojih močeh trudili, da bi ostali povezani z 
vami in Bogom, zato smo za farno občestvo vsak dan molili rožni 
venec in s tem vztrajali v duhovni povezanosti. Nekaj svetih maš 
smo predvajali prek spleta in na ta način smo bili navzoči v vaših 
domovih. Izrazi zahvale in hvaležnosti so nam pokazali, da je bilo 
takšno sodelovanje koristno in blagodejno za vse nas. Zato smo 
vam hvaležni, ob vas se počutimo sprejete in čutimo, da naše delo 
v Gospodovem vinogradu daje sad. 

Dogodki preteklega pastoralnega leta naj 
vas spominjajo na lepe trenutke, ki smo 
jih preživeli skupaj, in vam dajo zaupanje, 
da bo tudi na sedanjo temo, ki je zavila 
svet, posijalo sonce Božje ljubezni in 
človekovega zaupanja vanjo. Naj vas 
dobri Bog vedno blagoslavlja in obdarja z 
duhovnimi darovi.  

P. Tomaž Hočevar, kaplan

p. Krizostom Komar, 
župnik

p. Tomaž Hočevar, 
kaplan in gvardijan

p. Peter Vrabec, 
kaplan

p. Marko Novak,  
kaplan in bolniški kurat

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

Ko nam govorijo številke, je vedno težava, ali jim verjeti 
ali ne. To ve vsak sam, predvsem pa, ali je del teh številk 
ali pa se na njih požvižga. Kot kristjanom nam ne sme biti 
vseeno, da nas je vedno manj v cerkvi in med prejemniki 
zakramentov. To slabi našo vero, zmanjšuje upanje 
in seveda tudi ljubezen je zelo šibka. Kolikor lahko, 
postorimo za rast osebne in skupne vere.

Zakramenti
Od praznika sv. Lenarta 2019 do praznika sv. Lenarta 
2020 je bilo:

•	 30  krstov  
•	 51  pogrebov 
•	 7  porok 

Obisk svetih maš
Zanimivo je pogledati številke preštevanja udeležbe pri 
sv. maši. Hvala naši zakristantki gospe Ani za natančen 
pregled in graf:

•	 sobota, 14. decembra, in nedelja, 
15. decembra 2019 s Potovim Vrhom, 
tri mesece pred epidemijo: 
1087 nedeljnikov

•	 sobota, 7. marca, in nedelja, 8. marca 
2020  s  Smolenjo vasjo, tik pred 
razglasitvijo epidemije:  
718 nedeljnikov

•	 sobota, 6. junija in nedelja 7. junija 
2020, brez podružnice, takoj po 
umiritvi epidemije, verniki v cerkvi z 
maskami: 
553 nedeljnikov

•	 sobota, 26. septembra in nedelja, 27. 
septembra 2020, brez podružnice, 
ponovno širjenje korona virusa, verniki 
v cerkvi z maskami: 
638  nedeljnikov

Statistika od Lenarta 2019 do Lenarta 2020

Obisk verouka
K verouku v letošnjem veroučnem letu hodi 289 otrok. 
Glede na preštevanje veroučencev ugotavljamo, da jih 
je iz leta v leto manj. Razlogov je seveda več. Starši bi si 
morali odgovoriti na vprašanje, zakaj pošiljajo ali zakaj 
ne pošiljajo otrok k verouku. A bolj kot številke, naj nas 
nagovarja živa vera, za katero smo se vsi dolžni truditi.
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