od Lenarta

do Lenarta

Župnija Novo mesto – sv. Lenart 2021

Dragi bratje in sestre!
Po težkem letu preizkušnje, ki še traja, je pred vami nova brošura Sklenili smo krog 2021 od Lenarta do Lenarta. Lepo bi
bilo, ko bi si mogli izkušnje vsega doživetega podeliti, gotovo bi s tem drug drugega obogatili. Verjamem, da bodo prišli
trenutki, ko se bo tudi dalo. Sicer smo to že naredili po manjših skupinah in naključnih srečanjih; prav je tako. Vsaka
preizkušnja nas mora utrditi, narediti še bolj pogumne in nas kot kristjane še bolj verne.
V brošuri je naveden graf, ki kaže, kako padajo
nedeljniki, to so kristjani, ki hodijo ob nedeljah k
sveti maši. Upajoče je, da se zadnje mesece procent
udeležbe počasi veča. Nedelja ostaja Gospodov dan,
ki bi ga naj kristjan preživel z Bogom, bližnjim in
sam s seboj. Nedelja je dan, ki nam daje moč za vse
dneve v tednu. Pregovor pravi, da kakršna nedelja,
takšna smrt in kakršna smrt, takšna večnost.
Praznovanje nedelje pomeni tudi pripravo na večno
življenje.

p. Tomaž Hočevar,
kaplan in gvardijan
p. Peter Vrabec,
kaplan

p. Marko Novak,
kaplan in bolniški kurat
p. Krizostom Komar,
župnik

Kot verniki krajevne cerkve, Škofije Novo mesto,
smo dobili v prvem jesenskem mesecu novega škofa
Andreja Sajeta. Ta novost ni zanemarljiva, temveč je
še kako pomembna za vse nas. Od kristjana – katoličana se pričakuje, ne samo da hodi ob nedeljah k sveti maši, ampak
da ljubi Cerkev – škofijo – župnijo, da ima do nje odnos, spremlja življenje in najpomembnejše, da moli za papeža –
škofa – duhovnike. Vsi smo ena velika družina, ko nas povezuje Sveti Duh po zakramentu svetega krsta. Župnija je dobila
v teh dneh tudi novi Župnijski pastoralni svet, ki je skupaj z župnikom odgovoren za pastoralno življenje.
Po vsem zapisanem v prejšnjem odstavku prihajam sedaj na katoliško Cerkev, kjer se je v minulem mesecu pričelo
sinodalno dogajanje. SINODA ali SINODALNOST pomeni v grščini skupna pot (sin-hodos), skupaj na poti – »to je
staro ime za občestvo vernih, ki jih kliče Sveti Duh, da bi kot občestvo v ljubezni uresničili svoje krstno poslanstvo, ki
je pričevati za Božje življenje in ga živeti.« Te besede je spregovoril novi celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž v tedniku
Družina, letnik 70/ številka 42. V tem duhu papež Frančišek želi, da se od spodaj navzgor (od župnije, preko dekanije in
škofije do vesoljne Cerkve) pripravimo na sinodo škofov, ki bo v jeseni leta 2023. Želim sebi in vsem vam, ki berete te
besede, da bi se res v srcu zavedali tega velikega poslanstva kot kristjani in udejanjenja nalog, ki jih od nas pričakuje
Jezus. Srečati, poslušati, razločevati – torej koraki, ki naj nas vodijo v prihodnost.
Dragi bratje in sestre, ki skupaj hodimo in praznujemo nedeljo za nedeljo, leto za letom, želim vsakemu posebej in
vsem skupaj, da se znate in zmorete spočiti pri Bogu. V imenu sobratov, ki delujemo v župniji, se vam zahvaljujem za
molitveno in materialno podporo. Molimo drug za drugega in se podpirajmo.
p. Krizostom, župnik
Izdala Župnija Novo mesto – sv. Lenart, zanjo p. Krizostom Komar, župnik
Fotografije: arhiv Župnije Novo mesto – sv. Lenart, prvo sv. obhajilo in sv. birma: Foto Asja
Besedila: p. Krizostom Komar, Miha Vrbinc, Sara Mihalič, Nika Molan, Sabina Devjak Novak, Lina Drenik in Jerca Božič Kranjec
Uredila: Jerca Božič Kranjec
Oblikovanje in tisk: ART 32 d.o.o., ŠPES, grafični studio, Novo mesto

Zahvala
Vsako leto na nedeljo po slovesnem in zapovedanem prazniku
Vseh svetih, 1. novembra, praznujemo Zahvalno nedeljo. Lani, 8.
novembra, smo jo ob prazni cerkvi, saj smo smeli deliti samo sveto
obhajilo. Naj bodo na tem mestu zapisane besede: HVALA Vam za
vsako molitveno podporo, vsako sodelovanje in pomoč pri pripravi
bogoslužij in drugih slovesnosti, hvala za vse župnijske sodelavce:
zakristanko Ano Alessandra, Župnijski pastoralni svet, Frančiškanski
župnijski pevski zbor, Mladinski in Otroški pevski zbor, ministrante,
bralce božje besede, katehistinje, animatorje in izredne delivce
obhajila ter mežnarje in mežnarice po naših podružnicah; hvala za vse
vaše darove, ki jih darujte pri nedeljskih in prazničnih svetih mašah.
Naj spregovorijo številke nekaterih posebnih nabirk v minulem
letu 2021:
•
•
•
•
•
•
•
•

MIVA, v juliju ob prazniku sv. Krištofa: 2.606,68 €
Za kristjane v Sveti deželi, 12. september: 1.118,39 €
Potov Vrh – Marjetina nedelja, 20. julij: 348,80 €
Smolenja vas – Anina nedelja, 26. julij: 307,32 €
Smolenja vas – Marijino vnebovzetje, 15. avgust: 376,32 €
Frančiškova nedelja, 3. oktober: 1.520,06
Misijonska nedelja, 24. oktober: 2.341,00 €
prve nedelje v mesecu, ko so darovi namenjeni za cerkev in
samostan, vedno presežejo 1.000 €.
Bog povrni za vsak vaš dar!
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Adventni venec kot luč upanja v zaprti cerkvi
december 2021
Navkljub zaprtju cerkva oziroma prepovedi bogoslužij in zbiranj
vernikov po cerkvah smo v župnijski cerkvi postavili adventno
znamenje, adventni venec, ki ga je oblikoval gvardijan p. Tomaž. Vsako
adventno nedeljo je na njem zagorela nova luč upanja na čim hitrejšo
rešitev iz izrednih razmer zaradi epidemije.
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Evangelij o kraljevi gostiji
oktobra 2020
Ko je vsa Slovenija trepetala pred zaprtjem države, so se
otroci iz dramske skupine pripravljali na prav poseben
dogodek. Na 28. nedeljo med letom smo pri maši brali
odlomek o nebeškem kraljestvu, ki je podobno kraljevi
gostiji. Skoraj 20 mladih igralcev se je vživelo v vloge
veljakov, razbojnikov in mislecev ter zaigralo v kratkem
posnetku, ki so si ga kot gradivo za veroučne kateheze

lahko pogledali tudi v drugih novomeških župnijah.
Otroci so si pripravili tudi svoje kostume, postavili sceno
in pomagali pri oblikovanju igre. S svojo preprostostjo in
talenti so marsikomu odprli oči, da je Jezusova beseda
še kako aktualna tudi v današnjem času, predvsem pa so
želeli sporočiti, da so nebesa naš cilj – cilj, kamor si res
želimo.
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Miklavž prišel med nas po spletu
5. decembra 2020
V decembru leta niso pomembna. Vsak izmed
nas komaj čaka na obisk dobrih mož – posebej
na sv. Miklavža. Lani se je ta sveti mož odločil, da
nas bo presenetil kar po spletu! In res je med nas
prišel prav na svoj sveti večer v spremstvu pridnih
angelčkov, nagajivih parkljev, neštetih raziskovalcev
ter bratca in sestrice, ki sta ugotavljala, zakaj sploh
biti priden. Otroci iz dramske skupine so zaigrali
čisto pravo miklavževo zgodbo o obdarovanju treh
revnih sester, ki se je zgodila
že pred več kot 1700 leti.
Iz terena pa so se nam
javljali prav posebni
poročevalci, ki
so nam kot pravi
strokovnjaki
poročali, o
natančnih
podrobnostih
škofovega življenja.
Zelo velik delež je
za igrico prispevala
Lučka Novina, ki se je večine
besedila domislila kar sama. Miklavž pa nam
je zaupal, da se oglasi tudi letos, saj so otroci v
naši župniji zelo pridni!

Jaslice postavila kreativna
družina Drenik
25. decembra 2020

Jesen se je v zimo zavila
Advent nas je v vijolično barvo odel
Svetu so zmanjkala krila
Le vsak doma lahko je letel
In družina naša se je zbrala
Cerkvene jasli postavljala
Eva, Benjamin, Tomaž,
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Stanka, Martin in Lina
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Lurška devetdnevnica
od 2. do 11. februarja 2021
Letošnja lurška devetdnevnica je bila prav posebna, tako kot so bile
posebne razmere. Sveto mašo so vsak dan darovali domači patri,
pod skupnim naslovom Z očetovim srcem pa so nas nagovarjali
govorci prek spleta. Njihove nagovore smo poslušali po sveti maši,
še vedno pa so na voljo tudi na spletu. Čeprav je bila udeležba »v
živo« pri sveti maši omejena na 16 posameznikov ali družin, se
je svetih maš in nagovorov prek spleta udeležilo tudi do več kot
300 ljudi. S tem smo tudi pokazali, da nam lurška pobožnost zelo
veliko pomeni. Posamezni nagovori so se dotikali različnih vidikov
očetovstva po zgledu sv. Jožefa, v katerega letu smo in se zaključuje
8. decembra. Ob sklepu devetdnevnice nas je v župniji obiskal
ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore in nam predstavil
sveto družino kot zgled.
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Z Jezusom v srcu in rokah do
bolnikov s Covidom
Bolniški kurat p. Marko z dušo in telesom za bolnike
v Bolnišnici Novo mesto skrbi že polnih 17 let.
Vsako sredo v bolnišnični kapelici mašuje in vsak
dan obišče bolnike, ki to želijo ali prosijo po svojih
najbližjih. Letos zaradi zaprtja bolnice in prepovedi
maševanja ni bilo slovesne maše ob patrociniju
kapele, ki praznuje na praznik Lurške Matere Božje,
11. februarja. Ko je bilo s covidnimi bolniki najhuje,
se je p. Marko podal mednje v vsej »bojni« opravi,
predvsem pa je imel v srcu in rokah Jezusa, ki ga je
v zakramentu bolniškega maziljenja prinesel med
najbolj trpeče. P. Marko, hvala za vaše izgorevanje iz
dneva v dan.

7

Prvo sveto obhajilo znova kar dvakrat
29. maja 2021
Prvo obhajilo je vsako leto praznik, ki ga z veseljem
pričakujemo in s skrbnostjo pripravljamo. Tako je bilo tudi
letos. Žal nam zaradi epidemije ni uspelo iti na duhovne
vaje na Sveto Goro in tam opraviti prvo sveto spoved. Zato
smo prvo sveto spoved obhajali kar v kloštru. Kot lani,
smo tudi v letos imeli prvo sveto obhajilo na soboto v dveh
skupinah, ob 9. in 11. uri. Po koncu prve in pred začetkom
druge svete maše smo naredili skupinsko fotografijo. Vseh
prvoobhajancev je bilo 33.
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Praznik svete birme na
samostanskem vrtu
22. maja 2021
Katehet p. Tomaž je s šestimi
animatorji birmance dobro pripravil na
prejem svete birme, kljub temu da jim
zaradi ukrepov ob epidemiji ni uspelo
iti na duhovne vaje na Sveto Goro.
Skupaj s starši so zelo lepo uredili
samostanski vrt za slovesnost, ki jo
je daroval generalni vikar novomeške
škofije, prelat Božidar Metelko.
Slovesnost je potekala v oblačnem, a
vedrem vremenu. Vsi, 35 prejemnikov
svete birme in njihovi najbližji, so bili s
slovesnostjo zelo zadovoljni.
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Pri šmarnicah na podružnicah je
živahno
maj 2021
Po letu premora so se otroci znova razveseli šmarnične
pobožnosti in s svojo razigranostjo napolnili tudi vse štiri
podružnične cerkve. Ob prebiranju šmarnic so spoznavali
zanimive svetnike, vsako srečanje pa popestrili s petjem.
Ob zaključku je p. Krizostom vsakemu šmarničarju namenil
tudi pisno pohvalo. Fotografije so iz cerkve sv. Lenarta v
Gotni vasi, kjer so ob zaključku pripravili še posebej pester
program z nastopi šmarničarjev.
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Obnova podružnične
cerkve na Velikem
Slatniku
Obnova napreduje nekoliko
počasneje, kot smo prvotno
načrtovali in tudi želeli. Lani so bili
obnovljeni trije kipci, letos nam je
restavratorka prinesla obnovljeno
sliko Matere dobrega sveta,
prihodnjo leto, nekje do junija, pa
je obljubljeno, da bo zasijal oltar
v vsej svoji lepoti. Predvidevamo,
da bomo z zbranimi sredstvi in še
pridobljenimi ob sv. Antonu 2022
zmogli odplačati ceno restavracije
najstarejšega lesenega oltarja v
cerkvi. Nato bomo obnavljali naprej.
Predvidena je menjava glavnih in
stranskih vrat cerkve. Hvala za vašo
potrpežljivost in velikodušnost pri
zbiranju sredstev.
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Opomba: plakat, ki so ga pripravili ob restavraciji ...

Gostili smo Dan
slovenske frančiškanske
province sv. Križa
26. maja 2021
Dan province je naš dan, ko se
frančiškani zberemo v čim večjem
številu, na kraju, ki je določen s strani
definitorija. Tako je bilo za leto 2020
določeno, da se dobimo v Novem
mestu, kjer smo konec leta 2019 in
na začetku leta 2020 praznovali 550
letnico prihoda frančiškanov. Zaradi
pandemije korona virusa je bil dan
bratstva naše province prestavljen
na letošnji 26. maj. Iz vseh koncev
Slovenije se nas je zbralo 40. V cerkvi
sv. Lenarta nas je najprej pozdravil
gvardijan p. Tomaž Hočevar, nato pa
je ljubljanski nadškof in metropolit
p. Stane Zore izpostavil Najsvetejše.
Ob koncu molitve in druženja v cerkvi
nas je pozdravil tudi župan Mestne
občine Novo mesto Gregor Macedoni.
Izpostavil je pomembnost bivanja
in delovanja frančiškanov v mestu
skozi več kot 656 letno zgodovino
mesta, predvsem na področju šolstva
in vzgoje ter duhovnega poslanstva.
Mnogo izmed prisotnih frančiškanov
je veselo obujalo spomine na leta
bivanja v kloštru v Novem mestu.
Zadovoljni, da smo bili lahko skupaj ob
okljuku reke Krke, smo se bratje iz naše
province vrnili vsak v svoj samostan.
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Vera in luč povezani tudi
v koronskih časih
Korona časi so omejili tudi naša
srečanja, niso pa omejili lučkarskega
veselja in ljubezni do Jezusa. V času
zaprtja smo stike ohranjali preko
navadne in elektronske pošte. Miklavž
je vsakemu napisal prijazno pismo,
da smo videli, da ni pozabil na nas. Za
božične in velikonočne praznike smo
bili povezani v molitvi. Predstavniki
skupine so se septembra udeležili
vseslovenskega lučkarskega romanja
v Brestanico, kjer so obeležili 50 let
mednarodne Vere in luči. Oktobra
smo pričeli z novim lučkarskim letom
pod geslom Pridite in poglejte!. Naša
lučka Marko je prejel zakrament
prvega svetega obhajila, na katerega
se je pripravljal vse poletje. Lepota
združitve nedolžnega otroškega srca
in Jezusove ljubezni nas je še bolj
povezala v celoto, ko postanemo
eno z Jezusom in skupino. Ostanimo
povezani v molitvi, da korona časi
minejo in da se z Božjo pomočjo
življenje vrne v stare tire.
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Srečanja zakonskih
skupin
Tudi zakonci v zakonskih skupinah
naše župnije smo se prilagodili
razmeram in srečanja izpeljali preko
spletnih povezav. Čeprav srečanja
niso potekala v živo, smo ohranjali
stik prek medsebojnih mesečnih
srečanj. Vsak par je pripravil in vodil
posamezno srečanje, pod duhovnim
vodstvom p. Krizostoma pa smo dodali
tudi posebno duhovno dimenzijo.
Strinjali smo se, da je pomembno, da
ohranjamo delovanje naših skupin
tudi na tak način in se medsebojno
vzpodbujamo na naši skupni poti.
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Prejeli grb Mestne občine Novo mesto za leto 2019
13. maja 2021
Frančiškanski samostan je leta 2019 prejel
občinsko nagrado, grb Mestne občine Novo
mesto, za dolgoletne uspehe in pomemben
prispevek na duhovnem, kulturnem in
izobraževalnem področju. 13. maja je v
Jakčevem domu po večkratnih prestavitvah
potekala podelitev nagrad in priznanj Mestne
občine Novo mesto za leti 2019 in 2020. V
obrazložitvi ob podelitvi občinskega priznanja
so med drugim zapisali: »Frančiškani so
ubožni red, katerega temeljno poslanstvo
je oznanjanje evangelija s pridiganjem in
zgledom. 550 let delovanja frančiškanov v
Novem mestu je pustilo pečat na duhovnem,
kulturnem in izobraževalnem področju. V
novomeškem samostanu so imeli frančiškani
od druge četrtine 17. stoletja okrevališče za
bolne in onemogle sobrate, bratje
kirurgi in lekarnarji pa so lajšali težave
tudi drugim pomoči potrebnim. Prav
tako je samostan večino obdobja
svojega obstoja gostil različne oblike
vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
zato ni bilo presenečenje, da je
vladarica Marija Terezija 8. avgusta
1746 ob ustanovitvi novomeške
gimnazije njeno upravljanje in
vodenje zaupala frančiškanom.
Frančiškanska knjižnica, najstarejša
knjižnica v Novem mestu, hrani ob
rokopisih in prvotiskih biblicistike,
teologije in filozofije tudi knjige s
področja jezikoslovja, zgodovine,
prava, medicine, farmacije in drugih
znanosti.« Ponosni smo, da so delo
in trud franiškanov prepoznali tudi
someščani.
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Telovska procesija
le okrog cerkve in
samostana
6. junija 2021
Po enoletnem premoru, ko nismo
imeli procesije po našem mestu,
kot je bilo to v navadi že desetletja,
smo se z Najsvetejšim ponovno
podali izven cerkve. Tokrat kar okrog
našega kloštra in cerkve. Zbralo se
je lepo število vernikov. Župnik p.
Krizostom je s sodelavci Marijo in
Tonetom Cimermančič ter Cvetko in
Rafkom Plantan pripravil dva oltarja;
enega na trgu pred cerkvijo in enega
na samostanskem vrtu. Prvi je bil
posvečen Jezusovem Srcu, drugi pa
Mariji in svetnikom. Kristus Kraljuj,
Kristus zmaguj, v hostiji beli nam
gospoduj.
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Piknik zakonskih skupin
6. junija 2021
Ob zaključku katehetskega leta smo
se na pikniku v Kloštru zbrali člani
zakonskih skupin, druženje pa so
popestrili tudi naši otroci. Po še eni
sezoni srečevanj prek spleta smo
vsaj zaključek lahko izpeljali v živo.
Verjamemo, da nam bo po dveh
letih spletnih srečanj tudi le-ta v
naslednjem letu uspelo izpeljati, kot
smo bili navajeni v preteklih letih.
Vabimo tudi nove pare, da se vključijo
v katero od skupin, ki so odprte za
okrepitve. Ne bojte se, pridite!

21

Zakonski jubileji
13. junija 2021
Zakonski jubilanti,
zbralo se jih je 16, so
okrogle obletnice poroke
praznovali sredi junija
pri sveti maši ob 11.30.
Zakonci so praznovanje
obogatili s sodelovanjem
pri sveti maši, kjer so
tudi obnovili zakonsko
obljubo. Po sveti maši
se je praznovanje
nadaljevalo na
samostanskem vrtu, kjer
so prijazni patri pripravili
pogostitev za jubilante in
njihove družine. Vsak par
je prejel tudi spominsko
darilo. Hvaležni za dar
svetega zakona smo se ob
šampanjcu poveselili.

22

FLM dejaven na daljavo in v živo
Čeprav smo bili letos prisiljeni velik del leta preživeti doma pred ekrani, smo se
mladi, člani Frančiškanske Lenartove mladine (FLM), vseeno redno srečevali.
Peli in sodelovali smo pri svetih mašah, se dobivali na športnih popoldnevih,
filmskih večerih, se odpravili na Gorjance, pobirali krompir, kot animatorji
vodili letovanje v Strunjanu, imeli piknik, pekli kostanj in se srečevali na raznih
družabnih srečanjih v živo ali na daljavo preko Zoom-a.
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Blagoslov slike sv. Florjana pri
gasilcih v Smolenji vasi
14. avgusta 2021
Ob smolenjskem žegnanju pri Mariji Vnebovzeti tamkajšnji
gasilci že vse od ustanovitve društva pred 92-imi leti
pripravljajo veliko vrtno veselico. Njihov letošnji praznik
je bil še posebej slovesen, saj je gasilski dom dobil novo
sliko sv. Florjana, patrona proti požarom in poplavam
ter zavetnika gasilcev. Delo 16-letne domače umetnice
Katarine Kranjec je blagoslovil župnik, p. Krizostom Komar.
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Originalen.sem – Novomeški oratorij 2021
od 16. do 27. avgusta 2021

Najboljši teden za povezovanje otrok in mladih v Novem mestu, bolj znan pod
imenom Novomeški oratorij, je tudi letos v zadnjih tednih avgusta obiskalo
več kot 200 otrok in animatorjev. Dopoldneve smo preživljali ob zgledu
bl. Carla Acutisa, mladega in plemenitega italijanskega fanta. Letošnjemu
oratoriju so poseben utrip dali tudi različni gostje - gojenci CUDV-ja Draga,
starejši iz Doma starejših občanov, pastoralni asistent slovenske vojske Matic
Vidic ter sestre karmeličanke, h katerim smo se odpravili na izlet. Komaj
čakamo naslednje leto!
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V Strunjanu se dogaja še in še
od 18. do 24. julija 2021
Na letošnje letovanje v Strunjan se nas je skupaj s p. Tomažem podalo
več kot 70 otrok, animatorjev in starešin. Ves teden smo se igrali,
pogovarjali, smejali, peli, plesali, se umirili pri sveti maši, se zabavali na
družabnih večerih, športali, tekli na orientacijskem
teku, odšli na pohod do najboljšega sladoleda, se
tunkali, plavali, dobro jedli in si pošiljali pisma prek
Strunjanske pošte. Vrnili smo se polni energije in s še
več lepimi spomini.
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Pevci v deželi Petra Klepca
ter Sabine in Matevža
4. septembra 2021
Pred začetkom nove sezone smo z
Župnijskim frančiškanskim zborom
poromali na Kočevsko, od koder prihajata
vodji zbora Sabina in Matevž. Ogledali
smo si cerkev sv. Jerneja v Kočevju in
staro mestno jedro, v Gotenici Ekološko
kmetijo Kocjančič in Cerkev sv. Janeza v
Kočevski Reki. Tamkajšnji gospod župnik
Jože Milčinovič se nas je globoko dotaknil
z razlago simbolike cerkve, pri sv. maši, ki
smo jo popestrili z našim petjem, pa smo
začutili globoko duhovno moč preteklosti
in sedanjosti teh zelo posebnih krajev. Pot
nas je vodila naprej do Osilnice in Kostela,
kjer smo si ogledali še slikovito cerkev
sv. Ane. Bogu hvala za prečudovit dan,
ki nam je dal novo energijo in zanos, da
bomo še naprej zavzeto delili svoj talent s
prepevanjem pri kloštrskih sv. mašah.
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Novi Župnijski pastoralni svet za obdobje 2021-2026
Na 29. nedeljo med letom pri župnijski sveti maši
nam je v uvodu v sveto mašo bralka Andreja Kastelic
prebrala naslednje besede:
Naša župnija ima sedem nedeljskih svetih maš, kadar
je sveta maša tudi na podružnici. Ena od teh svetih maš
je darovana za župljane. In pri tej smo se sedaj zbrali.
Darujemo jo za žive in rajne sožupljane in sožupljanke.
Pri današnji pa bomo še posebej molili za vse izbrane in
imenovane, ter od škofa potrjene brate in sestre, ki bodo
pet let služili v Župnijskem pastoralnem svetu. Bogu
smo lahko hvaležni za njihov pogum in vero. Oni bodo
skupaj z župnikom in drugimi brati frančiškani motor
delovanja v naši župniji. Podprite jih z molitvijo in kličite
na njih Svetega Duha. Kdor je med vami največji, naj bo
vaš strežnik, vsem služabnik. To je Jezusovo naročilo
v današnjem evangeliju; v prvi vrsti vsem nam, ki smo
poklicani, da vršimo razne službe v župniji in vsem vam,
ki ste kot kristjani po krstu deležni Kristusove kraljevske
službe služenja. Naj nam vsem Gospod podeli milost
služenja in pričevanja.
Člani in članice so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Anka BLAŽIČ
Cvetka PLANTAN
Helena MOLAN
Irena CIRNSKI
Jože JUDEŽ
Katja KRALJ
Marija BELE
Martin MUHIČ
Mateja PIRC SVETE
Metka SLANA PEVEC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

MIHA VRBINC
Mojca AVGUŠTIN
Nevenka HRASTAR
Nika STANIŠA
Robert JUDEŽ
Rok ILC
Roman MIHALIČ
Sabina DEVJAK NOVAK
Sandi VERŠČAJ
Tilen Gregor ZUPANČIČ
Tomaž BLATNIK

Statistika od 6. novembra 2020 do
10. oktobra 2021

Dragi faranki Ceciliji Smolič
v slovo

Naše župnijsko dogajanje je mogoče zajeti tudi v številke
in razne grafe. Matematični dokazi nas tako lahko
razveselijo in spodbudijo ali razžalostijo in potrejo.
Seveda je veliko razlogov, zakaj so številke take, kot
so. Če odgovorimo na številke duhovno, potem se
spomnimo, da nas ima Bog rad in nas vedno pričakuje. Je
pa tudi usmiljen in potrpežljiv. Veruj!

23. junija 2021, v 77. letu starosti, je po hudi bolezni
v miru zaspala in se podala na romanje proti Bogu
naša draga Cecilija ali Cilka, kot je bila klicana s strani
mnogih ljudi.

• 43 krstov
• 33 prvoobhajancev
• 35 birmancev
• 2 katehumena
• 6 porok
• 57 pogrebov
Pri vseh nedeljskih mašah (s sobotno večerno mašo)
je bilo v povprečju 286 oseb (lani 749), od katerih je
povprečno 190 (lani 528) prejelo sv. obhajilo.

Med delavniki je bilo povprečno pri eni sveti maši 19 (lani
28) vernikov, od katerih je povprečno 15 (lani 24) prejelo
sv. obhajilo.
K verouku je hodilo (v letu 2020/21) 288 otrok
(leto prej 289).

Kot župnik bi se ji
rad zahvalil za njeno
služenje v župniji:
Župnijski karitas,
kjer je vrsto let
sodelovala in vedno
imela konstruktivne
pripombe. Z veseljem
je pomagala ljudem.
Rad bi se jih zahvalil
za vse pozornosti ki jih
je delila z nami, brati
frančiškani, za vse njene
darove in molitve. Ko je pred leti, 2017, naša župnija
praznovala 50 – letnico, je bila sodelavka pri pripravi
zbornika. Rada je lektorirala Kloštrska oznanila in druga
obvestila; od začetka in dokler ji je zdravje dopuščalo, je
bila tudi v odboru za pripravo vsakoletne brošure Sklenili
smo krog od Lenarta do Lenarta. Tudi pri praznovanju
550 letnice prihoda frančiškanov v Novo mesto 2019
in 2020 je še sodelovala in naredila povzetke naše
zgodovine. Cecilija, iz srca Vam hvala! Cecilija je bila
članica tudi v Župnijskem pastoralnem svetu. Hvala za
njeno služenje pri obdelavi našega samostanskega vrta.
Hvala za njeno vedrino, ki jo je delila z nami na mnogih
romanjih. Ob vrnitvi z njih je vedno rada pripovedovala
in delila svoje vtise. Draga Cecilija, pogrešali Vas bomo!
Še posebej vaš nasmeh, vašo vedno urejeno frizuro, vaše
prijazne besede in vsa tista skrita dela. Spočijte si pri
Bogu, kjer ni več bolezni in bolečin! Molite in prosite pri
Bogu za vse nas! Še enkrat: Hvala Vam za vse!
▶▶ p. Krizostom

550 let od pozidave cerkve
in samostana sv. Lenarta
v Novem mestu
Leta 2019 smo frančiškani slovesno obhajali
550 let, odkar so prvi bratje prišli v Novo mesto.
Pred nami pa je leto, ko bomo praznovali 550 let
pozidave prve cerkve in samostana (1472-2022).
Skupaj z ljudmi dobre volje si želimo izpeljati
načrtovane dogodke.

