
, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70 
E-pošta: info@nm-kloster.si; 
www.nm-kloster.si
p. KRIZOSTOM 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

Transakcijski račun pri Raiffeisen banki: 
SI56-2480-0900-4339-685

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah 
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak 
dan po jutranji in večerni sveti maši. 
V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart MAŠE v nedeljo: ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 
19.00 (v zimskem času ob 18.00). 
Ob delavnikih: ob 8.00 in 19.00 (z. č. ob 18.00).

PODRUŽNE CERKVE ob 10. uri: 
SMOLENJA VAS - 2. nedelja v mesecu; 
POTOV VRH - 3. nedelja v mesecu; 
VELIKI SLATNIK - 4. nedelja v mesecu; 
GOTNA VAS - 5. nedelja v mesecu.

KRSTI so prvo nedeljo v mesecu med mašo 
ob 11.30 oz. po dogovoru. Prijavite se vsaj dva 
tedna prej v pisarni (s seboj prinesite rojstni list 
in družinsko knjižico). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

POROKO prijavite vsaj mesec dni prej. 
S seboj prinesite krstni in samski list ter potrdilo 
o opravljenem tečaju priprave na zakon.

POGREB najprej prijavite na pogrebnem zavodu, 
kjer se dogovorite za cerkveni obred, nato 
ostalo uredite v naši župnijski pisarni.

TIHA ADORACIJA pred NAJSVETEJŠIM je 
vsak petek po večerni sv. maši.

župnija

 sv. LenartNM -

 

26. nedelja med letom 
1. oktober 2017  št. 38 

 

»Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? 'Rekli so: 
'Prvi.' Jezus jim je dejal: 'Resnično, povem vam: 

Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v  
Božje kraljestvo.'« (Mt 20,31). 

 

 

• SREČANJE članov in članic ŽPS bo v ponedeljek, 2.10., ob 20h; 
sodelavci Župnijske karitas pa se dobijo v sredo zvečer po maši. 
 

• ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM (5.10.), PRVI PETEK (6.10.) IN 
PRVA SOBOTA (7.10.) – molitev pred Najsvetejšim ob 18.30. Pridite! 
 

• ŠOLA ZA ZAKON: Šola za zakon (ŠZZ) je eden izmed načinov priprave na 
zakon. Pod vodstvom zakonskega para in patra traja eno šolsko leto, 
srečanja si sledijo na 14 dni. Običajno gre za manjše skupine, kjer pari na 
srečanjih aktivno sodelujejo, izmenjujejo svoje poglede in razmišljanje 
ter izkušnje o približno dvajsetih, za zakon pomembnih vprašanjih. 
Utemeljitelj Šole za zakon je jezuit p. Vital Vider in tak način priprave na 
zakon ponekod v Sloveniji poteka že blizu 40 let, v novomeški škofiji 
zadnjih nekaj let. UVODNO SREČANJE bo v nedeljo, 8. 10., ob 18. uri v 
prostorih Baragovega zavoda v Šmihelu.  
 

• NOVA ZAKONSKA SKUPINA v naši župniji: Vsi, ki ste se poročili zadnja 
leta ali ste poročeni nekaj let, se lahko pridružite tej skupini. Prvo 
srečanje se načrtuje za petek, 13. 10., ob 20. uri. 

 

• ŠE 2 ROMANJI STA PRED NAMI: 
- v soboto, 14. 10., je vseslovenski fatimski dan v Stični pod geslom 

SKUPAJ ŽIVETI MARIJIN KLIC. Ob 10. je sv. maša, ki jo bo daroval 
apostolski nuncij v Sloveniji ob somaševanju slovenskih škofov; 

- v nedeljo, 22. 10., ki je MISIJONSKA, pa letos tradicionalno romamo 
mestne župnije na Brezje.  Prijave že sprejemamo v župnijski pisarni; 
cena prevoza je 10 €. 
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ROŽNOVENSKA MATI BOŽJA 
IN SV. FRANČIŠEK ASIŠKI 

 

Letos pričenjamo mesec oktober z 
nedeljo. Prva nedelja pa je po tradiciji 
rožnovenska, posvečena Rožnovenski 
Materi Božji. Ves mesec nas Marija z 
rožnim vencem spodbuja k molitvi. Če 
ne uspemo zmoliti celega dela rožnega 
venca, pa si zadajmo, da zmolimo vsaj 
eno desetko. Zapolnimo čakalne minute 
in ure za pogovor z Bogom in Marijo v 
molitvi. Vabljeni k molitvi rožnega venca 
tudi vsak dan med tednom pol ure pred 
sveto mašo, tako zjutraj kot zvečer. Na 
sam praznik Rožnovenske Matere 
Božje, 7. 10., bodo na Brezjah obhajali 
DAN ROŽNEGA VENCA. Prenos po radiju 
Ognjišče bo od 18. do 21. ure. Ob 19.00 
bo maševal nadškof Marjan Turnšek.   
Drugi poudarek na prvo nedeljo v 
oktobru pa je za nas Frančiškove 
FRANČIŠKOVA NEDELJA. Pri glavnem 
vhodu vas je pričakal plakat s pozdra-
vom POZDRAVLJENI DOBRI LJUDJE – 
tako je pozdravljal sv. Frančišek. Pred 
prezbiterijem na levi strani pa je plakat s 
Frančiškovo Sončno pesmijo. Na mizicah 
ob izhodu imate letak z vabilom na sre-
čanje s trenutnim naslednikom sv. Fran-
čiška, p. Michaelom Anthonyjem 
Perrxjem, ki bo v drugi polovici oktobra  
na obisku v Sloveniji. Preko letaka ste 
povabljeni tudi k molitvi za nove duhov-
ne poklice in k obisku naše spletne stra-
ni frančiškanov v Sloveniji.  
 

V torek, 3. 10., zvečer po maši vab-
ljeni k TRANZITUSU – spominu smrti 
sv. Frančiška. V sredo, 4. 10., pa slo-
vesno praznujemo god sv. Frančiš-
ka. Vabljeni k sv. maši.  
  

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 
 

V Cerkvi na Slovenskem bo od nedelje, 1. 
do nedelje, 8. oktobra 2017, potekal 26. 
teden za življenje, ki ga pripravlja druš-
tvo Gibanje za življenje pod geslom 
»Kako je lepo upanje, ki mi ga daje Bog« 
(J. Kranjec). 
V naši škofiji bo pripravljeno srečanje v 
Vavti vasi in sicer v petek, 6. oktobra, ob 
19.30 z naslovom Ekologija človeka in 
načrtovanje družine. Gostja bo s. Mirjam 
Cvelbar SL, ginekologinja in predsednica 
društva Gibanje za življenje. Še posebej 
so na to srečanje vabljeni mladi. 
 

MOLITEV 4 DELOV ROŽNEGA  VENCA 
 

skupaj s Poljaki, v soboto, na praznik 
Rožnovenske Matere Božje, 7. 10., 
ob 14. uri. Molitev bo potekala tudi v 
naši cerkvi – VABLJENI! 

 

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
 

Otroci, lepo povabljeni k Slomškovemu 
bralnemu priznanju. Preko katehistinj in 
katehetov boste povabljeni k sodelo-
vanju. Prvo srečanje z voditeljico gospo 
Majo Malovrh bo v ponedeljek, 9. 10., ob 
16. uri v Klarini sobi.  

 

 

 ROMANJE NA ZAPLAZ ob 100-letnici 
zaplaške cerkve bo v soboto, 7. 10. – 
vabljeni. Prijavite s v župnijski pisarni. 
Odhod pod staro občino ob 8.10. 

 

 ROMANJE NA SVETO GORO ob 300-
letnici kronanja milostne podobe, v 
nedeljo 8. 10., ob 12. iz Kandije ob 12. 
uri.  Prijave tudi v župnijski pisarni. 

 

********************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
7. 10.: Ul. Ivana Roba, Drejčetova pot, 
Pot na Gorjance, Na lazu, Knafelčeva in 
Avšičeva. 

 

 

 

MAŠNI NAMENI 
26. teden med letom 2017 

NEDELJA 
1. oktober 

 

26. nedelja med letom 
 

Frančiškova in rožnovenska  

7.00  za + Ano in Jožeta Košmrlj 
8.30  za farane   
10.00  za + Janeza Šenico in prijatelja Janeza 
11.30  za zdravje 

19.00  za + Franca in Marijo Šinkovec in Jožeta Kastelica 

 PONEDELJEK 
Angeli varuhi 
2. oktober 

8.00  za + Rasta 

19.00  po namenu 

TOREK 
Sv. Frančišek Borgia, 

redovnik 
3. oktober 

8.00  za vse + Kekove 

19.00  za + Brankota Turka 

SREDA 
Sv.  Frančišek Asiški,  
redovni ustanovitelj 

4. oktober 

8.00  za redovne poklice 

19.00  za žive in rajne sodelavce Karitas 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Marija Favstina 

Kowalska, redovnica 
5. oktober 

8.00  v zahvalo Mariji za nadaljnje varstvo 

19.00  za + Marinko Grašič, 30. dan. 

PETEK 
Sv. Bruno, redovnik,  

ustanovitelj kartuzijanov 
6. oktober 

8.00  v dober namen 

19.00  za + Sonjo Klobčar, obl. 

PV 18 za + Marijo Pavlin, 7. dan 

 SOBOTA 
Rožnovenska Mati Božja  

7. oktober 

8.00  za + starše Kastelic in sorodnike 
8.00  za + Ivana Mihaliča, 2. obl. 

19.00  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
8. oktober 

 

27. nedelja med letom 
 

 

7.00  za + Boštjana in starše Japelj 
8.30  za farane   
10.00  za + Milana Kastrevca 
11.30  za s. Moniko Šašek 
19.00  za + Franca Oštirja, obl. 

SV  za zdravje 


