
, 
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 -

 

27. nedelja med letom 
8. oktober 2017  št. 39 

 

»'Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni 
kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših 

očeh.' Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje 
kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove 

sadove.'« (Mt 21,42b-43). 

 

• SKUPINA ZA RAZPOROČENE bo v torek, 10. 10., ob 20h. 
 

• MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE – četrtek, 12. 10 ob 19h. Vabljeni! 
 

• PREVOZ STAREJŠIH K SV. MAŠI- kot ste lahko opazili, je zaradi zapore 
Glavnega trga zelo težko priti z avtomobilom do našecerkve. Župan prosi, 
da se danes po maši ali v prihodnjih dneh zglasite v župnijski pisarni vsi 
tisti, ki bi potrebovali prevoz od parkirišča v Kandiji v bližino naše 
cerkve; mestna občina je namreč pripravljena organizirati prevoze s 
kombijem predvsem za jutranjo sv. mašo in sv. mašo ob 8.30.  
 

• 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. 
 

• BIRMANCI z animatorji in katehetom p. Tomažem, gredo od 13. do 15. 
10. na Sveto Goro na 1. duhovni vikend. Podprimo jih v molitvijo. 

 

• REVIJA DEKANIJSKIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV bo v nedeljo, 15. 
10., ob 16. uri v novomeški stolnici – VABLJENI! 

 

• 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; 
PREVOZ NE BO ORGANIZIRAN Z AVTOBUSOM! 

- v nedeljo, 22. 10., ki je MISIJONSKA, pa letos tradicionalno romamo 
mestne župnije na Brezje. Prijavite se čimprej v župnijski pisarni; 
cena prevoza je 10 €. 
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ŽIVLJENJE JE LEPO 
 

Ob koncu tedna za življenje naj sprego-
vorijo naslednje besede: 
 

»KAKO JE LEPO UPANJE,  
KI MI GA DAJE BOG« (J. Kranjec) 
 

Kako je življenje veliko, kako je lepo! Že 
samo dejstvo, da živimo, nosi v sebi 
upanje, nosi v sebi presežnost, saj, kdo 
si lahko življenje podari sam, kdo ima 
življenje iz samega sebe? Nihče. Izšli 
smo iz nekoga, iz odnosa, ki nas ne veže 
le na naše starše, ampak nas globoko 
povezuje z Njim, ki nam je življenje 
podaril. To ni bilo zgolj naključje; bili 
smo v njegovi zamisli, mislil je na vsake-
ga izmed nas. Dal nam je prostor pod 
soncem, poln raznovrstnega življenja, 
kjer se le-to lahko razvija. Kako velika in 
lepa je narava! Tako popolna v svoji ure-
jenosti, v svoji konkretnosti, v svojem 
nenehnem gibanju. Vemo, da sonce je, 
tudi takrat, ko ga ne vidimo. Vstaja nad 
meglo ali nevihto in prej ali slej se poka-
že, da s svojimi bleščečimi žarki razsvetli 
in ogreje svet. Kakšno upanje prebuja v 
nas življenje, ki se rodi in vzklije iz zem-
lje: drevesa, cvetje, sadovi zemlje, ki so 
nam v počitek, nam dajejo moč za delo 
in za medsebojne odnose. In kakšno 
upanje nam prinaša rojstvo otroka! 
Kolikšno veselje, lepoto in življenjsko 
moč prinaša med nas, ko ga sprejmemo, 
tudi sredi težav. Življenje je vedno živ-
ljenje, je dar, moč, novost, je upanje, da 
bo On, ki nam ga je dal, zanj v vsem 
poskrbel; da nam bo pomagal nadalje-
vati pot, dokler ne odkrijemo njegovega 
Izvira in ne prepoznamo njegovega 
Avtorja. 
 

s. Luciana Schuster, SL 
 

ZADNJA PRVA NEDELJA (1. 10.), 
ko smo zbirali za novo ostrešje našega 
zvonika je za nami. Darovali ste preko 
1.300 € - BOG POVRNI. V tem tednu so s 
se pričela dela – postavljanje odrov.  
FOTOknjigo od praznovanja 50-letnice 
župnije dobi, kdor daruje za novo ostre-
šje zvonika 15 € in več.  
 

NOVA SKUPINA KATEHUMENOV 
 

je pričela s srečanji. ŠE VEDNO se lahko 
priglasite in vključite v skupino, ki se 
sestaja ob torkih ob 20. uri. Vodi jo p. 
Peter Vrabec. 

 

SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 
 

Otroci ste lepo povabljeni k Slomško-
vemu bralnemu priznanju. Prijavite se 
pri vaših katehistinjah in katehetih. Prvo 
srečanje z voditeljico gospo Majo Malo-
vrh bo v ponedeljek, 9. 10., ob 16. uri v 
Klarini sobi.  
 

DRAMSKA SKUPINA 
pričenja svoja srečanja v četrtek, ob 16h 
v Antonovi sobi. Vodi jo katehistinja Tina 
Priselac.  
 

MINISTRANTI 
Vabimo dečke od 2. razreda naprej, da se 
pridružijo skupini ministrantov. Vaje so v 
oktobru še ob petkih, ob 17.30. uri v 
Lenartovi dvorani. 
 

KRST 6. OTROKA DRUŽINE KRALJ 
bo v nedeljo, 15. 10., ob 10. uri. Krstna 
mašo bo daroval gospod škof Glavan. 
 

LENARTOVE POČITNICE 2017 
Zaradi razporeditev praznikov bodo letos 
Lenartovi dnevi samo 2. in 3. 11. Otroci naj 
se prijavijo preko prijavnic, ki jih bodo 
dobili pri verouku. 

 

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
14. 10.: Belokranjska c., Gotna vas, Ob 
potoku in Jedinščica. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
27. teden med letom 2017 

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 

 PONEDELJEK 
Sv. Dionizij in  

tovariši mučenci 
9. oktober 

8.00  za + Antona Grdanca, obl. in + Marjana Ogrinca 

19.00  za + Hedviko Struna, 30. dan 

TOREK 
Sv. Daniel in tovariši,  
mavretanski mučenci 

10. oktober 

8.00  za dobro in pošteno poslovanje 

19.00  za srečno nosečnost 

SREDA 
Sv. Janez XXIII., papež 

11. oktober 

8.00  za + Julko Femec, obl. in + Pepco Marec 

19.00  za + Karla Florjančiča 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Maksimiljan Celjski, 

mučenec 
12. oktober 

8.00  v zahvalo Materi Božji 

19.00  za + Tončko Zupančič, obl. 

  za + Aleša Zupančiča – 7. dan 
PETEK 

Sv. Gerald, vitez 
13. oktober 

8.00  v čast in priprošnjo Sv. Duhu in sv. Jožefu 
19.00  za + Katko Avguštin 
19.00  za + Stanislava Avseca, 7. dan 

 SOBOTA 
Sv. Kalist, papež, mučenec 

14. oktober 

8.00  za + Brankota Frlana, 30. dan 

19.00  za + Antona Kastelica, obl. 

NEDELJA 
15. oktober 

 

28. nedelja med letom 
 

 

7.00  za + Štefana Avseca, obl. 
8.30  za farane   
10.00  za + Ano Uhernik in stare starše 
11.30  za + starše Drenik 
19.00  za + Alojzijo Brulc 

PV  za + Frančiško Papež 


