
, 
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. JANEZ 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 12.00 in od 17.00 do 18.00. 
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). Ena PRIPRAVA je skupna 
dekanijska, druga pa v soboto pred krstom 
ob 18.00 (v zim. času ob 17.00)
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.Odgovarja: p. Krizostom Komar OFM, župnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. nedelja med letom 
 

27. 9. 2015 

št. 38 

 

»41 Zakaj kdor koli vam dá piti čašo vode zaradi tega, ker ste Kristu-
sovi, resnično, povem vam, ne bo izgubil svojega plačila.  

42 In kdor koli pohujša katerega teh malih, ki verujejo vame, bi mu 
bilo bolje obesiti mlinski kamen na vrat in ga vreči v morje.« 

 

(Mr 9,41-32) 

ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR 
 
je sestavljen iz pevk in pevcev, ki so 
zvesti zboru že več desetletij. Ena 
med njimi, Jožica Pleskovič, že 70 
let prepeva na cerkvenem koru. 
Hvala vsem za zvestobo. Hkrati pa 
zbor vabi v svoje vrste nove pevce 
in pevke. Dobrodošli na njihovih 
vajah ob sredah zvečer! 

ROMANJE NA BREZJE 
 
bo letos v nedeljo, 18. oktobra. Kot 
po navadi bo avtobus odpeljal iz 
Kandije ob 13. uri. En avtobus pa bo 
pobiral tudi po podružnicah: ob 
12.35 Veliki Slatnik in potem naprej 
čez Križe, Potov Vrh, Petelinjek in 
naprej do mesta. Cena prevoza je 
10 €. Prijavite se v župnijski pisarni. 

KATEHUMENAT 
 

Vsi, ki vam manjka kakšen od 
zakramentov uvajanja (krst, obhaji-
lo ali birma) prav lepo povabljeni v 
novo skupino katehumenov, ki bo 
imela prvo srečanje v nedeljo, 4. 10. 
ob 20. uri, v Klarini sobi. Za več 
informacij pokličite p. Petra na tele-
fon 031-792-922.  DOBRODOŠLI! 

NAROČILO SV. MAŠ 
V pisarni lahko po vsaki sv. maši naro-
čite MAŠNE NAMENE. S svojim mašnim 
namenom se lahko zahvalimo za pre-
jete dobrote, prosimo za blagoslov 
ljudi, dogodkov in življenja pred nami, 
priporočamo božjemu usmiljenju naše 
pokojne sorodnike, prijatelje in dobro-
tnike. Na zadnjo nedeljo v mesecu 
začnemo sprejemati za naslednji 
mesec – sedaj za mesec NOVEMBER. 
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»POPOTNIK SEM BIL IN STE ME 

SPREJELI…« 

 Tako se glasi eno od telesnih del 
usmiljenja. Tako imenovana »kriza z 
begunci« more iz nas kristjanov 
potegniti našo praktično vero. Ljub-
ljanski nadškof Stanislav Zore pravi v 
svoji izjavi takole: »Vsak od nas mora 
ob prihodu beguncev premagati brez-
brižnost, ki se pojavi, ko skušamo nek 
problem ignorirati, po drugi strani pa 
se je treba znebiti strahu. Dejstvo je, 
da lahko morda v tej množici najdemo 
tudi nekatere, "ki niso begunci v pra-
vem pomenu besede", ampak, "kdo 
izmed nas je za to, da se bo rešil" ene-
ga izmed njih, pripravljen pustiti 
umreti sto ljudi.« 
Kdor bi želel pomagati kot prostovol-
jec, naj se javi na Župnijsko ali Škofij-
sko karitas! 
 

 Danes so pri maši ob 10. uri sode-
lovali PRVOOBHAJANCI 2016, ki jih je 31. 
Ta vikend pa so bili na duhovnih 
vajah naši BIRMANCI, ki jih je 45. Vse 
podprimo z molitvijo. 
 

 PRED NAMI JE OKTOBER – MESEC ROŽ-

NEGA VENCA. Vsi skupaj smo povabljeni 
k bolj poglobljeni molitvi le tega. V 
naši cerkvi je to mogoče vsak večer 
pol ure pred sv. mašo. Vsaj desetko 
pa zmolite tudi v družini. Bog bo 
nagradil našo velikodušnost. Vabljeni 
k prejemu zakramentov na četrtek 
pred prvim petkom, prvi petek in 
soboto. 

  ŠKOFIJSKO SREČANJE DRUŽIN: v okvi-
ru praznovanja desetletnice škofije 
Novo mesto bo v soboto, 17. oktobra 
2015, v Sevnem pod Trško goro, v 
prostorih Srednje kmetijske šole, 
Škofijsko srečanje družin pod ges-
lom: »Ljubezen je naše poslanstvo«. 
REZERVIRAJTE SI DAN! 
 

 VERSKI TISK: Družino, Ognjišče za 
oktober in še kaj, dobite ob izhodu 
na policah. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
V čiščenje in krašenje cerkve je vklju-
čenih 9 skupin. Od oktobra naprej 
bodo ob sobotah pri vsaki skupini 
prisotni tudi birmanci, ki bodo spreje-
li čiščenje kot služenje v času pripra-
ve na birmo. Najbolj kritično ali skoraj 
nobenega pa ni iz naslednjih ulic oz. 
naselij: Žabja vas, Šentjernejska c., 
Lobetova, Na Tratah, Ul. Marjana 
Kozine, Jurčičeva, Levstikova, Stri-
tarjeva in Tavčarjeva, Ragovo in 
Krka. 
Želja in prošnja je, da bi se te ulice res 
okrepile ali da se kakšen, ki morda ni 
iz naše župnije in čuti z nami, pridru-
žil skupini, kjer so omenjene ulice. Če 
bi kateri izmed skupin ustrezal tudi 
kakšen drug termin čiščenja, naj to 
pove župniku. Ena skupina že čisti ob 
petkih zvečer po maši in češčenju. 
V soboto, 3.10., čistijo in krasijo žup-
ljani iz ulic: Ul. Marjana Kozine, Jurči-
čeva, Levstikova, Stritarjeva in Tav-
čarjeva. Seznam, kdo čisti, je tudi na 
naši spletni strani. 

 
 
 
 

 

MAŠNI NAMENI 
26. teden med letom 2015 

NEDELJA 
27. september 

26. NEDELJA MED LETOM 

7.00  v zahvalo in za zdravje 
8.30  za farane 
10.00  za vse + iz družin Buh in Gvardjančič 
11.30  za + Bele in Rajk 
19.00  za + Ivana Gregoriča, obl. 

VS 10.00 za + starše Blažič in Valentina 

PONEDELJEK 
28. september 

Bl. Bernardin Feltreški  

8.00  za + Stanislava Kovačiča 
19.00  za + Jožefo Debevc in starše Blažič 
19.00  za + Antona Špringerja, 7. dan 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

29. september 
Sv. Mihael, Gabriel in Rafael 

8.00  za + Nino in + Resman in Ilič 
19.00  za + starše Hrovat 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
30. september 

Sv. Hieronim, duh., cer. uč. 

8.00  za + Vero Anžlin, 30. dan 
19.00  za + Janeza Kramarja 
19.00  za + Tereziko Justin, 30. dan 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
1. oktober 

Sv. Terezija Deteta Jezusa 

8.00  za + starše Kovačič 
19.00  za blagoslov družine Lamut – Galič 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

PETEK 
2. oktober 

Sv. angeli varuhi 

8.00  za + Ivanko Mufič, 30. dan 
19.00  za + Anico Jakša 
19.00  za + Frančiško Mežnar, 30. dan 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
3. oktober 

Sv. Ciprijan iz Toulona 

8.00  v čast sv. Antonu 
19.00  za + Ivano Poreber in Kristino Težak 

~  za dobrotnike in samostansko družino 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
4. oktober 

FRANČIŠKOVA NEDELJA 

7.00  za + Franca in Slavka Primca ter starše Lukšič 
8.30  za farane 
10.00  za + p. Petra Vrtačiča 
11.30  za redovne poklice 
19.00  za + starše Drenik 


