
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. nedelja med letom 
 

4. 10. 2015 

št. 39 

»35 In sédel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti 
prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 36 In vzel je otroka, 

ga postavil v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: 37 »Kdor koli 
sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 

in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je 
poslal.«   (Mr 9,35-37) 

MAŠA IN KONCERT 
V nedeljo, 11. oktobra 2015 ob 16. uri, 
prav lepo vabljeni v stolno cerkev sv. 
Nikolaja v Novem mestu, kjer bo sv. 
mašo daroval novomeški škof in 
predsednik SŠK msgr. Andrej Glavan. 
Slovesnost bo ob 150-letnici rojstva 
IGNACIJA HLADNIKA, organista in orglar-
ja. Sodelujejo novomeški cerkveni 
zbori. 

VABLJENI NA OGLED 
 

dokumentarnega filma  Pastir -  o 
(svetniškem kandidatu) Janezu 
Frančišku Gnidovcu,  ki bo v pet-
ek, 9. oktobra 2015 ob 19.30 uri, v 
Zavodu Friderika I. Barage. 
Prostovoljni prispevki bodo 
namenjeni pomoči potrebnim na 
Kosovu. 
 

KATEHUMENAT 
 

Danes, v nedeljo, 4. 10. ob 20. uri, v 
Klarini sobi, se pričenja nova sku-
pina katehumenov. Vsi, ki vam 
manjka kakšen od zakramentov 
uvajanja (krst, obhajilo ali birma) 
prav lepo povabljeni. Za več infor-
macij pokličite p. Petra na telefon 
031-792-922.  DOBRODOŠLI! 

STATISTIKA ZA SEPTEMBER 
 

KRSTA: Luka Žan GAZVODA in 
Tjaša KOS. 
 

POGREBI: Julija RAJER (92), Fran-
čiška MEŽNAR (88), Marija BRA-
TKOVIČ (102), Stane ABOLNAR 
(80) in Anton ŠPRINGER (82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. nedelja med letom 
 

4. 10. 2015 

št. 39 

»35 In sédel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti 
prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 36 In vzel je otroka, 

ga postavil v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: 37 »Kdor koli 
sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 

in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je 
poslal.«   (Mr 9,35-37) 

MAŠA IN KONCERT 
V nedeljo, 11. oktobra 2015 ob 16. uri, 
prav lepo vabljeni v stolno cerkev sv. 
Nikolaja v Novem mestu, kjer bo sv. 
mašo daroval novomeški škof in 
predsednik SŠK msgr. Andrej Glavan. 
Slovesnost bo ob 150-letnici rojstva 
IGNACIJA HLADNIKA, organista in orglar-
ja. Sodelujejo novomeški cerkveni 
zbori. 

VABLJENI NA OGLED 
 

dokumentarnega filma  Pastir -  o 
(svetniškem kandidatu) Janezu 
Frančišku Gnidovcu,  ki bo v pet-
ek, 9. oktobra 2015 ob 19.30 uri, v 
Zavodu Friderika I. Barage. 
Prostovoljni prispevki bodo 
namenjeni pomoči potrebnim na 
Kosovu. 
 

KATEHUMENAT 
 

Danes, v nedeljo, 4. 10. ob 20. uri, v 
Klarini sobi, se pričenja nova sku-
pina katehumenov. Vsi, ki vam 
manjka kakšen od zakramentov 
uvajanja (krst, obhajilo ali birma) 
prav lepo povabljeni. Za več infor-
macij pokličite p. Petra na telefon 
031-792-922.  DOBRODOŠLI! 

STATISTIKA ZA SEPTEMBER 
 

KRSTA: Luka Žan GAZVODA in 
Tjaša KOS. 
 

POGREBI: Julija RAJER (92), Fran-
čiška MEŽNAR (88), Marija BRA-
TKOVIČ (102), Stane ABOLNAR 
(80) in Anton ŠPRINGER (82). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. nedelja med letom 
 

4. 10. 2015 

št. 39 

»35 In sédel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti 
prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 36 In vzel je otroka, 

ga postavil v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: 37 »Kdor koli 
sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 

in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je 
poslal.«   (Mr 9,35-37) 

MAŠA IN KONCERT 
V nedeljo, 11. oktobra 2015 ob 16. uri, 
prav lepo vabljeni v stolno cerkev sv. 
Nikolaja v Novem mestu, kjer bo sv. 
mašo daroval novomeški škof in 
predsednik SŠK msgr. Andrej Glavan. 
Slovesnost bo ob 150-letnici rojstva 
IGNACIJA HLADNIKA, organista in orglar-
ja. Sodelujejo novomeški cerkveni 
zbori. 

VABLJENI NA OGLED 
 

dokumentarnega filma  Pastir -  o 
(svetniškem kandidatu) Janezu 
Frančišku Gnidovcu,  ki bo v pet-
ek, 9. oktobra 2015 ob 19.30 uri, v 
Zavodu Friderika I. Barage. 
Prostovoljni prispevki bodo 
namenjeni pomoči potrebnim na 
Kosovu. 
 

KATEHUMENAT 
 

Danes, v nedeljo, 4. 10. ob 20. uri, v 
Klarini sobi, se pričenja nova sku-
pina katehumenov. Vsi, ki vam 
manjka kakšen od zakramentov 
uvajanja (krst, obhajilo ali birma) 
prav lepo povabljeni. Za več infor-
macij pokličite p. Petra na telefon 
031-792-922.  DOBRODOŠLI! 

STATISTIKA ZA SEPTEMBER 
 

KRSTA: Luka Žan GAZVODA in 
Tjaša KOS. 
 

POGREBI: Julija RAJER (92), Fran-
čiška MEŽNAR (88), Marija BRA-
TKOVIČ (102), Stane ABOLNAR 
(80) in Anton ŠPRINGER (82). 



  
SV. FRANČIŠEK, PROSI ZA NAS!  

 September v Cerkvi na sloven-
skem zaznamuje praznik bl. Antona 
Martina Slomška, oktober pa zaznamu-
je PRAZNOVANJE SV. FRANČIŠKA, ki goduje 
4. 10. Na današnji dan se spominjamo 
obletnice imenovanja našega nekdan-
jega frančiškanskega provincialnega 
ministra p. Staneta Zoreta za ljubljan-
skega nadškofa in metropolita. 
Na praznik sv. Frančiška se pričenja 
redna SINODA V VATIKANU, kjer bodo ško-
fje iz vsega sveta skupaj s papežem 
Frančiškom razmišljali O DRUŽINI. To 
veliko dogajanje v Cerkvi podprimo z 
gorečo molitvijo. Prav tako se danes 
pričenja TEDEN ZA ŽIVLJENJE pod naslo-
vom »Od materinega naročja povišuje 
naše dneve« (Sir 50,22).  
Dober dan, dobri ljudje! ali Mir in dobro! 
naj postane tudi naš pozdrav drug 
drugemu. 
 

 Danes je prva nedelja v mesecu, ko 
je NAMENSKA NABIRKA pri maši namenje-
na za naše bogoslovce pa tudi za naše 
potrebe pri številnih obnovah. V minu-
lem tednu smo pričeli z obnovo siste-
ma ogrevanja, ki je po četrt stoletja že 
začel pešati. Z novo vodno vrtino in 
toplotnimi črpalkami bo sistem poživ-
ljen in krepkejši, da bo lahko opravljal 
svoje poslanstvo ogrevanja v cerkvi, 
samostanu in v Lenartovem domu. 
 

 Z blagoslovom papeža Frančiška in 
priporočilom slovenskih škofov bo tudi 
v slovenščini kmalu izšla nova knjiga 
TVITANJE Z BOGOM. Knjiga vsebuje 200 
vprašanj in odgovorov o Bogu, Cerkvi, 

veri in krščanskem življenju. V župnijski 
pisarni jo lahko do 14. oktobra naročite 
po močno znižani ceni. 
 

 V mesecu oktobru bosta odsotna, 
ker bosta vodila LJUDSKI MISIJON: p. Kri-
zostom od 2. do 11. 10. v župniji Izlake, 
p. Peter pa v Kranju od 16. do 25. 10. 
Priporočata se v molitev - HVALA! 
 

 SEJA ŽPS bo izjemoma na drugi 
ponedeljek v mesecu, 12. 10. ob 20. uri. 
 

 V sredo, 7. 10. po večerni maši, ima-
jo redno srečanje SODELAVCI ŽUPNIJSKE 

KARITAS. 
 

 SV. MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE in 
molitve nad posamezniki bodo v četr-
tek, 8. 10. ob 19. uri. Lepo povabljeni! 
 

 V nedeljo, 11. 10. ob 14. uri, je redno 
srečanje skupine VERA IN LUČ. 
 

 IZLET OTROŠKEGA IN MLADINSKEGA PEV-

SKEGA ZBORA bo v soboto, 10. 10. 
 

 KOSTANJEV PIKNIK ZA DRUŽINE bo v 
nedeljo, 11.10. Pred kloštrom se dobi-
mo ob 14. uri. 
 

 Še so prosta mesta za ROMANJE NA 

BREZJE, 18.10. Prijave zbiramo v župnij-
ski pisarni. 
 

 VERSKI TISK: Družino, Ognjišče za 
oktober in še kaj, dobite ob izhodu na 
policah. Izšla je 1. številka #Najst za 
najstnike. Dobite jo pri tisku. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
 10. 10.: Našo cerkev čistijo in krasijo 

župljani iz ulic: Ul. Ivana Roba, Drejče-
tova pot, Pot na Gorjance, Na lazu, 
Knafelčeva in Avšičeva. 

 
 

 

 

MAŠNI NAMENI 
27. teden med letom 2015 

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 

PONEDELJEK 
5. oktober 

Sv. Matej, apostol  

8.00  za Božje varstvo in pomoč 
19.00  za + Mici Guštin 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

TOREK 
6. oktober 

Bl. Oton, menih, škof 

8.00  za + Marijo Bratkovič, 30. dan 
19.00  za + Julijano Rajer, 30. dan 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
7. oktober 

Sv. Pij iz Pietrelcine 

8.00  za + Sonjo Klobčar 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
8. oktober 

Bl. Anton Martin Slomšek 

8.00  za zdravje 
19.00  v zahvalo za zdravje 
19.00  za + Franca Deželana 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
9. oktober 

Sv. Kleofa, Jezusov učenec 

8.00  za + iz družin Mihalič in Gazvoda 
19.00  za + Jožeta Goršina 
19.00  za notranje ozdravljenje 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
10. oktober 

Sv. Kozma in Damijan, muč. 

8.00  za dobro in pošteno poslovanje podjetja 
19.00  za + Franca Oštirja, obl. 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
11. oktober 

28. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + starše, sestro Drago in brata Milana Fabjana 

8.30  za farane 
10.00  za + mamo Julko Femec 
11.30  za + starše in sorodnike Kastelic 
19.00  za + Petra Drenika 

SV 10.00 za + Jožeta Brulca, obl. 


