
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. nedelja med letom 
 

18. 10. 2015 

št. 41 

38 Jezus je rekel Zebedejevema sinovoma Jakobu in Janezu: »Ne vesta, kaj 
prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s 

katerim sem jaz krščen?« 39 Rekla sta mu: »Moreva.« Jezus pa jima je rekel: 
»Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila in s krstom, s katerim sem jaz krščen, 

bosta krščena; 40 sedeti na moji desnici ali levici ne gre dajati meni, mar-
več bo dano (tistim), katerim je pripravljeno.«  (Mr 10,38-40) 

NOVEMBRSKA PISMA 
 

Na klopeh lahko vzamete novembrs-
ka pisma, v katera napišite svoje 
drage rajne, za katere bomo darovali 
sv. maše v novembru ob petkih, 
sobotah in nedeljah. Prav vsak dan 
pa se jih bomo spomnili pri večerni 
molitvi rožnega venca. Hvala vam za 
priložene darove, ki bodo namenjeni 
za potrebe ogrevanja. 

DUH ASSISIJA 
 

V soboto, 24. 10., bo pri nas v kloš-
tru srečanje vseh, ki jim je blizu Duh 
Asissija, molitev za mir. Ob 9.30 je 
zbiranje, sledi adoracija v cerkvi, 
okrepčilo, predavanje, pričevanje, 
kosilo, delavnice in zaključna sv. 
maša ob 15. uri, ki jo bo daroval 
novomeški škof msgr. Andrej Gla-
van. Pridite! 
 

LENARTOVE POČITNICE 2015 
 
Otroci so pri verouku prejeli prijav-
nice za letošnje Lenartove počitni-
ce, ki bodo trajale od 26. do 28. 10. 
2015. Prijavnice dobite še na poli-
cah za verski tisk. Oddajte jih do 
petka, 23.10. Prispevek 5€ je na 
družino, ne za vsakega otroka. 

PRESTAVITEV URE 
 
Na zadnjo nedeljo v mesecu 
oktobru (25. 10. 2015) se ura pre-
stavi na sončni oz. zimski čas. 
S tem se tudi prestavi obhajanje 
večerne sv. maše, ki bo od takrat 
ob 18. uri. 
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POJDITE O VSEM SVETU! 

 Jezusovo naročilo apostolom v 
prvi vrsti velja vsem našim misijonar-
jem, ki so se pogumno podali v svet 
oznanjati Jezusov evangelij. Danes na 
MISIJONSKO NEDELJO se bomo tega še 
posebej spomnili in zato za vse misijo-
narje vdano molili  in prosili, da bi ostali 
pogumni, zdravi in polni Božjega Duha. 
Tudi vaši darovi so namenjeni za njiho-
ve pogumne in srčne projekte. Hvala! 
 

Gospod, popelji nas … 
 

Gospod Jezus Kristus, 
popelji nas na pot evangelija 
in oživi misijonarske poklicev  
tvoji Cerkvi po vsem svetu. 
 

Opogumi nas v hoji za teboj, 
da bomo prepričljivi prinašalci 
tvojega veselega oznanila 
v naše župnijske skupnosti 
in na vse konce sveta. 
 

Daj nam moč, 
da bomo z veseljem  
pomagali revnim, 
trpečim, nesrečnim, 
zapuščenim in preganjanim. 
 

Z zgledom svoje vere 
naj prinesemo dvomljivcem 
polnost življenja. 
Prižgi v naših srcih svetlo luč ljubezni, 
da bomo prepričljivo znamenje 
misijonske prenove 
za naše župnije in skupnosti. 
 
Sveti Duh, ti nas vodi  
k novemu misijonskemu razcvetu Cerkve. 

Molitev s Filipinov 
 
 Iskrena hvala za vse DAROVE NA PRVO 

NEDELJO v mesecu oktobru; nabralo se 
je nekaj nad 2.200 €. Bog povrni! 

 V tednu, ki je pred nami bodo otroci 
v času veroučnih ur prejeli ZAKRAMENT 

SV. SPOVEDI pred praznikom Vseh svetih 
in sv. Lenartom. 
 
 Skupina 7 KATEHUMENOV in njihovih 
spremljevalcev, se bo podala na DUHO-

VNI VIKEND s p. Markom od petka, 23. do 
nedelje 25. 10. Podprimo jih z molitvijo. 

 
 TRIDNEVNICA PRED DIAKONSKIM POSVE-

ČENJEM V STOLNICI 
Lepo povabljeni na tridnevno duhovno 
pripravo pred diakonskim posvečen-
jem. V sredo, 21. oktobra, bo ob 19h v 
stolnici maševal MISIJONAR PETER OPEKA, 
z njim bo po maši tudi pogovor. V četr-
tek, 22. oktobra, bo ob 19h maševal 
voditelj škofijskega odbora za mladino 
g. MITJA BULIČ, z duhovno-ritmično 
glasbo sodeluje RoKapela, po maši bo 
še krajši slavilni koncert (ta večer še 
posebej povabljeni vsi mladi);  v petek, 
23. oktobra bo ob 19h maševal rektor 
Bogoslovnega semenišča mag. ROMAN 

STARC, sodelujejo bogoslovci. Po maši 
sledi celonočna molitev pred Najsve-
tejšim s prošnjo za nove duhovne 
poklice. V soboto, 24. oktobra, bo ob 
10h slovesnost diakonskega posvečen-
ja. Lepo povabljeni! 
 
 VERSKI TISK: Družino, Ognjišče in še 
kaj, dobite ob izhodu na policah. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  

 24. 10.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz ulic: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
29. teden med letom 2015 

NEDELJA 
18. oktober 

29. NEDELJA MED LETOM 
MISIJONSKA 

7.00  za + Mihaela Beleta in starše 
8.30  za farane 
10.00  za + Staneta Abolnarja, 30. dan 
11.30  za + Ano Uhernik in stare starše 
19.00  za + Marijo Sašek 

PV 10.00 za + Slavka Hočevarja, 5. obl., in + Beletove 

PONEDELJEK 
19. oktober 

Sv. Peter Alkantarski 

8.00  za srečno vožnjo 
19.00  v dober namen 
19.00  za + Marijo Pavlin, obl. 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

20. oktober 
Sv. Vendelin, opat 

8.00  za ozdravitev notranjih ran in družinskega debla 

19.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
19.00  za + Milana Gundeja, pogr. 

SREDA 
21. oktober 

Sv. Uršula in tov., dev., muč. 

8.00  za zdravje 
19.00  za + tete Šiško 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30 za srečno operacijo 

ČETRTEK 
22. oktober 

Sv. Janez Pavel II., papež 

8.00  za Božji blagoslov 
19.00  za + Žana in Ano Deželan 
19.00  za + Marijo Potočar 

PETEK 
23. oktober 

Sv. Janez Kapistranski 

8.00  za + Cvetko in vse + Barbičeve 
19.00  v čast Božjemu Usmiljenju za blagoslov družine 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
24. oktober 

Sv. Anton M. Claret, red. ust. 

8.00  za + Marijo Potočar 
15.00  za + Karla Florjančiča 
19.00  za + starše Kocjan 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
25. oktober 

30. NEDELJA MED LETOM 
Obletnica posvetitve 
novomeške stolnice 

7.00  za + Štefana Avseca, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družin Drab in Mokricki 
11.30  za + starše Drenik, Bučar in Kastelec 
19.00  za + Franca Žonta, 20. obl. 

vs 10.00 v zahvalo za Božje varstvo pri nesreči 


