
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. nedelja med letom 
 

25. 10. 2015 

št. 42 

 
51 Jezus ga je nagovoril: »Kaj hočeš, da naj ti storim?«  

Slepi mu je rekel: »Rabbuní, da spregledam!«  
52 In Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je ozdravila.« I 

n brž je spregledal in šel po poti za njim.  
 

(Mr 10,51-52) 

LENARTOVE POČITNICE 2015 
se pričnejo ta ponedeljek, ko bomo 
zbrani v ustvarjalnih delavnicah. V 
torek se odpeljemo na izlet k Novi 
Štifti na Dolenjskem, v sredo pa obi-
ščemo naše »lenarte« v domu starej-
ših občanov v Šmihelu, v varstveno-
delovnem centru v Bršljinu in po 
domovih – za obisk starejših na 
domu jih lahko prijavite. 

NOVEMBRSKA PISMA 
 

čim prej oddajte v nabiralnik pri 
pisarni ali v zakristijo. Ves mesec 
november bomo darovali sv. 
maše ob petkih, sobotah in nedel-
jah za vaše drage rane, ki jih bos-
te priporočili. Za njih bo vsak dan 
pred večerno mašo izmoljen tudi 
rožni venec. 

MLADI MOLIJO ZA RAJNE 
 

vsako leto na pokopališču v Ločni 
na večer pred 1. novembrom, 31. 10. 
ob 20. uri. Torej dragi mladi, lahko 
tudi manj mladi, prav lepo povab-
ljeni, da se združite v molitvi, ki 
more izprositi rajnim večni mir, 
vsem molivcem pa mir srca in 
zadovoljstvo duše. 

POPOLNI ODPUSTEK 
 

V prvih dneh novembra izpolnimo 
pogoje za POPOLNI ODPUSTEK: sv. 
maša, prejem sv. spovedi in obha-
jila, molitev po namenu papeža: 
vera, očenaš in zdravamarija ter 
obisk pokopališča. Ta popolni 
odpustek lahko namenimo našim 
dragim pokojnim. 
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BUČE UPORABLJAMO ZA HRANO 
 

 Malo nenavaden naslov naj spre-
govori o tem, da tako imenovani 
Halloween ali Noč čarovnic nima nič 
opraviti z našo krščansko vero – to ni 
noč za praznovanje, ampak noč pra-
znine. Udeležba pri kakršnemkoli 
slavljenju in čaščenju čarovnic, ni v 
skladu s krščanstvom. Lepo izrezljane 
buče ne sodijo na dvorišča, kjer pre-
bivajo kristjani. Če že želite imeti luč, 
potem prižgite svečo in se Bogu 
zahvalite, da ste odrešeni in poklicani 
na pot svetosti – 1.11. je namreč DAN 

VSEH SVETIH. Naj bodo zgoraj zapisane 
besede resnična spodbuda, da se 
skupaj upremo poganstvu, ki danes 
skozi vrata in okna, preko spretnih 
trgovcev udira v naše domove. 
»Bodite sveti, kajti jaz Gospod, Tvoj 
Bog sem svet«, nam govori Sveto 
pismo. 
 

 Na Misijonsko nedeljo se je pri 
mašah nabralo 1.652,04 € - Bog povr-
ni  v imenu misijonarjev. 
 

 V odmevu Misijonske nedelje vas 
vabimo na MISIJONSKI DOGODEK in sicer 
v torek, 27. oktobra po večerni maši 
ob 18.45, v Frančiškovi dvorani. Pred-
stavljena bo digitalna projekcija o 
misijonskem poslanstvu p. Huga Del-
čnjaka, frančiškana, letošnjega zla-
tomašnika in misijonarja. Ob original-
nih posnetkih, filmu in glasbi bo misi-
jonarjevo delo s kratkim komentar-
jem predstavil Karel Drago Vujica. 
Lepo vabljeni! 

 V soboto, 31.10.2015, na dan ko se 
spominjamo prihoda bratov frančiš-
kanov v Novo mesto davnega leta 
1469, bomo imeli DAN ODPRTIH VRAT. 
Ob 10. in 16. uri bo voden ogled cer-
kve, samostana in knjižnice. Spoznali 
boste način življenja in delo bratov 
skozi čas do današnjih dni. 
Ogled je brezplačen in ga bomo zače-
li v cerkvi. 
 

V nedeljo, 1. novembra, je DAN VSEH 

SVETIH – slovesni in zapovedani praz-
nik. Sv. maše bodo kot vsako nedeljo. 
Popoldan bodo sv. maše ob 15. uri 
tudi na naših treh podružnicah: Smo-
lenja vas, Potov Vrh in Veliki Slatnik. 
Po sv. maši sledijo molitve na poko-
pališču. Sv. maša z molitvami bo ob 
14. uri tudi v Srebrničah. 
 

 Na VERNIH DUŠ DAN, 2. 11., bosta 
maši v kloštru ob 8. In 18. uri, v 
pokopališki kapeli v Ločni pa bo sv. 
maša ob 18. uri.  Ob 8h bo maša tudi v 
pokopališki kapeli v Šmihelu. 
 

 V času JESENSKIH POČITNIC ni verou-
ka. Otrokom in tudi staršem želimo, 
da si naberejo obilo telesnih, pa tudi 
duhovnih moči. 
 

 VERSKI TISK: Družino, Mavrico, 
Božje okolje, Besedo med nami in še 
kaj, dobite ob izhodu na policah. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
31. 10.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz vasi Ragovo in Krka. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
30. teden med letom 2015 

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 
18.00  za + Franca Žonta, 20. obl. 

vs 10.00 v zahvalo za Božje varstvo pri nesreči 
PONEDELJEK 

26. oktober 
Bl. Bonaventura iz Potenze 

8.00  po namenu darovalca 
18.00  za + starše in tri brate Hrovat 
18.00  za + Antona Špringerja, 30. dan 

TOREK 
27. oktober 

Sv. Vincenc, mučenec 

8.00  za + Vero Anžlin 
18.00  za + Alojzijo Kobe 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
28. oktober 

Sv. Simon in Juda Tadej 

8.00  za + Milana Gundeja, 7. dan 
18.00  za + iz družin Mušič in Pestner 
18.00  za + starše Pevec in Slana 
BOL 19.30 za + Karla Florjančiča 

ČETRTEK 
29. oktober 

Bl. Chiara Luce Badano 

8.00  za blagoslov v družini 
18.00  po namenu p. Petra 
18.00  v zahvalo 

PETEK 
30. oktober 

Sv.  

8.00  v čast Svetemu Duhu za blagoslov 
18.00  za + starše, sestro in brata Berlec 
18.00  za + starše Plantan 

SOBOTA 
31. oktober 

Sv. Marcel 

8.00  za + Jožefo Pastrana 
18.00  za + Janeza Kramarja 
18.00  za + Ivana Prusa, obl. 

NEDELJA 
1. november 

VSI SVETI 

7.00  za + iz družin Hudoklin in Kalan 
8.30  za farane 
10.00  za + Antona in Ano Malenšek 
11.30  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Ivana in Ano Mravinec 

SV 15.00 za + Leopolda in Ivanko Brulc 
PV 15.00 za + iz družine Vovko 
VS 15.00 za + starše Vodopivec 

BOL 19.30 za srečno operacijo 


