
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. nedelja med letom 
 

1. 11. 2015 

št. 43 

 

»10 Blagor njim, ki so zaradi pravice preganjani, zakaj njih je nebeško kral-
jestvo. 11 Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali  

in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili.  
12 Veselite se in radujte, zakaj vaše plačilo v nebesih je veliko.  
Tako so namreč preganjali tudi preroke, ki so bili pred vami.« 

(Mr 5,10-12) 

NA VERNIH DUŠ DAN, 2.11. 
 

 bosta maši v kloštru ob 8. in 18. uri. 
• v pokopališki kapeli v Šmihelu bo 

sv. maša ob 8. uri. 
• v pokopališki kapeli v Ločni bo sv. 

maša ob 18. uri. 
 

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM,  
PRVI PETEK in PRVA SOBOTA 

Pridite, molimo! 

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. 
 

NOVEMBRSKA PISMA 
 

čim prej oddajte v nabiralnik pri 
pisarni ali v zakristijo. Ves mesec 
november bomo darovali sv. maše 
ob petkih, sobotah in nedeljah za 
vaše drage rajne, ki jih boste pripo-
ročili. Za njih bo vsak dan pred 
večerno mašo izmoljen tudi rožni 
venec. 

STATISTIKA ZA OKTOBER 
 

KRSTI (8): Svit MARKOVIĆ, Neža HAF-
NER, David MALENŠEK, Oskar RAVNIH, 
Ana KRALJ, Jakob KOČIJAŽ, Ula KOPRIV-
NIK in Jakob KLOBČAR 
 

POROKA (1): Marko KRUŠIČ in Tanja 
RAUCH 
 

POGREBI (5): Ivan MIHALIČ (79), Angela 
HIDEK (83), Karel FLORJANČIČ (75), 
Milan GUNDE (93) in Alojzij MOHAR(82) 
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HREPENIMO PO SVETOSTI 

 Slovesni praznik VSEH SVETIH je eden 
od štirih zapovedanih. Torej Cerkev nam 
ga zapoveduje praznovati; iz tega sledi, 
da imamo kristjani zapoved: Bodite sve-
ti! Koliko si to res želimo in koliko po tem 
hrepenimo, ve vsak sam. Naj nam prav 
vsi svetniki pri tem pomagajo, pa tudi 
priprošnja naših dragih rajnih bratov in 
sester, na katere v teh dneh še posebej 
mislimo in zanje molimo. 
Danes popoldne so sv. maše in molitve 
na vseh naših pokopališčih na podružni-
cah. 
 

 LENARTOVE POČITNICE 2015 so za nami. 
Hvala vsem, ki ste kakorkoli pomagali, da 
se je nekaj okrog 60 otrok dobro počuti-
lo in uživalo v raznih dogajanjih. Zadnji, 
tretji dan smo bili pravi »lenarti«, saj smo 
obiskali »zaprte« v Domu starejših obča-
nov v Šmihelu, oskrbovance Varstvene-
ga delovnega v centra v Bršljinu in bolne 
ter ostarele po domovih naše župnije. 
 

 V ponedeljek, 2. 11. se prične VEROUK 
po urniku.  
 

 Petek, 6. 11., SV. LENART – za našo 
župnijo SLOVESNI PRAZNIK in CELODNEVNO 
ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA. Lepo povabljeni, 
da se preko dneva vsaj pol ure ustavite 
pri Jezusu. 
 

Molivci pred Najsvetejšim: 
 od konca maša ob 8h do 9h: tiho 

češčenje 
 9h-10h: molitev rožnega venca 
 10h-11h: tiha molitev 
 11h-12h: Prenova v Duhu 
 12h-13h: bratje frančiškani in deka-

nijski duhovniki 
 13h-14h: šolske sestre ND 

 14h-15h: Frančiškov svetni red 
 15h-16h: Biblična skupina 
 16h-17h: sodelavci KARITAS 
 17h-18h: člani ŽPS 
 

Ob 18. uri bo SLOVESEN SKLEP s petimi 
litanijami Srca Jezusovega in sv. mašo, ki 
jo bo daroval p. LAVRENCIJ ANŽEL iz Kam-
nika; prisoten bo tudi naš frančiškanski 
diakon br. Boštjan Horvat. 
 

 8.11. – LENARTOVA IN ZAHVALNA NEDELJA 
Po vseh mašah bo »OFER« za potrebe 
župnije in samostana – letos smo morali 
obnoviti celoten sistem ogrevanja s 
toplotnimi črpalkami in novo vrtino za 
vodo. Za vse bo po vseh mašah POGOSTI-
TEV PRED CERKVIJO. Pri dobrih gospodinjah 
se priporočamo za pecivo, možje pa naj 
prinesejo dobro vinsko kapljico; vse pri-
nesite do sobote zvečer. Bog povrni že v 
naprej! 
 

 Prihodnjo nedeljo bo na POTOVEM 
VRHU tudi ZAHVALNA MARTINOVA SV. MAŠA 
ob 10. uri. 
 

 ŽUPNIJSKA KARITAS bo na Lenartovo 
nedeljo imela pred cerkvijo svojo stojni-
co, kjer bodo na voljo ročno izdelane 
VOŠČILNICE ZA BOŽIČNO-NOVOLETNE PRAZNIKE 
in še drugi njihovi izdelki. Darovi so 
namenjeni za potrebe Župnijske karitas.  
 

 VERSKI TISK: Družino, Ognjišče za 
november in še kaj, dobite ob izhodu na 
policah. 
 
 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE   

7.11.: Našo cerkev čistijo in krasijo župlja-
ni iz Malega Slatnika, Male in Velike 
Cikave ter ulic: Milana Majcna, Ilke Vaš-
tetove in Slančeve. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
31. teden med letom 2015 

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 

PONEDELJEK 
2. november 

Spomin vseh vernih rajnih 

8.00  za + iz družin Stariha in Malenšek 
18.00  za zdravje in razsvetljenje 
18.00  za + Marijo Kunčič 

TOREK 
3. november 

Sv. Viktorin Ptujski 

8.00  za + iz družin Lovšin in Plut 
18.00  v zahvalo 
18.00  za + Alojza Moharja, 7. dan 

SREDA 
4. november 

Sv. Karel Boromejski 

8.00  za + Rudija in vse + Omahen 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  za duše v vicah 

ČETRTEK 
5. november 

Bl. Gregor Lakota, škof 

8.00  za + Franca in Jožefo Renuša 
18.00  za + Mici Guštin 
18.00  za + Ivana Mihaliča, 30. dan 

~  za + sorodnike 

PETEK 
6. november 
Sv. Lenart, opat 

8.00  za + iz družine Turk 
18.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + starše in brata Aš 
18.00  za + starše Vidmajer 

SOBOTA 
7. november 

Sv. Engelbert, škof 

8.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Sonjo Klobčar 
18.00  v dober namen 

NEDELJA 
8. november 

LENARTOVA in ZAHVALNA 
NEDELJA 

7.00  za + brata in starše Strajnar 
8.30  za farane 
10.00  za + Antona Mikliča 
11.30  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + iz družine Hren 

PV 10.00 za + Valentina in Marijo Luzar, Majdo in p. Igorja Štamflja 


