
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. nedelja med letom 
LENARTOVA IN ZAHVALNA 

8. 11. 2015 

št. 44 

 
42 Ko pa je prišla neka uboga vdova, je vrgla dva novčiča, kar je ena četr-
tinka. 43 In poklical je svoje učence ter jim rekel: »Resnično, povem vam: 
Ta uboga vdova je vrgla več ko vsi, kateri so metali v zakladnico. 44 Zakaj 
vsi so vrgli od tega, česar imajo v izobilju, ta pa je vrgla od svojega uboš-

tva vse, kar je imela, vse svoje premoženje.«  
(Mr 12,42-44) 

GENERALNA VIZITACIJA V KLOŠTRU 
V četrtek in petek bo v našem samos-
tanu na obisku generalni vizitator p. 
Marko Mrše iz splitske frančiškanske 
province. Srečal se bo z vsemi brati in 
pri večerni maši ob 18. uri nagovoril 
tudi vse ljudi v cerkvi. 
Generalna vizitacija poteka vsakih šest 
let, pred volilnim provincialnim kapit-
ljem, ki bo spomladi 2016. 

DEKLETA OD 11. DO 14. LETA 
vabljena na srečanje k sestram de 
Notre Dame na Cankarjevo 23. Sreča-
nje bo v soboto, 14. 11. od 9.30 do 
12.30. S sestrami boste skupaj razmi-
šljale, ustvarjale, pele… 
S seboj prinesite: čisti litrski kozarec 
za vlaganje (brez nalepke), trši debe-
lejši čopič (2-5cm), copate in prispe-
vek 2€. Več informacije: 051-251-053! 

ZVONOVI ZVONIJO 
 

14. maja letos, na Vnebohod, zve-
čer ob 21.20, je bil hud udar strele v 
naš zvonik. Med drugim je bil poš-
kodovan tudi sistem zvonjenja. V 
minulem tednu so bile odstranjene 
še zadnje okvare. Zdaj urini kazalci 
kažejo točen čas na vse strani neba 
in ura bije kot mora. 

PRVOMAJSKO ROMANJE 2016 
 

bo letos na Slovaško in Madžar-
sko: V Velehrad k sv. Metodu, v 
Šašlin, Levoča, Košice in k Sv. Mar-
tinu v Sombotelu.  Potekalo bo od 
25. do 28. aprila 2016. Cena je 
295€. Ob prijavi vplačajte 100€. 
Romanje organizira Društvo prija-
teljev Svete dežele. 
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HVALA IN ZAHVALA ZA VSE 

 Najprej ljubemu in dragemu 
Bogu, za vse kar prejemamo iz Nje-
govih rok. 
Potem hvala in zahvala vsem Vam, ki 
nas po svoji veliki dobroti podpirate. 
Nikoli Vam ne bomo mogli biti za vse 
dovolj hvaležni. Dragi vsi dobri ljudje, 
oziroma vsi farani! Vsakemu posebej 
in vsem skupaj se bratje v kloštru iz 
srca zahvaljujemo za vso materialno 
podporo, hvala za vse molitve in 
dobre želje, ki nam jih izrečete. Ver-
jamemo in zaupamo, da bomo ob 
Božjem blagoslovu še naprej zmogli 
narediti veliko dobrega drug druge-
mu. Bog povrni še enkrat za vse! 
 

 LENARTOVA NEDELJA je danes. Hvala 
vsem za pomoč, da smo jo lahko lepo 
in doživeto praznovali.  
 

 Danes je bila ZAHVALNA in MARTINO-

VA NEDELJA na podružnici POTOV VRH, 
prihodnjo nedeljo pa bo ZAHVALNA in 

LENARTOVA v GOTNI VASI in ZAHVALNA v 
SMOLENJI VASI; povsod ob 10. uri. Še 
posebna hvala vsem faranom iz pod-
ružnic, ki se prav v novembru na 
poseben način izkažete s tako ime-
novano »biro«. Naj vam zaradi vaše 
dobrote nikoli nič ne primanjkuje. 
 

 Hvala tudi požrtvovalnim ženam iz 
skupine ROČNA DELA, ki so na stojnici 
ob Lenartovi nedelji ponujale svoje 
izdelke in tako zbirale prostovoljne 
prispevke za ŽUPNIJSKO KARITAS. Hvala 
vsem, ki ste jih opazili in tudi kaj pris-
pevali. 

 V četrtek, 12. 11. ob 18. uri je SV. 
MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE in po 
nje molitve nad posamezniki. 
 

 Skupina VERA IN LUČ ima svoje red-
no mesečno srečanje v nedeljo, 15. 11. 
ob 14. uri v Lenartovi dvorani. 
 

 V okviru Društva katoliških peda-
gogov - OE Novo mesto sta pripravlje-
ni dve zanimivi predavanji ZA STARŠE IN 

KATEHETE. 
• Prvo predavanje: ZASVOJENOST Z 

ZASLONI, torek, 10. 11. 2015 ob 
19.00 

• Drugo predavanje: TRMA IN POSTA-

VLJANJE MEJA, torek 24. 11. 2015 ob 
19.00 

Obe predavanji bosta v škofijski dvo-
rani na Kapitlju. Predavateljica je DR. 
ANDREJA POLJANEC, univ. dipl. psih, 
spec. zakonske in družinske terapije. 
 

 V župnijski pisarni lahko dobite 
KOLEDARJE: Marijanskega, namiznega 
in listnega ter družinsko pratiko. 
 

 Obnova oz. zamenjava TOPLOTNIH 

ČRPALK gre počasi h koncu. Upamo, 
da se bomo naslednjo nedeljo, 15. 11., 
že greli v cerkvi in samostanu. Hvala 
za vse vaše darove! 
 

 VERSKI TISK: Družino, Ognjišče za 
november in še kaj, dobite ob izhodu 
na policah. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
14.11.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz Kandije in Grma. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
32. teden med letom 2015 

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 
PONEDELJEK 
9. november 

Posvetitev lateran. bazilike 

8.00  za ozdravljenje 
18.00  za + Jožefa in Ano Peče 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

10. november 
Sv. Leon Veliki 

8.00  za + starše in Alojza Kristana 
18.00  v zahvalo 
Assisi  za + Stanislava Struna 

SREDA 
11. november 

Sv. Martin 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Petra Drenika, 1. obl. 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30 za + Matjaža in Bernardo Smrekar 

ČETRTEK 
12. november 

Sv. Jozafat 

8.00  za + Frančiško Gazvoda in sorodnike 
18.00  za + Tončko Zupančič 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
13. november 

Sv. Didak iz Alcala 

8.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za milost in pogum pri študiju 
18.00  za + Karla Florjančiča, 30. dan 
Assisi  za brate laike 

SOBOTA 
14. november 

Sv. Nikolaj Tavelić 

8.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Martina Petretiča 
18.00  za + Marijo Radakovič 

NEDELJA 
15. november 

33. NEDELJA 
MED LETOM 

7.00  za + Julijano in družino Butala 
8.30  za farane 
10.00  za + Kristino Tomše in starše Urekar 
11.30  za + Poldeta Vidica in za zdravje 
18.00  za vse + iz novembrskih pisem 

GV 10.00 za + Martina in Gabrijelo Golobič 
SV 10.00 za + Antona Ovnička, obl. 


