
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. nedelja med letom 
15. 11. 2015 

št. 45 

 

»Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, 
ne angeli v nebesih 

ne Sin, 
ampak samo Oče.« 

(Mr 13,32) 

ZAKRAMENTI KATEHUMENOV 
 

Prihodnjo soboto, 21. 11. 2015, bodo pri 
večerni sv. maši prejeli zakramente 
uvajanja katehumeni, ki so lansko 
jesen pričeli z uvajanjem. 
Podprimo jih z molitvijo! 

 
ČLANI ŽPS NM DEKANIJE se dobijo na 
srečanju v nedeljo, 22. 11. ob 14.30, v 
Šmihelu. Vabljeni! 

FRANČIŠKOV SVETNI RED ima svo-
je redno mesečno srečanje v sobo-
to, 21.11. ob 16h, v Lenartovi dvora-
ni. V torek, 17.11., pa goduje njihova 
zavetnica sv. Elizabeta Ogrska.  

 
Tudi MLADI - FLM imajo svoje sre-
čanje v soboto, 21. 11. ob 20. uri v 
Lenartovi dvorani. 

SVETO PISMO 
Kdor si želi boljšega poznavanja SVE-

TEGA PISMA stare zaveze, se lahko 
udeleži niza štirih predavanj, ki se 
bodo vrstila ob četrtih popoldne od 
16.00 do 19.00 v Baragovem zavodu 
v Šmihelu.  
Predaval bo dr. Marijan Peklaj in 
sicer: 19. in 29. novembra ter 3. in 10. 
decembra 2015. Vstop je prost. 

ČLANI FOLKLORNEGA DRUŠTVA KRES 
vas ob svoji 40-letnici delovanja in ob 
650-letnici Novega mesta vabijo na 
slavnostni koncert z naslovom 
NOVOMEŠKE RAZGLEDNICE - KRONIKA 
MESTA V DVANAJSTIH SLIKAH.  
Slavnostni koncert bo v soboto, 21. 
11. 2015, ob 19. uri v Športni dvorani 
Marof v Novem mestu. 
Kresovci se veselijo vašega obiska. 
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ŠE MALO… 

  … in pričeli bomo NOVO CERKVENO 

LETO. Pred nami je zadnjih 14 dni sta-
rega leta. Ali lahko rečemo, da je 
Cerkveno leto staro? Bog je večna 
mladost, zato nas vedno nagovarja, 
ali praznuje staro ali novo leto. Pus-
timo se v teh dneh nagovoriti. Radi 
molimo in kličimo Jezusa v svoje živ-
ljenje. Pridi, Gospod Jezus, nikar se 
ne mudi. On bo pregnal vse strahove, 
On nam bo dal pogum in v našem 
srcu bo veselje. Za nami je polovica 
meseca, ko še posebej molimo za 
drage rajne. Naši rajni so najbolj vese-
li, če mi resnično živimo svojo vero. 
Zato to pokažimo tudi v iskreni ose-
bni in družinski molitvi ter z udeležbo 
pri sv. maši. Za rajne se maše darujejo 
vsak petek, soboto in nedeljo. 
 

  ZAHVALE NI NIKOLI PREVEČ. Zato še 
enkrat HVALA za darove minule 
zahvalne nedelje, ki ste jih namenili 
pri ofru. Nabralo se je preko 3.600€ 
in na Potovem Vrhu preko 250€. Tudi 
žene iz Župnije karitas, skupine Ročna 
dela so bile zelo zadovoljne in hvale-
žne; na koncu so naštele preko 570€, 
ki so namenjeni za potrebe Karitas – 
VELIK BOG LONAJ! 
 

 Zadnja ZAHVALNA NEDELJA na podru-
žnicah bo prihodnjo nedeljo, 22. 11. 
ob 10. uri, na VELIKEM SLATNIKU. 
 

 SKLENILI SMO KROG – »od Lenarta do 
Lenarta«  je bil ponovno lepo sprejet. 
Vzemite si ga, kdor ga še nima; lahko 

ga ponudite tudi sodelavcem ali 
sosedom. Hvala Andreju Špesu in 
njegovemu oblikovalcu Marku, da je 
tako naš letni bilten ponovno med 
nami. 
 

 ZAKONSKA SKUPINA, ki se sestaja po 
programu Družina in Življenje, vabi 
medse še kakšen mlad par. Morebit-
ne želje povejte župniku p. Krizosto-
mu. 
 

 MOLITVENI KRIŽ, pred katerim dru-
žine molijo za nove duhove poklice, 
vabi, da se prijavite in ga vzamete za 
en teden domov. Oglasite se v zakris-
tiji! 
 

  SV. MIKLAVŽ vabi, da mu pomagate 
pri oblikovanju daril za predšolske in 
šolske otroke do 3. razreda. Med nas 
bo prišel v soboto, 5. 12. ob 16. uri. 
Oglasite se v župnijski pisarni! 
 

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

 Obnova oz. zamenjava dotrajane-
ga SISTEMA OGREVANJA gre počasi h 
koncu. Hvala za vse vaše darove! 
 

 VERSKI TISK: Ob izhodu si vzemite 
Družino in Ognjišče za mesec novem-
ber ter revijo Brat Frančišek. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
21.11.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz Smolenje vasi, Petelinjeka, 
Potovega Vrha, Križ in Velikega Slat-
nika. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
33. teden med letom 2015 

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. 

PONEDELJEK 
16. november 
Sv. Neža Asiška 

8.00  za + Nežko Čelič 
18.00  za + Ivana Lesjaka 
18.00  za + Josipino Pastrana roj. Kastelic 

TOREK 
17. november 

Sv. Elizabeta Ogrska 

8.00  za + Milana Gundeja, 30. dan 
18.00  za + Frančiško Mikec 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
18. november 

Bl. Leonard Kimura, mučenec 

8.00  za ozdravljenje 
18.00  za + Marijo Sašek 
18.00  za + iz družine Japelj, Flajnik in Kruljac 
BOL 19.30 po namenu p. Marka 

ČETRTEK 
19. november 

Sv. Matilda, mučenka 

8.00  za duhovne poklice 
18.00  za + Marijo Gabrijelčič, 3. obl. 
18.00  za + Srečka in Jožico Seničar 

~  za srečno operacijo 
PETEK 

20. november 
Sv. Edmund, mučenec 

8.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Marjana Pavlina 

SOBOTA 
21. november 

Darovanje Device Marije 

8.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  po namenu FSR 
18.00  za + Marjana Podlogarja 

NEDELJA 
22. november 

34. NEDELJA 
MED LETOM 

KRISTUS KRALJ 

7.00  za vse + iz novembrskih pisem 
8.30  za farane 
10.00  za + Karla Florjančiča 
11.30  za + Antona in Marijo Avsec 
18.00  po namenu darovalke 

VS 10.00 za + starše Golob, obl. 


