
IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70 
E-pošta: info@nm-kloster.si; 
www.nm-kloster.si
p. GREGOR 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po sveti maši. 

V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

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). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

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.

1472-2022
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»Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga 
usmilil; pritekel je, ga objel in poljubil.« 

(Lk 15,20)
ZAČETEK VEROUKA za osnovnošolce in dijake bo v ponedeljek, 12. 
septembra (glej urnik skupin).

OTROŠKI, MLADINSKI IN ŽUPNIJSKI ZBOR k pevskim vajam in sodelovanju 
pri nedeljskih mašah vabijo nove pevke in pevce z besedami psalmista: 
»Hvalite Boga v njegovem svetišču!« (Ps 150)

MOLITEV CERKVA ZA MIR V UKRAJINI – v sredo, 14. septembra bo v naši 
cerkvi ob 17h tiha adoracija pred Najsvetejšim, ob 18.30 bomo molili 
rožni venec, ob 19h pa bo somaševanje vodil upokojeni škof msgr. Andrej 
Glavan – prisrčno vabljeni!

STIČNA MLADIH bo potekala v soboto, 17. septembra 2022. Cena 
vstopnice v predprodaji je 10€ (spletna trgovina Katoliške mladine), na 
dan Stične pa 12€. Iz Novega mesta bo peljal posebni avtobus!

SVETOPISEMSKE URICE (SPU) za otroke od 3 do 6 let – informativno 
srečanje za starše bo v sredo 21. septembra ob 16.45 v Baragovem 
zavodu v Šmihelu, nadaljnja srečanja otrok bodo  vsako sredo ob 16.45. 
Več informacij  dobite pri s. Mariji Zabret, na tel. 031574616.



NEDELJA MLADIH, 11. september 
Poslanica papeža Frančiška za 36. 
svetovni dan mladih 

»Ko pade mlad človek, v nekem 
smislu pade človeštvo. Res pa je tudi, 
da ko se dvigne mlad človek, je kot bi 
se ponovno dvignil ves svet. Dragi 
mladi, kakšne možnosti so v vaših 
rokah! Kakšno moč nosite v svojih 
srcih! Tako Bog danes znova pravi 
vsakemu izmed vas: »Vstani!« Iz vsega 
srca upam, da nam bo to sporočilo 
pomagalo, da se bomo pripravili na 
nove čase, na novo stran v zgodovini 
človeštva. A brez vas, dragi mladi, ni 
mogoče začeti znova. Da bi si svet 
opomogel, potrebuje vašo moč, vaše 
navdušenje, vašo zavzetost. V tem 
smislu bi skupaj z vami rad 
premišljeval o odlomku, v katerem 
Jezus reče Pavlu: »Vstani! Postavljam 
te za pričo tega, kar si videl!«  

(Prim. Apd 26,16) 
 

PONEDELJEK, 12.9. ob 19.45 – 
začetek biblične skupine, ki jo 
vodi p. Marko (Klarina soba) 
 

SREDA, 14. september –  
Povišanje svetega križa, praznik 

Cesar Konstantin je dal potem, 
ko je njegova mati Helena našla 
ostanke Jezusovega križa, nad 
Gospodovim grobom sezidati 
cerkev Kristusovega vstajenja in 
Svetega križa, ali kot pravimo tudi 
cerkev Božjega groba. Posvečena 
je bila 13. septembra 335. V njej so 

naslednji dan, to je 14. septembra, 
prvič izpostavili relikvijo svetega 

križa v slovesno 
češčenje.  

Ta dan je tudi 
god naše Slovenske 
frančiškanske pro-
vince svetega križa, 

ki je postala samostojna enota reda 
leta 1900. Trenutno nas je v 
Sloveniji 52 (5 v ZDA in Avstraliji), 1 
brat je poleti naredil prve obljube, 2 
pa sta vstopila v noviciat na Trsatu. 

 

Petek, 16.9. ob 17.30 – začetek vaj 
za otroški pevski zbor in 
ministrante! 
 

KATEHETSKA NEDELJA, 18.9. 
10.00 – uvodna maša ob 

začetku šolskega in veroučnega 
leta, pri kateri bomo 
blagoslovili šolarje, 
njihove učbenike, 
zvezke in druge 
pripomočke – prine-

site jih pred oltar v šolskih torbah! 
 

14.00 – to nedeljo je tudi 
začetek srečanj za skupnost Vera 
in luč, ki se bo sicer redno 
dobivala vsako 2. nedeljo v 
mesecu. 
 

**************************** 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

17. september: Kandija in Grm 
 

 

    M A Š N I   N A M E N I 
24. TEDEN MED LETOM 2022  

 

NEDELJA 
 

11. september  2022 
 

24. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

sv. Bonaventura, redovnik 

7.00  za Božje varstvo 
8.30  za župljane 

10.00  za + s. Moniko in starše ŠAŠEK ter LUZAR  
11.30  za Božji blagoslov in zdravje v družini 
19.00  v zahvalo

SV 10.00 za + Toneta PENCA in JANČARJEVE 
PONEDELJEK 

 

sv. Gvido, cerkovnik 
 

12. september  2022 

8.00  za + Jožefo in Franceta BRCARJA, obl. 

19.00  za + Jožeta, Ano in p. Hieronima ŽVEGLIČA 

 TOREK  
 

sv. Janez Zlatousti, 
škof in učitelj 

13. september 2022 

8.00  za + Jožeta GREGORČIČA 

19.00  po namenu p. Krizostoma (god) 

 SREDA 
 

POVIŠANJE SV. KRIŽA,  
god Slov. franč. province 

 

14. september  2022 

8.00  za provinco 
19.00  v zahvalo za dobro prestano operacijo 

BOL 19.30 po namenu 
ČETRTEK 

ŽALOSTNA  
BOŽJA MATI 

15. september 2022 

8.00  za + Jožeta KLOBČARJA 
19.00  za splavljene otroke 
19.00  za + Milenko ŠINKOVEC, 30. dan 

PETEK 
 

sv. Kornelij, papež in 
Ciprijan,  

škof, mučenec 
 

16. september   2022 

8.00  za zdravje v družini 
19.00  za + Alfonza ŠTERBENCA, obl. 

19.00  za + Ladislava BLATNIKA, 30. dan 

SOBOTA 
 

vtisnjenje ran  
sv. očetu Frančišku (fr) 

 

17. september   2022 

8.00  po namenu FSR 

19.00  za + Dani KURALT in sina ter 
starša BEZEG in PAVEC 

 

NEDELJA 
 

18. september   2022 
 

25. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

svetniški kandidati 

7.00  za + Pavleta, Darinko in Boštjana JAPLJA 
8.30  za župljane 

10.00  za + Draga GRAHKA 
11.30  za + Sonjo KLOBČAR 
19.00  za+ Janeza KASTELCA, obl. 

PV 10.00  


