
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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»Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, 
kdor pa je v najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v 

velikem.« (Lk 16,10)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.

KATEHUMENAT – začetek nove skupine za pripravo na zakramente uvajanja 
v krščansko vero (sv. krst, obhajilo in birma) bo v nedeljo, 2. oktobra 
ob 20h v Lenartovi dvorani. Obvestite in povabite iskalce Kristusovega 
veselega oznanila!

MESTNO ROMANJE NA BREZJE bo v nedeljo, 16. oktobra 2022. Ob 15h bo 
molitvena ura, ki jo oblikuje župnija Novo mesto - sv. Janez, ob 16h pa 
sveta maša, pri kateri bo pridigal naš nekdanji župnik in sedanji gvardijan 
brezjanskega samostana p. Krizostom Komar, s katerim se bomo lahko 
ob tej priložnosti tudi osebno srečali. Prispevek za avtobusni prevoz bo 
12€/osebo, odhod iz  Novega mesta pa bo ob 13h. V pisarni že zbiramo 
prijave!

NEDELJA, 25. september ob 10h: pri družinski maši sodelujejo veroučenci 
7. razreda in njihovi starši.

ČIŠČENJE CERKVE - 24. september: Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh, 
Križe in Veliki Slatnik



  
 

 

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

 

NEDELJA 
 

18. september   
2022 

 

25. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

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 za + iz družin VOVK in JERIČEK 
PONEDELJEK 

 
sv. Januarij, škof, mučenec 

 

19. september  2022 

8.00  za + starše: Cvetko in Franca ZAJCA 

19.00  za + dedija in starše 

 TOREK  
 

sv. Andrej Kim Taegon, 
duhovnik in drugi korejski 

mučenci 
20. september 2022 

8.00  v zahvalo Mariji in nadaljnje varstvo 
SV 16.00 za + Marijo MOHAR, pogrebna 

19.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 
19.00  za + Marijo AVBELJ 

 SREDA 
 

sv. MATEJ, apostol in evangelist 
 

21. september  2022 

8.00  za Božje varstvo in pomoč (Š.) 
19.00  za zdravje sester: Ivanke in Cvetke 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Mavricij in tov., mučenci 

22. september 2022 

8.00  za blagoslov družine (M. H.) 
8.00  za + Jelko GORENC 
SV 18.00 za + Marijo MOHAR, 7. dan 

19.00  po namenu (I. K.) 
PETEK 

 
sv. Pij iz Pietrelcine,duhovnik 

 

23. september   2022 

8.00  za + Marijo ŠKUFCA 

19.00  za + Jolando ZLOBEC, obl. 
SOBOTA 

 

bl. Anton Martin Slomšek, škof 
KVATRE 

24. september   2022 

8.00  za + iz družin HUDOKLIN in 
GUŠTIN 

19.00  za + Martino KOŠIČEK in  
za + Boža ZUPANA 

 

NEDELJA 
 

25. september   2022 
 

26. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

Slomškova nedelja in 
ekumenski dan 

 

7.00  za vnuke – za blagoslov v šoli 
8.30  za župljane 

10.00  za dušno in telesno zdravje 
11.30  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + Cveta ČEČELIČA 

VS 10.00 za + Antona KOŠMERLA, 6. obl. 

NEDELJA, 18. september ob 15. uri – 
NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV 
ljubljanske metropolije – nadškofa 
Antona Vovka, škofa Janeza Frančiška 
Gnidovca, škofa Friderika Baraga, 
profesorja Antona Strleta in duhovnika 
Andreja Majcna – bomo letos obhajali 
v ljubljanski stolnici. V ospredju 
praznovanja bo lik Božjega služabnika 
nadškofa Antona Vovka; 70 let namreč 
mineva od zažiga v Novem mestu. 

Škof Vovk se je 20. januarja 1952 
iz Ljubljane z vlakom odpeljal 
proti Novemu mestu, da bi 
v župniji Stopiče blagoslovil 
obnovljene orgle. Že med vožnjo 
do Novega mesta je bil v enem 
izmed predorov polit s smrdljivo 
mastno tekočino. Ko je vlak 
prispel do novomeške 
železniške postaje, 
je škof skupaj 
s spremstvom 
izstopil. Tam 
je bila zbrana 
množica protestnikov, ki 
je škofa pričela zasramovati 
in z njim fizično obračunavati. 
Divja množica ga je potisnila nazaj na 
vagon in ga obkolila. Nekdo iz množice 
ga je ob vzklikih »Ubijmo hudiča!« polil 
z bencinom in zažgal. Škofova suknja 
je pričela goreti z močnim modrim 
plamenom ter mu močno ožgala obraz. 
Ob krikih množice: »Zgori, hudič! Crkne 
naj hudič!«, se je boril s plameni, 
odvrgel goreči plašč ter pogasil goreči 
kolar iz celuloida, ki mu je povzročil še 

posebej hude opekline. Posledica tega 
je bila močna brazgotina na vratu, ki ga 
je spremljala do smrti in je bila vidno 
znamenje njegovega mučeništva. V 
vagon je nato vstopil miličnik, ki je 
škofa napotil v čakalnico z obljubo, da 
ga bo zavaroval pred množico. Kalvarija 
se je tam nadaljevala, saj je množica 
izmučenega škofa prisilila, da je stopil 
na mizo, kjer so ga zasramovali. Uro 
in pol po prihodu vlaka na postajo, je 
prišla Uprava državne varnosti (UDV) 

in škofa napotila nazaj na vlak, 
češ da ga bodo varovali pred 
demonstranti. Ti so nato ovirali 
prihod zdravnika, kasneje pa tudi 
avto, s katerim so hoteli škofa 
pre-peljati v bolnišnico, tako 

da se je moral z vlakom vrniti v 
Ljubljano in šele nato poiskati 

zdravniško pomoč. Vse 
dogajanje v Novem 
mestu je trajalo kar 
štiri ure in pol, pri 
čemer nihče, niti 
policija niti organi 

UDV, ni izvedel nobenega 
ukrepa zoper naščuvano 

in razjarjeno množico. Ko se 
je zaradi opeklin zdravil v bolnišnici 
in bil zaradi posledic večkrat napol 
nezavesten, ga je na bolniški postelji 
dvakrat zasliševala UDV.

Molitveni uri bo sledilo  somaše-vanje, 
ki ga bo vodil ljubljanski nadškof 
metropolit Stanislav Zore. Po sveti 
maši bo še kratka pred-stavitev 
beatifikacijskih postopkov.


