
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.
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»In rekel mu je: »Vstani in pojdi! Tvoja vera te je 
rešila.«« (Lk 17,19)

ŠTUDENTSKI VEROUK za celotno Novo mesto bo letos potekal 
v Baragovem zavodu v Šmihelu ob sobotah ob 20h, vodil ga bo 
šmihelski kaplan g. Janez Meglen.

KONCERT MePZ POMLAD bo v četrtek, 13. oktobra ob 20h v 
Kloštru. Ob 30 letnici delovanja bodo izvajali sakralne uspešnice 
pod skupnim naslovom: »Pesem je upanje.« Vabljeni, vstop prost!

KATEHUMENAT – še vedno se lahko priključite novi skupini za 
pripravo odraslih na zakramente, ki poteka vsako nedeljo ob 20h v 
Antonovi učilnici.

MESTNO ROMANJE NA BREZJE bo v nedeljo, 16. oktobra 2022. Ob 
15h bo molitvena ura, ob 16h pa sv. maša, pri kateri bo pridigal naš 
nekdanji župnik p. Krizostom Komar. Prispevek za avtobusni prevoz 
je 12€/osebo, odhod avtobusa izpred Vindišarja bo ob 13h.



Misel ob Tednu za življenje: 
»Že danes lahko delamo  
korake Življenja, ki ne mine« 

 

Ne zavrzi življenja! Tako nas vabi 
letos geslo v tednu za življenje. Kako 
potrebno je danes spet več govoriti o 
tem največjem, najlepšem 
in najbolj dragocenem, a 
zato krhkem in ranljivem 
daru. Ker nam je življenje 
podarjeno, ga lahko zgolj 
sprejmemo in negujemo, 
ga občudujemo in 
varujemo, ne moremo pa z 
njim trgovati in nad njim gospodariti. 
To je osnovna zakonitost življenja. Vsak 
človek se te zakonitosti uči, ne gre 
drugače, ker je življenje skupno vsem 
ljudem. Se pa vse od začetka v življenje 
zaletava smrt, ki ga hoče ustaviti, 
omrežiti ali vsaj za trenutek omamiti s 
prevaro, da življenje izvira iz človeka in 
ima zato človek pravico nad njim, lahko 
z njim razpolaga in nad njim gospodari. 
A samo za trenutek se lahko človek 
predaja tej omami. Življenje se namreč 
zaduši, če se ne pretaka, odmre, če se 
ustavi pri sebi. Življenje ne služi, če se 
ne daje. Samo če se daje, če se daruje, 
izroča svobodno – iz ljubezni, samo 
takrat živi. Življenje je enako ljubezen. 
Ne plehki egoizem in zagledanost vase, 
ampak ljubezen, ki je “dobrotljiva, ki ne 
zavida, se ne ponaša, se ne napihuje, ne 
sramoti, ne išče svojega, se ne pusti 
razdražiti, ne misli hudega, se ne veseli 
krivice, veseli pa se resnice, vse oprosti, 
vse veruje, vse upa, vse prenese.” 
Takšna ljubezen – življenje, nikoli ne 

mine. Temu smo priča vedno, ko se 
srečamo z resničnim življenjem – s 
srečo, zadovoljstvom, hvaležnostjo in 
izpolnitvijo, ki je niti smrt ne ustavi. 

Kristjani imamo veliko in edinstveno 
nalogo v naši družbi, da pričujemo o 

veličini, lepoti in izvoru 
tega življenja. Po krstu smo 
v to naravno življenje 
sprejeli še Božje. Tega pa ne 
more ustaviti niti smrt in ne 
sovraštvo, kaj šele hudobija 
in nevednost človeške 
zaslepljenosti. To življenje 

prepoznava Božjega otroka in Božji dar 
v vsakem živem bitju, v vsakem 
človeku, zato lahko iz nasprotnikov 
dela sopotnike, iz tujcev brate in sestre, 
iz sporov in bojev polja rasti novega 
življenja. Vstopimo pogumno v življenje 
z Življenjem. “Jaz sem z vami vse dni do 
dopolnitve sveta!” 

msgr. dr. Maksimilijan Matjaž 
 
Četrtek, 13. oktober ob 19h – maša 
za ozdravljenje in molitve po njej ta 
mesec izjemoma odpadejo, ker bo 
ob 20h v cerkvi sakralni koncert. 
 

Nedelja, 16. oktober ob 10h – pri 
družinski maši sodelujejo vero-
učenci 5. razreda in njihovi starši. 
 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

15.10.:  Ul. Ivana Roba, Drejčetova 
pot, Pot na Gorjance, Na lazu, 
Knafelčeva in Avšičeva

 

 

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

 

 
NEDELJA 

 

9. oktober   2022 
 

28. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

7.00  za + iz družine MIHALIČ, ŽIBERT in 
Janeza 

8.30  za župljane 
10.00  za + Darinko DOBROVOLJC, obl. 
11.30  za + Karla FLORJANČIČA, obl. 

19.00  za + Sebastjana, Etelko in Silvestra 
PETERLINA 

SV 10.00 za + Martino in Jožeta SENIČARJA 
PONEDELJEK 

 
 

10. oktober 2022 

8.00  za + Alena BRKIĆA 
19.00  za pošteno in dobro poslovanje 

 TOREK  
 

11. oktober 2022 

8.00  v čast Materi Božji, za družini 
BRUDAR in UKMAN 

19.00  za + Emico POREBER in + starše 
POREBER 

 SREDA 
 
 

12. oktober  2022 

8.00  za družini SRPČIČ in TERŠELIČ 

19.00  za + Tončko ZUPANČIČ 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
13. oktober 2022 

8.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
19.00  za + starše in brata HRAST 
19.00  za + Marijo MOHAR, 30. dan 

       PETEK 
 
 

14. oktober 2022 

8.00  za + starše in brata  PODLESNIK 
19.00  za + VINTAR – VEGELJ in KODRIČ 
19.00  za + Marijo KOCJAN, 30. dan 

SOBOTA 
15. oktober   2022 

8.00  po namenu FSR 
19.00  za + Marijo, Franca in Mirka NOSANA, obl. 

 

NEDELJA 
 

16. oktober   2022 
 

29. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

7.00  za + iz družine BUTALA 
8.30  za župljane 

10.00  za + Martina KRALJA 
11.30  za + Ivana ZVER-a 
19.00  za + Ivano PUREBER in Kristino TEŽAK 

PV 10.00 za + Frančiško in Jožefa SREBRNJAKA 


