
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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»Toda ali bo Sin človekov, ko pride, našel vero na zemlji?« 
(Lk 18,8)

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.

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

MAŠA ZA HRVAŠKE VERNIKE V STOLNICI - na Kapitlju se bodo 
nadaljevale maše v hrvaškem jeziku.  Sveta maša bo vsako 
nedeljo ob 18h, prvič v nedeljo, 23. 10. 2022.

LENARTOVE POČITNICE za otroke bodo potekale od srede, 2. 
do petka 4. novembra 2022 od 9h do 15h. Starši boste lahko 
pripeljali otroke v jutranje varstvo že ob 7.30. Prijavnice bomo 
delili otrokom kateheti pri verouku.



Sinoda o sinodalnosti 2021 – 2023
Narodni sinodalni povzetek

Iz sinodalnih pogovorov 
smo v Sloveniji prepozna-
li predvsem naslednje 
klice za prihodnost:

Sinodalnost naj se na-
daljuje! Sinodalni po-
govori, sinodalne oblike 
posvetovanja in sinodalna 
miselnost naj se nadaljujejo 
na vseh ravneh.

Oblikujmo lepa in duhovno bogata 
in razumljiva bogoslužja! Redno se 
udeležujmo bogoslužja, da se bo 
krepila naša vera in bomo iz nje-
ga prejemali moč. Vsak vernik naj 
sprejme neko zadolžitev v župni-
jskem občestvu. Večkrat razlagajmo 
pomen bogoslužja.

Bodimo veseli in ponosni kristjani! 
Povezujmo se v živo občestvo, ki 
seže v vsakdanje življenje. Samoza-

vestno pričujmo z življenjem in 
besedo v vseh okoliščinah.

Odprimo naša občestva! 
Gojimo kulturo dialoga, 
poslušanja in medse-
bojnega sprejemanja, 
da se bo vsakdo počutil 

sprejetega. Ohranimo 
naklonjenost do oddal-

jenih, kljub njihovim pose-
bnostim. Začenjajmo pogovor o 

temeljnih vprašanjih vere.

Krepimo vlogo laikov in njihovo 
sodelovanje z duhovniki!

Pomagajmo duhovnikom v vprašan-
jih njihovega življenja in dela. 
Opolnomočimo laike za učinkovito 
sodelovanje z duhovniki. Ponudi-
mo programe formacije za krepitev 
vere, znanja in veščin sodelovanja.

(se nadaljuje…)

Torek, 18. oktober
16.30 – med veroučno uro bo ogled cerkve in razlaga slik za veroučence 
1., 2. in 4. razreda 

Torek, 18. oktober 
ob 20h se bo sestala oznanjevalna komisija ŽPS, ki bo skupaj z žup-
nikom pripravila praznovanje Lenartove nedelje, ki se hitro približuje…

MISIJONSKA NEDELJA, 23. oktober
10.00 – družinsko mašo soobli-kujejo veroučenci 4. razreda in njihovi 
starši

ČIŠČENJE CERKVE
22. 10.: Belokranjska cesta, Gotna vas, Ob potoku in Jedinščica 

 

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

 

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 
PONEDELJEK 

 
 

17. oktober 2022 

8.00  za zdravje 
19.00  v zahvalo in za razumevanje med bližnjimi 

 TOREK  
 

18. oktober 2022 

8.00  za Janeza in Rozalijo HUDOKLIN 
19.00  za + starše KOLENC 
19.00  za + Marijo NOVAK 

 SREDA 
 
 

19. oktober  2022 

8.00  v zahvalo za 30 let in blagoslov hčerke 

19.00  za + Ivana GREGORIČA in zakonca SVETIČIČ 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
20. oktober 2022 

8.00  v dober namen 
19.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 
19.00  za + Terezijo VOLČJAK, 7 dan 

       PETEK 
 
 

21. oktober 2022 

8.00  po Sonjinem namenu 
19.00  za Marijo AVBELJ 
19.00  za + Ivana PUŠAVCA, 7. dan 

SOBOTA 
22. oktober   2022 

8.00  za + starše HUDOKLIN in Mici GUŠTIN 
19.00  za + Jožeta ERLAHA 

 

NEDELJA 
 

23. oktober   2022 
 

30. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

7.00  za zdravje in srečno zadnjo uro 
8.30  za župljane 

10.00  za spreobrnjenje očeta 
11.30  za + Franca ZALETELJA in Srečka FIGARJA 

19.00  za + Marijo in Franca PAVLINA, obl. 
VS 10.00 za + Staneta VODOPIVCA, obl. 


