
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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»Cestninar pa je stal daleč proč in še oči ni hotel vzdigniti 
proti nebu, ampak se je tolkel po prsih in govoril: ›Bog, bodi 

milostljiv meni grešniku!‹« 
(Lk 18,14)

MENJAVA URE VEČERNIH MAŠ – v nedeljo, 30.10.2022 se ura 
premakne na zimski čas in z njo tudi ura večernih maš iz 19h na 
18.00!

MOLITEV MLADIH V LOČNI - v ponedeljek, 31. 10. 2022, bo ob 20h 
v kapeli na pokopališču v Ločni molitev mladih mesta in okolice 
za naše pokojne. Molitvi bo sledilo druženje ob čaju in piškotih v 
Kloštru (Lenartova dvorana).

MANJŠA SVEČA, ZA SOČLOVEKA SREČA 
To in naslednjo nedeljo bodo sodelavci župnijske 
Karitas po dopoldanskih mašah ob izhodu ponujali 
posebne sveče, ki se reciklirajo, in tako zbirali 
prispevke za ljudi v stiski. Priporočeni dar je 2€.

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, dobite jih tudi na spletni strani župnije (glej 
zgoraj).



MOLITEV ZA MISIJONE 
 

Gospod Jezus Kristus, 
ozri se na svoje misijonarje, 

duhovnike, redovnike in laike, 
ki so vse zapustili, da bi svetu 

oznanjevali tvojo Besedo 
in tvojo ljubezen. 

Bodi jim močan zaščitnik,  
zavetje v puščavskem pesku,  

senca v ekvatorski vročini, 
pomoč v premagovanju ovir,  

varnost pred padci. 
Varuj jih v težkih trenutkih. 

Usmerjaj njihove moči,  
tolaži njihova srca, 

ovenčaj njihovo delo  
z duhovnimi uspehi. 

Naj ne iščejo človeških uspehov  
niti minljivih dobrin, 

ampak se trudijo le za tvojo slavo  
in blagor duš. 

Krepčaj in vodi jih skozi nevarnosti. 
Daj jim luč in moč, da bo svet  

vedno bolj spoznaval 
tvoje blagoslovljeno ime  

in da ti bodo mogli 
sredi vedno večjega števila tvojih 

sinov in hčera 
peti pesem zahvale,  
odrešenja in slave.  

Amen. 

Petek, 28. oktober – ob 19h bodo 
pri sv. maši ob 10-letnici 
ustanovitve sodelovali člani FLM, 
frančiškanske Lenartove mladine. 
Po maši pa bo druženje sedanjih in 
nekdanjih FLM-jevcev v 
Lenartovem domu. 
 

NOVEMBRSKA PISMA -  na klopeh 
vas čakajo bele 
ovojnice z listi, na 
katere napišete 
imena svojih 
dragih pokojnih.  
Vključili jih bomo v daritev svetih 
maš vsak petek, soboto in nedeljo 
v mesecu novembru. Vaši priloženi 
darovi bodo porabljeni za pokritje 
visokih stroškov ogrevanja cerkve 
in učilnic. Oddajte jih v nabiralnik 
pred pisarno – Bog povrni! 
 

PECIVO IN VINO ZA LENARTOVO 
V pripravi na praznovanje 

Lenartove nedelje (6. november) 
prosimo gospodinje za domače 
pecivo (sladko in slano), 
vinogradnike pa za žlahtno kapljico 
(belo in rdečo) – v Kloštru bomo 
sprejemali vaše dobrote v soboto, 
5. novembra od 17h do 18h. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

29. 10.: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova ulica

 

 

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

 

NEDELJA 
 

23. oktober   2022 
 

30. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

misijonska 

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. 
PONEDELJEK 

 
 

24. oktober 2022 

8.00  za žive in + STEZINAR in SIMONIČ 
19.00  po namenu 

 TOREK  
 

25. oktober 2022 

8.00  po namenu darovalke 
19.00  za + Alojza in Ano BERUS 
19.00  za + Jožeta LUZARJA, 7. dan 

 SREDA 
 
 

26. oktober 2022 

8.00  v čast Svetemu Duhu 

19.00  za + Franca KOBETA, obl. 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
27. oktober 2022 

8.00  za duše v vicah 
19.00  za ozdravljenje in osvoboditev rodu (4) 
19.00  za + Edwarda PALKA, 30. dan 

       PETEK 
 

sv. Simon in  
JUDA TADEJ, apostola 

28. oktober 2022 

8.00  v zahvalo 

19.00  za ozdravljenje družinskega debla 
rodbine NOVAK 

19.00  za + Lava MORELA, 30. dan 
SOBOTA 

29. oktober 2022 

8.00  za + Martino in Vladimirja FORŠKA 
19.00  za + Tadeja LAMOVŠKA, ob godu 

zimski čas 

NEDELJA 
 

30. oktober 2022 
 

31. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

žegnanjska 
 

7.00  za žive in + BLAŽIČEVE 
8.30  za župljane 

10.00  za + Majdo in stare starše MOHAR, obl. 
11.30  za + Ivana ZVER-a 
18.00  za blagoslov v družini 
GV 10.00 za duše v vicah 

MOLITEV ZA MISIJONE

Gospod Jezus Kristus,
ozri se na svoje misijonarje, 

duhovnike, redovnike in laike,
ki so vse zapustili, da bi svetu 

oznanjevali tvojo Besedo
in tvojo ljubezen.

Bodi jim močan zaščitnik, 
zavetje v puščavskem pesku, 

senca v ekvatorski vročini,
pomoč v premagovanju ovir, 

varnost pred padci.
Varuj jih v težkih trenutkih.

Usmerjaj njihove moči, 
tolaži njihova srca,

ovenčaj njihovo delo 
z duhovnimi uspehi.

Naj ne iščejo človeških uspehov 
niti minljivih dobrin,

ampak se trudijo le za tvojo slavo 
in blagor duš.

Krepčaj in vodi jih skozi 
nevarnosti.

Daj jim luč in moč, da bo svet 
vedno bolj spoznaval

tvoje blagoslovljeno ime 
in da ti bodo mogli

sredi vedno večjega števila tvojih 
sinov in hčera

peti pesem zahvale, 
odrešenja in slave. 

Amen.


