
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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»Danes je v to hišo prišlo odrešenje, ker je tudi on 
Abrahamov sin. Sin človekov je namreč prišel iskat in rešit, 

kar je izgubljeno.« 
(Lk 19,9-10)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).

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 novembru. 
Vaši  darovi bodo porabljeni za pokritje stroškov ogrevanja cerkve 
in učilnic. Oddajte jih v nabiralnik pred pisarno – Bog povrni!

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

MARIJANSKI KOLEDARJI – v pisarni lahko dobite stenske koledarje 
za leto 2023, cena je 3€.



Torek, 1. november – VSI SVETI, 
slovesni in zapovedani praznik;  
svete maše bodo po nedeljskem 

razporedu in na 
vseh treh 
podružnicah (ob 
15h), po njih pa 
molitve za pokojne 
na pokopališču.  
 

Sreda, 2. november – Spomin vseh 
vernih rajnih 

9.00 – začetek programa 
Lenartovih počitnic za 
osnovnošolce, ki so jih starši pisno 
prijavili; pod vodstvom animatorjev 
se bodo družili v ustvarjalnih 
delavnicah in pripravljali na 
župnijski praznik! 

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, razdelili 
pa jih bomo v nedeljo po mašah 
pred cerkvijo! 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

5. oktober: Ragovo in Krka 

Nedelja, 6. november – 
LENARTOVA in 
ZAHVALNA NEDELJA 

10.00 – pri družinski 
maši se nam bodo predstavili 
bodoči birmanci (9. razred), ki 
bodo prejeli vsak svoje Sveto 
pismo 

11.00 – v zgornji učilnici se javite 
otroci, ki boste letos sodelovali pri 
Slomškovem bralnem priznanju – 
katehistinja Gabi vas pričakuje! 

RAZPORED ČEŠČENJA na 
Lenartovo nedeljo, 6. novembra 
- 12.15 do 13.00: Frančiškov svetni red 
- 13h do 14h: Župnijski pastoralni svet 
- 14h do 15h: Šolske sestre ND 
- 15h do 16h: Biblična skupina + 

sodelavci župnijske KARITAS 
- 16h do 17h: Prenova v Duhu 
- 17h do 17.30: molivci 
- 17.30: pete litanije Srca Jezusovega 
 

Napisane 
skupine 
vodijo oz. 
oblikujejo 
češčenje, k 
posameznim 
uram pa ste 
vabljeni tudi  
ostali verniki!

 

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

 

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 

PONEDELJEK 
 

31. oktober 2022 
8.00  za duše v vicah 
18.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 

 TOREK  
 

1. NOVEMBER 
 2022 

VSI SVETI 

7.00  po namenu (Š.F.) 
8.30  za župljane 

10.00  za + iz družin HOČEVAR in 
PODOBNIK 

11.30  za srečno zadnjo uro (J. P.) 
SV 15.00 za BELETOVE in JURŠIČEVE 
PV 15.00 za + Ano PAVLIN 
VS  15.00 za + BLAŽIČEVE 

18.00  za + Jožeta KOVAČIČA, obl. 
BOL.  19.30 po namenu 

 SREDA 
 

SPOMIN VERNIH RAJNIH 
2. november 2022 

8.00  za duše v vicah 
18.00  za + Nežo KOSTREVC 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
3. november 2022 

8.00  za + starše ZUPANČIČ 
18.00  za + Rudija in + OMAHEN 
18.00  za + Jožefa PAVLINA, 7. dan 

       PETEK 
 

 
4. november 2022 

8.00  za novembrska pisma 
PV 17.00 za + Alojza BLATNIKA, 7. dan 

18.00  za + Karla VARDIJANA 

SOBOTA 
5. november 2022 

8.00  za novembrska pisma 

18.00  za dobrotnike in samostansko 
družino 

 

NEDELJA 
 

6. november 2022 
 

32. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

Lenartova in zahvalna 

7.00  za + Martina MOHARJA 
8.30  za župljane 
10.00  za + ženo Marijo GABRIJELČIČ 
11.30  za novembrska pisma 
18.00  za ozdravitev družinskega debla 


