
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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»Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih, kajti njemu vsi živijo.« 
(Lk 20,38)LENARTOVO ŽEGNANJE V GOTNI VASI bo v nedeljo, 13. novembra ob 

10h. V zadnjih dveh mesecih so zagnani domačini v sodelovanju s KS 
Gotna vas že skoraj v celoti izpeljali načrtovano obnovo okolice cerkvice sv. 
Lenarta: nova dostopna pot, kamnita podporna ograja (škarpa), betonirane 
stopnice in klančina, ki vodi do ploščadi pred vhodom, le-ta pa je tlakovana 
s ploščami in vmes posuta s kamenčki – vredno ogleda! Z »ofrom« se 
začenja zbiranje finančnih sredstev za pokritje investicije…

UNESCOVA LISTINA »SPOMIN SVETA« - v NUK-u v 
Ljubljani so 27. oktobra podelili listine za vpis na Nacionalno 
listo Spomin sveta UNESCO. Med deseterico so tudi Stiški 
rokopis (iz okoli leta 1428), Biblija Jurija Dalmatina (1584) 
in Knjižnica frančiškanskega samostana Novo mesto 
(1469 – 1800), ker sodi med najstarejše knjižnice na Slovenskem, ki so 
še danes na prvotni lokaciji. Bodimo ponosni na svojo kulturno dediščino!

DAROVI OD SVEČ - sodelavci župnijske Karitas so s ponudbo sveč pred 
Vsemi svetimi zbrali 565€ za ljudi v stiski – Bog povrni vsem darovalcem!

MARIJANSKI KOLEDARJI – v pisarni lahko dobite stenske koledarje za 
leto 2023 (3€) in žepne koledarčke (0,10€).



6. november 
 ZAHVALNA in LENARTOVA NEDELJA 

Dragi kloštrski farani, Frančiškovi bratje se iz 
srca zahvaljujemo Bogu za vse pozornosti, mo-
litve, darove in delovno pomoč, ki nam jo naklan-
ja preko vas, da zmoremo vršiti svoje poslanstvo 
oznanjevanja evangelija med vami in skupaj z 
vami. Naj nam pri spominjanju na Božjo dobro-
to, ki smo jo doživeli v medsebojnem srečevan-
ju skozi preteklo leto in pri obujanju hvaležnos-
ti zanjo pomaga tudi foto-kronika »Krog«, ki so 
nam ga pomagali skleniti prizadevni uredniki: 
Jerca Božič Kranjec, Sabina Devjak Novak in 
Miha Vrbinc s sodelavci – čestitke in Bog lonaj!

RAZPORED ČEŠČENJA 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!

LENARTOVE POČITNICE 
so po 2 letih premora 
zaradi epidemije znova za 
3 dni zbrale in povezale 
v eno družino 32 otrok 
in 16 animatorjev (od 
tega 8 birmancev)! Za 
odlično izvedbo programa 
in prijetno vzdušje bi 
se rad posebej zahvalil 
voditeljem Lani Anderlič, 
Mihu Molanu in Martinu 
Muhiču – zadnja dva sta 
bila pred kratkim izvoljena 
tudi za predsednika in 
podpredsednika FLM – 
čestitamo!

Ponedeljek, 7. november
19.00 – Župnijski pastoralni svet 

Nedelja, 13. november
10.00 – pri družinski maši bodo sodelova-
li veroučenci 3. razreda in njihovi starši

ČIŠČENJE CERKVE
12. oktober: Mali Slatnik, Mala 
in Velika Cikava, ulice: Milana 
Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva

 

 

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

 

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 

PONEDELJEK 
 

7. november 2022 

8.00  za + Martino in Vladimirja FORŠKA 
18.00  za + Jožeta KLOBČARJA 

 
 TOREK  

 

8. november  2022 

8.00  za + Damjana in Marjana ŽNIDARŠIČ, obl. 

18.00  za + Branka VRBINCA 

 SREDA 
 

9. november 2022 

8.00  za duše v vicah 
18.00  za žive in + STRAJNAR 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
10. november 2022 

8.00  po namenu 
18.00  za + Martina PETRETIČA 
18.00  za + Terezijo VOLČJAK, 30. dan 

       PETEK 
 

 
11. november 2022 

8.00  za novembrska pisma 
18.00  za + Emico POREBER in starše GOLOB 
18.00  za + Matjaža ZAJCA, 7. dan 

SOBOTA 
12. november 2022 

 

8.00  za novembrska pisma 
SV 17.00 za + Mihaela PUCLJA, 7. dan 

18.00  za brate laike 
 

NEDELJA 
 

13. november 2022 
 

33. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 
svetovni dan ubogih 

7.00  za srečen zakon 
8.30  za župljane 
10.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
11.30  za novembrska pisma 
18.00  za + starše in sina Lojzeta SIMONIČA 
PV-10h Martin-

zahvalna 
za + Luzarjeve in Štamfljeve: Valentina, Marijo, 
Charlotte, p. Igorja in Majdo 

GV-10h Lenartovo 
žegnanje za dobrotnike gotnske cerkve 


