
Oznanila
kloštrska

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. KRIZOSTOM 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah 
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak 
dan po jutranji in večerni 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.

  
 

 
Ž 
 
 
 
 

• KATEHUMENAT – DANES v nedeljo, 7. oktobra, ob 20. uri se prične dobro 
leto trajajoče uvajanje v krščansko vero z zaključkom, ko kandidati prejmejo 
manjkajoče zakramente: krst, obhajilo, birmo. Vabljeni vsi, ki vam manjka 
kakšen zakrament krščanskega uvajanja. Kdor je samo krščen se sicer more 
cerkveno poročiti, težko pa živi vero iz zakramentov, če mu manjkajo; sv. 
spoved in sv. obhajilo sta prepotrebna zakramenta za rast v veri. 
 

• SVETA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN MOLITVE PO NJEJ: četrtek, 11. 10 ob 
19h. Pri maši in po njej bo prepevala skupina Alfa in Omega iz Ljubljane. 

 

• SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE: preko listkov, ki jih boste dobili pri 
verouku, se lahko prijavite na SBP – vsi veroučenci; namenjeno je vsem, ki 
radi berejo in si želijo v tem letu prebrati in predstaviti vsaj 3 knjige z 
duhovno tematiko. Srečanja bo vodila gospa Metka Slana Pevec. 

 

• SVETOPISEMSKE URICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE: Namenjene so vsem 
otrokom starim od 3 do 6 let. Skupaj bomo spoznavali čudovite dogodke iz 
Svetega Pisma, ki nam govorijo o Božji dobroti in ljubezni. Potekale bodo 
pri sestrah v Baragovem zavodu v Novem mestu, na Smrečnikovi ulici 60. 
Srečanja bodo predvidoma dve sredi v mesecu in sicer od 17.15 do 18.15. 

 

• 2. VSESLOVENSKO SREČANJE RAZVEZANIH V CERKVI: sobota, 13. 10. v 
Ljubljani, pod naslovom Nisem se poročil-a, da bi se ločil-a   – več na naslovu 
https://srcerazvezani.si/2018/10/01/2-vseslovensko-srecanje-razvezanih-v-
cerkvi/. Pri nas se skupina razvezanih ali ločenih srečuje tretje leto; 
naslednje srečanje bo v torek, 9. 10., ob 20h – VABLJENI!  
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»Tako nista več dva, ampak 
eno telo. Kar je torej Bog 
združil, tega naj človek ne 

ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga 
učenci spet spraševali o tem. 
In govóril jim je: 'Kdor se loči 

od svoje žene in se oženi z 
drugo, prešuštvuje z njo; in če 
se ona loči od svojega moža 

in se omoži z drugim, 
prešuštvuje.'« (Mr 10,8-12) 



TEDEN ZA ŽIVLJENJA 2018 
 

“Studencev močnih, čistih sem željan” 
(France Balantič) 

 

Zemlja človeških odnosov je žejna 
močnih, čistih studencev podarjenosti 
in sprejetosti. Podarjeno nam je 
življenje in v njegovem izviru, v samem 
začetku, je že vsa moč in bogastvo 
življenjske radosti. Ko išče svojo pot v 
svet, more življenje tudi preko ovir 
narasti v slap daritve. 
 

Zemlja srca je žejna močnih, čistih 
studencev ljubezni. Njena skrivnost, 
skrivnost ljubezni, je njena tišina, s 
katero vstopa v človeško bivanje in ga 
v žgoči suši duha obdari z blagostjo 
odpuščanja. 
 

Zemlja naroda je žejna močnih, čistih 
studencev, polnih Luči. Pritekajo iz 
Srca, ki se veseli z veselimi in joka z 
jokajočimi, ki vriska z otroškim 
vriskom in poje pesem hrepenenja s 
hrepenečimi in nosi sonce za vse ljudi. 
 

Kako lepo bo, kako lepo je, kadar se že 
danes ta zemlja v spoznanju svoje žeje 
skloni k močnim, čistim studencem in 
zajame v svoje dlani vodo Življenja. 
 

Po spletni strani 
https://gibanjezazivljenje.si/teden-za-

zivljenje-2018/ 
 

Radi molimo in delajmo za življenje.  
V mesecu  oktobru, ko molimo rožni 

venec, vključujmo v to molitev 
prošnje in zahvale za življenje. 

 

PREDAVANJE ZA MLADE  
V TEDNU ZA ŽIVLJENJE 

 

Mladi po letih in srcu vabljeni v petek, 
12. oktobra, ob 19.30 na srečanje v 
Vavti vasi z naslovom »Življenje je Božji 
dar«; gostji bosta s. Mirjam Cvelbar, 
ginekologinja, in Marjeta Snoj, mati in 
vms. 
 

MISIJON V NAŠEM MESTU   
 

MISIJONSKA SPOVED 
Misijon je čas milosti. Prav bi bilo, da bi 
vsak katoličan, ki je bil pri zakramentih 
in ima možnost prejeti sv. spoved, to 
tudi storil ter tako res zadobil milost 
od Boga. Misijonska spoved ni na hitro 
opravljeni pogovor v spovednici, 
ampak po temeljitem izpraševanju 
vesti, iskreno priznani grehi in 
obuditev trdnega kesanja in obljube, 
da se bomo poboljšali. Morda se sliši 
zelo trdo, vendar misijon brez spovedi 
je lahko za kristjana zapravljena 
priložnost, ki ne omogoča boljšega in 
lepšega duhovnega življenja v 
prihodnosti. Vsak naj razmisli, kako 
živi kot kristjan in kaj lahko naredi, da 
bi bil še boljši. Za dobro spoved se je 
potrebno pripraviti in tudi moliti k Sv. 
Duhu za jasno spoznanje osebnih 
grehov. 
HVALA, vsem ki ste že ali še boste 

darovali v nabiralnik,  
ki je v cerkvi spredaj levo, 

za stroške našega misijona.   

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

13. 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 
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27. NEDELJA MED LETOM 
 

FRANČIŠKOVA in 
ROŽNOVENSKA NEDELJA 

 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in Janeza LUMPERTA 

8.30  za župljane 

10.00  za + mamo Ano in stare starše UHERNIK 

11.30  za + Janeza in Frančiško MEŽNAR in  
+ Jožeta PRIMCA (obletne) 

19.00  v zahvalo za zdravje 

PONEDELJEK 
8. oktober 

Sv. Benedikta, dev. in muč. 

8.00  za + Alojza MIHALIČA, obl. 

19.00  za zdravje 

TOREK 
 

Abraham, očak in Sara, 
svetopisemska  žena 

9. oktober 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za + iz družine BUH 

19.00  za + Ano KOSEC, 7. dan  
SREDA 

Sv. Danijel, duh.,  
in tov. muč., I. reda 

10.  oktober 

8.00  za  +  Dragota GRAHEK in starše 

19.00  za + starše STANIŠA in ŠKRBEC 

BOL 19.30 za Božje varstvo in zdravje deklice Larise 

ČETRTEK 
Sv. Janez XXIII., pp 

11. oktober 

8.00  za + Angelco PAVLIN, obl. 

19.00  za + Marijo in Franca TOMAŽIN 

PETEK 
 

Sv. Maksimilijan Celjski, 
mučenec 

12.  oktober 

8.00  v čast Kristusovemu trpljenju in žalostni M. B. 

SV 18.00 za  + Ljudmilo NAGELJ, 30. dan 

19.00  za zdravje otroka 

SOBOTA 
Marijin spomin 
13. oktober 

8.00  za  + Anico KRIŽ 
8.00  za + Julija GORENCA 
19.00  za  + Antona KASTELICA 

 
NEDELJA 

14.  oktober 
 

28. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Štefana AVSCA, obl. 
8.30  za župljane 
10.00  za  + Hedviko, 1. obl. in +ga Vida STRUNA 
11.30  za + Katko AVGUŠTIN 

19.00  za + starše DRENIK, BUČAR  in KASTELEC 

SV 10 v  priprošnjo Svetemu Duhu (F.) 


