
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.
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• SVEČE OB PRVEM NOVEMBRU – DAR ZA KARITAS: na hodniku pred 
vhodom v prostore Župnijske karitas, morete po nedeljskih svetih mašah 
dobiti sveče, ki jih boste prižgali vašim dragim rajnim. Dar za svečo je 
prostovoljen! 
 

• NOVEMBRSKA PISMA: kuverte s pismom, na katerega napišite vaše drage 
rajne, so vam na voljo na klopeh ali na mizicah za verski tisk; čim prej jih 
vrnite v zakristijo ali v nabiralnik pred župnijsko pisarno. 

 

• DEKANIJSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV: 9 pevskih zborov se bo prihodnjo 
nedeljo,  21. 10. ob 15h predstavilo na dekanijski reviji župnijskih cerkvenih 
pevskih zborov. Revija bo v Prečni, prične se ob 16. uri – prav lepo vabljeni! 

 

• KATEHUMENAT: dobro leto trajajoče uvajanje v krščansko vero z 
zaključkom, ko kandidati prejmejo manjkajoče zakramente: krst, obhajilo, 
birmo, se je pričela minulo nedeljo. Se še lahko prijavite pri p. Markotu na 
telefon 041-742-721. 
 

• SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE: preko listkov, ki ste jih mogli prejeti pri 
verouku ali pa jih vzemite na mizah za verski tisk, se lahko prijavite na SBP – 
vsi veroučenci; namenjeno je vsem, ki radi berejo. Srečanja bo vodila gospa 
Metka Slana Pevec; prvo srečanje bo v ponedeljek, 22. oktobra ob 16.45 v 
Klarini učilnici.  

• LENARTOVE POČITNICE: za vse veroučence veroučne šole pripravljajo naši 
mladi dvodnevne Lenartove počitnice od 29. do 30. 10.; prvi dan bo pohod 
po Machovi poti in drugi dan ustvarjalne delavnice. Otroci naj čimprej 
oddajo prijavnice, ki jih dobijo na mizicah za verski tisk ali pri svojem 
katehetu. 
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»Kako težko bodo tisti, ki 
imajo premoženje, prišli v 

Božje kraljestvo!« Učenci so 
se čudili njegovim besedam. 

In Jezus je vnovič spregovóril: 
»Otroci, kako težko je priti v 

Božje kraljestvo! Laže gre 
kamela skozi šivankino uho, 

kakor pride bogataš  
v Božje kraljestvo.«  

 

(Mr 10,23-25) 



PRED MISIJONSKO NEDELJO 
 

Dragi prijatelji misijonov! 
 

Letošnje leto je polno misijonskih 
dogodkov. Misijonska nedelja sovpada 
s škofovsko sinodo o mladih v 
Vatikanu z naslovom »Mladi, vera in 
razločevanje poklicanosti.« Zato je 
papež Frančišek svojo poslanico za 
svetovni misijonski dan naslovil 
»Skupaj z mladimi ponesimo evangelij 
vsem.« Kot je iz nje razvidno, papež v 
misijonsko poslanstvo vključuje mlade. 
Močno poudarja poklicanost vseh 
krščenih, da zavzamemo misijonsko 
držo, zlasti v okoljih, kjer vlada 
»nezainteresiranost za vero ali celo 
sovraštvo do polnosti življenja v Bogu.« 
Poznamo jih tudi pri nas. 
 

Cerkev na Slovenskem se že vse leto 
spominja svetniškega škofa Friderika 
Baraga, ob 150. obletnici njegove 
smrti. To je naš »misijonski genij«, 
vzornik mnogih velikih slovenskih 
misijonarjev. Počastili so ga tudi na 
letošnjih šmarnicah in še bolj na 
oratorijih, ki so bili v skoraj 300 
slovenskih župnijah obarvani 
misijonsko. Njemu je bila posvečena 
tudi nedelja svetniških kandidatov.  
50 let pa mineva od prihoda prvih 
slovenskih misijonarjev v škofijo 
Farafangana na Madagaskarju. Niti 
predstavljamo si ne, koliko življenj so 
tam rešili, telesno in duhovno in 
odločilno prispevali, da se je škofija 
postavila na noge. Na Madagaskarju 
deluje tudi Pedro Opeka, ki ga je maja 
papež osebno sprejel in podprl 

njegovo svetovno znano misijonsko 
delo Akamasoa. 

Misijonsko središče Slovenije 
 

Prihodnjo nedeljo, ki je MISIJONSKA, 
bo nabirka za naše misijonarje. 

V nedeljo, 21. 10., ob 15h popoldan, bo 
misijonska slovesnost za vso 

Slovenijo v Trebnjem; prične se z 
molitveno uro in nadaljuje s sv. mašo;  

pričeval bo Tone Kerin,  
misijonar iz Madagaskarja.  

 

MISIJON V NAŠEM MESTU   
 

MISIJONSKA SVEČA 
V naši cerkvi gori misijonska sveča že 
od 1. adventne nedelje 2017, ko smo 
pričeli molitveno pripravo na mestni 
misijon. Goreči plamen sveče nas 
spomni na živo navzočnost Boga 
med nami, hkrati pa nas spodbuja, 
da smo tudi mi v molitvi živi pred 
Njim in da svetimo drug drugemu ter 
tako kažemo pot k Bogu. Povabljeni, 
da si nabavite male misijonske sveče 
in pred njimi molite za naš misijon. 
 

HVALA, vsem ki ste že ali še boste 
darovali v nabiralnik,  

ki je v cerkvi spredaj levo, 
za stroške našega misijona. 

 

 

DUH ASISISIJA – 27. 10., v Novi Gorici 
na Kostanjevici – poglej na plakat. 

Kdor bi želel iti na srečanje,  
naj se zglasi pri p. Krizostomu   

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

20. 10.: Belokranjska cesta, Gotna 
vas, Ob potoku in Jedinščica. 
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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  

PONEDELJEK 
sv. Terezija Jezusova 
(Avilska), redovnica 

15. oktober 

8.00  za blagoslov družine 

19.00  za zdravje 

TOREK 
 

sv. Marjeta M. Alakok 
16. oktober 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

19.00  za + Tončko ŽUPANČIČ, obl. 

SREDA 
sv. Ignacij Antiohijski 

17.  oktober 

8.00  za zdravje za družino POLANC 

19.00  za + MAVSARJEVE 

BOL 19.30 po namenu 
ČETRTEK 

 

sv. LUKA, evangelist 
18. oktober 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + starše KOVAČIČ 
19.00  za + Ano VIKTOROVSKI, 30. dan 

PETEK 
 

sv. Peter Alkantarski, 
duhovnik 

19.  oktober 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

8.00  za + Jankota Petrovića, 7. dan 

19.00  za + Igorja TRSTENJAKA in 
Toneta KOLENCA ter sorodnike 

19.00  za Franca GAZVODA, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Irena, mučenka 

20. oktober 

8.00  po  namenu FSR 
17.00  za blagoslov v zakonu KARLIČ – MARKELJ 
19.00  za + starše KUHELJ in KRAMAR 

NEDELJA 
21.  oktober 

 
29. NEDELJA MED LETOM 

MISIJONSKA NEDELJA 

7.00  za + iz družine TURK 
8.30  za župljane 
10.00  za + iz družin  ŽUPEVEC in VITKOVIĆ 
11.30  za + Karla FLORJANČIČA 
19.00  za ozdravljenje družinskega debla 

PV 10 
za + Slavkota HOČEVARJA, obl.,+ starše 
in brate BELE 


