
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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PO VRSTI ZAPISANO, KAJ NAS ČAKA V TEM TEDNU 
• LENARTOVE POČITNICE:  skupina mladih, skupaj z župnikom, pripravlja 

za otroke Lenartove počitnice v ponedeljek (29.10.) in torek (30.10.) 
 

• MOLITVE MLADIH V LOČNI: že tradicionalno se 31. 10. zvečer ob 20h 
dobijo mladi iz našega mesta v pokopališki cerkvici v Ločni k molitvi. 

 

• SLOVESNI PRAZNIK VSEH SVETIH – 1. 11.: svete maše bodo kot ob 
nedeljah; pa tudi popoldan ob 15h na treh naših podružničnih 
pokopališčih. Sveta maša ob 14h je tudi v Srebrničah in Ločni. 

 

• DAN SPOMINA NA NAŠE VERNE RAJNE: vabljeni k sveti maši ob 8h in 
18h. Na šmihelskem pokopališču je sveta maša tudi ob 8. uri. Popoldan 
ob 16h pa je sveta maša za rajne duhovnike in škofe v Ločni. 

• MOLITVE ROŽNIH VENCEV ZA RAJNE: tako 1. kot 2. se dobimo ob 17h v 
naši cerkvi, da bomo zmolili dva dela rožnega venca in po sveti maši še 
dva. Pridite k molitvi, da izmolimo in izprosimo rajnim nebes. 
 

• POPOLNI ODPUSTEK: milostni dar Cerkve, ko nam Bog odpušča častne 
kazni, moremo prejeti v prvih osmih dnevih novembra, če smo pobožno 
prejeli zakramente: spoved in obhajilo, nismo navezani na greh, ter smo 
obiskali pokopališče ter molili po papeževem namenu: vero, očenaš in 
zdravo Marijo. 

 

• LENARTOVO - NEDELJA, 4. 11.: priporočamo se za sladke dobrote, pa 
tudi za vinsko kapljico; prinesite v klošter v soboto, 3.11., do 18h. 

 
•  

 

30. NEDELJA MED LETOM 
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»In ko je slišal, da je to Jezus 
Nazaréčan, je začel vpiti in 

govoriti: 'Jezus, Davidov sin, 
usmili se me!' Mnogi so ga 

grajali, naj umolkne, on pa je 
še glasneje vpil: 'Davidov sin, 
usmili se me!' Jezus je obstal 

in rekel: 'Pokličite ga!' Poklicali 
so slepega in mu rekli:  

'Le pogum, vstani,  
kliče te!'«  (Mr 10,47-49) 



POČITNICE S SVETNIKI 
 

Naslov odraža dneve, ki so pred nami. 
Veroučenci in veroučenke nastopajo v 
teh dneh jesenske (krompirjeve) 
počitnice in v sredi njih bomo kristjani 
obhajali slovesni in zapovedani 
praznik VSEH SVETIH. Torej, jesenske 
počitnice so povezane z vsemi svetimi. 
Imejmo to v zavesti in spreminjajmo 
»mit« o dnevu mrtvih, kar nam že 
dolga desetletja vsiljujejo in 
dopovedujejo. Naši rajni niso mrtvi, 
ampak živi pri Bogu. Praznujmo 
praznik Vseh svetih radostno in 
veselo, zavedajoč se, da bomo vsi 
nekoč tam, kjer že kraljujejo sveti, 
tako upamo in se trudimo. Mar ne? 
 

NE PRAZNOVANJU HALLOWEEN   

Drugi, sodobnejši mit ali pravljica pa 
je tako imenovano praznovanje »Noč 
čarovnic«. Dragi starši, dragi otroci in 
vsi, ki kakorkoli želite praznovati to 
noč pred Vsemi svetimi! Uprite se 
temu, raje se zberite k skupni 
družinski molitvi in prižgite 
misijonsko svečo. Kajti na ta način 
boste klicali in molili Svetega Duha, v 
nasprotnem primeru častite in 
molite hudega (postavljanje buč in 
maskiranje v čarovnice!!!). Kristjan se 
je dolžan upreti vsemu hudemu, 
preganjati strah z molitvijo in drug 
drugemu vlivati upanje v življenje.  
 

M I S I J O N 
 

Misijonski program ste verjetno že 
dobili. Veliko izvodov ga še imamo na 
voljo. Vzemite si ga in ga delite ter 

prijazno spodbujajte in vabite ljudi na 
ta res milostni dogodek v našem 
mestu. Od začetka misijona nas loči 
samo še slabe 3 tedne. 
 

BOLNI IN OSTARELI 
V župnijsko pisarno ali župniku javite 
naslov vašega ostarelega brata ali 
sestro, ki bi želel, da ga obišče 
misijonar. Za njih si bodo misijonarji 
vzeli prve dopoldneve misijonskega 
tedna. Vse, ki jih obiščemo za prve 
petke bodo misijonarji obiskali po 
predhodnji najavi, ostale prijavite. 
 

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

našega misijona,  
ki je v cerkvi spredaj levo. 

 

LENARTOVO 2018 
 

Bliža se slovesni praznik sv. Lenarta 
(6. 11.). Nedelja, ki je prva v mesecu in  
zahvalna, 4. 11., bo hkrati tudi 
LENARTOVA. Kot vsa leta, jo bomo 
prav tako tudi letos praznovali v veliki 
hvaležnosti. Po vseh svetih mašah bo 
OFER – DAROVANJE za potrebe 
samostana in cerkve. Vsak bo mogel 
dobiti tudi tradicionalno knjižico 
Sklenili smo krog - od Lenarta do 
Lenarta. Hvala uredniškemu odboru: 
Jerci Božič Kranjec, ki je prispevke 
zbrala in uredila ter Sabini Devjak 
Novak in Mihu Vrbincu ter župniku, ki 
so posamezne dogodke oblikovali v 
pisni in slikovni obliki. 

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

3. 11.: Ragovo in Krka. 

M A Š N I   N A M E N I 
30. TEDEN MED LETOM 2018 

 

NEDELJA 
28.  oktober 

 

30. NEDELJA MED LETOM 
 

ŽEGNANJSKA NEDELJA 

7.00  za + Franca TURKA  in + sorodnike 
8.30  za župljane 
10.00  za + Stanislava KOSA 
11.30  za + Stanislava AVSCA 
18.00  za + starše POLJAK in PAKAR 

VS 10 za + Manuelo MAHNIČ 

PONEDELJEK 
Sv. Mihael Rua, redovnik 

29. oktober 

8.00  po namenu p. Petra 

18.00  za + Alojzijo KOBE , obl. 

TOREK 
Sv. Marcel, mučenec 

30. oktober 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

18.00  za + Matejo AVGUŠTIN 

SREDA 
Sv. Bolfenk (Volbenk), škof 

31.  oktober 

8.00  za + Romana ROZMANA 
18.00  za + Janeza in Branka KRAMARJA 
BOL 19.30 za Božje varstvo hudo bolnih in umirajočih 

ČETRTEK 
 

VSI SVETI 
 

1. november 

7.00  za + iz družin VEGELJ-KODRIČ-PRESKAR 
8.30  za župljane 
10.00  za + Pavleta in druge iz družine BLATNIK 
11.30  za + starše KOCJAN 
SV 15 za + Marijo PETAN 
PV 15 za + Franca in Ano PAVLIN 
VS 15 za blagoslov in srečo sina Blaža 

18.00  za zdravje 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 

PETEK 
SPOMIN VSEH VERNIH RAJNIH 

2.  november 

8.00  novembrska pisma 

18.00  v dober namen 

SOBOTA 
sv. Viktorin Ptujski,  

škof in mučenec 
3. november 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

8.00  novembrska pisma 

18.00  za + Julija GORENCA 

NEDELJA 
 

4.  november 
31. NEDELJA MED LETOM 

7.00  novembrska pisma 
8.30  za župljane 
10.00  za + Karla ŠTRUMBLJA 
11.30  za + Ano KOŠMRLJ, 2. obl. 

 

ZAHVALNA IN LENARTOVA 18.00  za + Rudija in vse OMAHNOVE 


