
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 
 

• SREČANJE ŽPS: ponedeljek, 5. 11., ob 15h v Lenartovi dvorani. 
• SODELAVCI KARITAS: srečanje bo tokrat zaradi praznika sv. Lenarta 

potekalo v četrtek, 8. 11., po večerni sv. maši. Na tem srečanju bo 
imenovana nova tajnica Župnijske karitas, gospa Cvetka PLANTAN. Po 
mesecih iskanja in molitve smo našli, verjamemo v to, pravo osebo. Naj bo 
na tem mestu napisana skromna beseda HVALA dosedanji tajnici, gospe 
Mileni HREN, ki je 4 leta nesebično in požrtvovalno vodila tajništvo. Naj ji 
bo dobri Bog po priprošnji sv. Lenarta bogat plačnik; predvsem naj ji 
nakloni zdravja in notranje sreče. 

•  DEKANIJSKO SREČANJE ČLANOV ŽPS – redno leto srečanje bo v 
Baragovem zavodu, v soboto, 10. 11., ob 10. uri. 

 

• ZLATA POROKA: v naši cerkvi bosta v soboto, 10. 11., ob 11. uri 
praznovala zlato poroko zakonca RAUH – ISKRENE ČESTITKE! 
 
 
 

• LENARTOVA nedelja v Gotni vasi - 11. 11., ob 10h in MARTINOVA 
NEDELJA na Potovem Vrhu – 11. 11. ob 10h. Lepo povabljeni! 
 

• 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. 
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»Katera je prva od vseh 
zapovedi?« Jezus je odgovóril: 

'Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, 
naš Bog, je edini Gospod. Ljubi 

Gospoda, svojega Boga, iz vsega 
srca, iz vse duše, z vsem 

mišljenjem in z vso močjo. Druga 
pa je tale: Ljubi svojega bližnjega 

kakor samega sebe.  
Večja od teh dveh ni  

nobena druga zapoved.'«   
(Mr 12,28-31) 



H V A L A   L E P A 
 

Prva nedelja po slovesnem prazniku 
Vseh svetih je ZAHVALNA, pri nas v 
kloštru, pri frančiškanih, pa je tudi 
LENARTOVA. 6. novembra obhajamo 
namreč slovesni praznik zavetnika 
samostana in cerkve sv. Lenarta. 
Velikokrat je na tej strani med letom 
zapisana beseda HVALA. Danes naj bo 
zapisano HVALA LEPA vsem Vam, ki 
nas podpirate, nam velikodušno 
pomagate in za nas molite, velikokrat 
se za nas nesebično žrtvujete in 
predvsem darujete od svojih 
prihrankov z mnogotere namen, ko 
vas prosimo. Ne bo nič narobe 
napisano, da smo odvisni do vas, od 
Vaše dobrote. In ker je je resnično 
veliko in obilo, nam daje to moč in 
pogum ter v nas vzbuja hvaležnost. 
Naš samostan in župnija sta živa, ker 
tukaj živijo ljudje z veliko dobre volje in 
pripravljenosti na služenje. Še enkrat 
HVALA LEPA. 
HVALA za darove 1.800€, ki ste jih 
minuli mesec na prvo nedeljo darovali 
mlade frančiškane in za darove 1.700€, 
ki ste jih na misijonsko nedeljo darovali 
za misijone. Hvala tudi za današnje 
darove, ki jih boste ob ofru darovali za 
samostan in cerkev. 
 

SV. LENART, PROSI Z NAS!   

Sklenili smo krog - od Lenarta do 
Lenarta, je naslov vsakoletne 
spominske knjižice, ki jo dobite ob 
Lenartovi nedelji. Zapisane besede, 
predvsem pa mnogotere fotografije 
so dokaz vsemu zgoraj napisanemu. V 
torek, 6. 11., na slovesni praznik sv. 

Lenarta, bomo s celodnevnim 
češčenjem Najsvetejšega v molitvi in 
pesmi dajali čast Bogu 
vsemogočnemu. Zaradi Njega 
zmoremo in moremo narediti vse, kar 
delamo. Vabljeni k molitvi pred 
Najsvetejšim.  
RAZPORED ČEŠČENJA: 
• ob 8h sv. maša - od konca maše do 

10.00 – skupina klepet ob kavici in 
drugi molivci 

• od 10h do 11h – FSR 
• od 11h do 12h - duhovniki dekanije 

Novo mesto 
• od 12h do 13h - tiha molitev 
• od 13h do 14h - Šolske sestre ND 
• od 14h do 15h - Biblična skupina 
• od 15h do 16h – Prenova v Duhu 
• od 16h do 17h - sodelavci KARITAS 
• od 17h do 17.30 - člani ŽPS 
• ob 17.30 – pete litanije Srca 

Jezusovega 
• ob 18h – sv. maša, ki jo bo ob 

somaševanju daroval g. Branko 
JUREJEVČIČ, kaplan v Metliki. Pri 
sv. maši bo prepeval Frančiškanski 
župnijski pevski zbor. 

 

M I S I J O N 
 

Misijonski program vas čaka. Še slabih 
14 dni  in misijon se prične. 

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

našega misijona,  
ki je v cerkvi spredaj levo. 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
3. 11.: Mali Slatnik, Mala in Velika 
Cikava, ul.: Milana Majcna, Ilke 
Vaštetove in Slančeva. 

 

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

 

NEDELJA 
4.  november 

 

31. NEDELJA MED LETOM 
 

LENARTOVA IN ZAHVALNA  

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

18.00  za + Rudija in vse OMAHNOVE 

PONEDELJEK 
Sv. Zaharija in Elizabeta 

5. november 

8.00  za  zdravje sestre 

18.00  v zahvalo za uspešno operacijo 

TOREK 
 

sv. Lenart, opat 
6. november 

8.00  za + starše, brate in sestre JAKŠE 

18.00  za žive in + sodelavce KARITAS 

SREDA 
Sv. Engelbert 

7.  november 

8.00  po namenu 
SV 17 za + Franceta KOBETA, 7. dan 

18.00  za + iz družine HREN 
BOL 19.30 za + starše in oba + brata 

ČETRTEK 
bl. Janez Duns Skot, 

duhovnik I. reda 
8. november 

8.00  za + Marijo SIMONIČ, obl. 

18.00  za + Matijo in Marijo BOJANC 

18.00  za +ga Janka PETRAVIĆA, 30. dan 

PETEK 
Posvetitev  

Lateranske bazilike 
9.  november 

8.00  novembrska pisma 

18.00  za + Ano in Alojza BERUS 

18.00  za + Zvonimirja LAVRIČA, 7. dan 

SOBOTA 
sv. Leon Veliki, papež 

 
10. november 

8.00  za zdravje v družini 
8.00  novembrska pisma 
11.00  za blagoslov v zakonu-zlata poroka-RAUCH 

18.00  za +ga Martina PETRETIČA 

 
NEDELJA 

 

11.  november 
 

32. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za +ga Stanislava STRUNA, 5. obl. 
8.30  za  župljane 
10.00  za + Petra DRENIKA, obl. 
11.30  novembrska pisma 
18.00  za+ Poldeta VIDICA in + starše LAVRIČ 

PV 10 za  žive in + MOHARJEVE 
GV 10 za + iz družin FIR in GRIVEC 


