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poguma, veselja in vere, da bo res dober pastir.
 VOLITVE NOVIH ČLANOV ZA ŽPS: na današnjo nedeljo zbiramo lističe z
 VOLITVE NOVIH ČLANOV ZA ŽPS: na današnjo nedeljo zbiramo lističe z
vašimi kandidati za novi Župnijski pastoralni svet. Prihodnjo nedeljo, 3. 10.,
vašimi kandidati za novi Župnijski pastoralni svet. Prihodnjo nedeljo, 3. 10.,
bodo pri župnijski sveti maši novi člani in članice razglašeni.
bodo pri župnijski sveti maši novi člani in članice razglašeni.
 ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER: pred nami je mesec, ko smo vsi ponovno
 ROŽNOVENSKI MESEC OKTOBER: pred nami je mesec, ko smo vsi ponovno
povabljeni k družinski molitvi rožnega venca. Radi ga molimo drug za drugega
povabljeni k družinski molitvi rožnega venca. Radi ga molimo drug za drugega
in mnogotere potrebe.
in mnogotere potrebe.
 FRANČIŠKOVA NEDELJA: v nedeljo, 3. 10., obhajamo nedeljo serafskega
 FRANČIŠKOVA NEDELJA: v nedeljo, 3. 10., obhajamo nedeljo serafskega
ubožca sv. Frančiška. Po večerni sveti maši ob 19. uri se bomo spomnili
ubožca sv. Frančiška. Po večerni sveti maši ob 19. uri se bomo spomnili
njegove smrti in dan za tem slovesno praznovali njegov god.
njegove smrti in dan za tem slovesno praznovali njegov god.
 NOVA SKUPINA KATEHUMENOV: prične s srečanji v nedeljo, 3. 10. 2021,
 NOVA SKUPINA KATEHUMENOV: prične s srečanji v nedeljo, 3. 10. 2021,
ob 20h – lepo povabljeni vsi, ki vam manjkajo zakramenti.
ob 20h – lepo povabljeni vsi, ki vam manjkajo zakramenti.
 ZAKRISTANKA ANA ALESSANDRA: naše pridne zakristanke Ane, ki je
 ZAKRISTANKA ANA ALESSANDRA: naše pridne zakristanke Ane, ki je
zadnji dobrih 10 let marljivo skrbela za veliko stvari v cerkvi, zakristiji in
zadnji dobrih 10 let marljivo skrbela za veliko stvari v cerkvi, zakristiji in
župnijski pisarni, zaradi bolezni ni več med nami. Naj se čimprej pozdravi, da
župnijski pisarni, zaradi bolezni ni več med nami. Naj se čimprej pozdravi, da
bo mogla narediti še veliko dobrega.
bo mogla narediti še veliko dobrega.
 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 2. 10.: Ulice: Ivana Roba, Drejčetova
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c., Gotna vas, Ob potoku in Jedinščica.
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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20 20
26. nedelja med letom - 26. 09. 2021

»Tisti čas je Janez rekel Jezusu: 'Učitelj, nekoga smo videli, da je v
»Tisti čas je Janez rekel Jezusu: 'Učitelj, nekoga smo videli, da je v
tvojem imenu izganjal hude duhove, in smo mu branili, ker ni hodil
tvojem imenu izganjal hude duhove, in smo mu branili, ker ni hodil
za nami.' Jezus pa je rekel: 'Ne branite mu! Nihče namreč ne more
za nami.' Jezus pa je rekel: 'Ne branite mu! Nihče namreč ne more
storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o
storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o
meni. Kdor ni proti nam, je za nas.'« (Mr 9,38-40)
meni. Kdor ni proti nam, je za nas.'« (Mr 9,38-40)
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10.00
26. NEDELJA MED LETOM 11.30
19.00
Slomškova nedelja
VS

PONEDELJEK

10.00

za + Ívana GRÈGORIČA
za župljane
za + Antona ÍLARJA
za + iz družine GAZVODA
za + Antona PRÚSA
za + za Božje varstvo in blagoslov otrok

8.00

za + mamo Anico Ucman in za + očeta
Franca Ucmana

19.00

za + starše in brata Janka HRASTA

8.00

po namenu v zahvalo

28. september 2021 19.00

za + Cecilijo SMOLIČ

sv. Vincencij Pavelski,
duhovnik, red. ust. Laz.

27. september 2021

TOREK

sv. Venčeslav, mučenec

SREDA

sv. Mihael, Gabrijel in
Rafael, nadangeli

29. september 2021

ČETRTEK

8.00

19.00

za + Jožeta Gregorčiča
za + Jožeta POTOČARJA, 1. obl.

Bol.

po namenu

8.00

za + Jožeta Gregorčiča

sv. Hieronim,
duhovnik in učitelj

19.00

za + Branka in Janeza KRAMARJA

PETEK

sv. Terezija Jezusova,
devica in učiteljica

8.00

za + Pavlo UMBREHT

19.00

za zdravje

SOBOTA

8.00

za dobrotnike in samostansko družino

30. september 2021

1. oktober 2021

sv. angeli varuhi

2. oktober 2021
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19.00
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za + Štefana in starše AVSEC

8.30
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27. NEDELJA MED LETOM 10.00
Frančiškova in Rožnovenska nedelja 11.30
začetek tedna za življenje

za+ Martino KOŠIČEK in + Boža ZUPANA
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za + Majdo in stare starše MOHAR
za + Stanislava AVSECA
za + Jožeta VOVKA
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za + Jožeta VOVKA
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sv. Frančišek Asiški,
red. ustanovitelj
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Kowalska, redovnica
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SREDA

sv. Bruno, duhovnik,
redovni ustanovitelj

6. oktober 2021

ČETRTEK

19.00

za + Cecilijo Smolič in vse + sodelavce
Župnijske karitas

8.00

za + Franca in Ano JUDEŽ

19.00

za blagoslov v novem šolskem letu

Bol.

po namenu

8.00

za + Rudolfa BOGATAJA
za + Sonjo KLOBČAR

Rožnovenska Mati Božja 19.00

7. oktober 2021

19.00

za + Marijo FORŠČEK, 30. dan

PETEK
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za + starše BRULC

19.00

za + Branka VRBINCA
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za ozdravitev družinskega debla

19.00

za + Franca OŠTIRJA, obl.

sv. Benedikta, mučenka
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SOBOTA

sv. Dionizij, škof, mučenec

9. oktober 2021
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19.00
Sklep tedna za življenje
SV
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za uspešno in pošteno poslovanje
za župljane
za + sestrično Ano VRBANEK
za + Barbaro in + družino JAPELJ
za + Jožefo JERIČEK
za + Marijo in Jožeta ŠENIČAR

