
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.

KLOŠTRSKA

OZNANILA

 

 32. nedelja med letom - 7. 11. 2021  23 

»Sedél je nasproti zakladnici in gledal, kako množica meče 
denar vanjo. Mnogo bogatih je veliko vrglo. Prišla je tudi 

neka uboga vdova in je vrgla dva nôvčiča, to je en 
kvadrant….dala je od svojega uboštva vse, kar je imela, 

vse, kar potrebuje za življenje.« (Mr 41-42.44b)

 ZAHVALA: že v brošuri Sklenili smo krog od Lenarta do Lenarta, ki jo danes 
lahko vzamete, je zapisana zahvala. Še enkrat v imenu vseh sobratov v kloštru 
VELIK BOG LONAJ, da nas podpirate v molitvi in z materialnimi sredstvi. 
Okušamo in doživljamo vašo velikodušnost. Naj bodo na tem mestu zapisane še 
besede novega novomeškega škofa Andreja Sajeta: »Hvaležnost naj ne izgine iz 
naših src in iz naših dejanj, saj dobra dela govorijo o plemenitosti človekovega 
srca in njegovi povezanosti z Bogom. Tako dar uboge vdove ni več skrit med 
mnogimi večjimi darovi, ampak postane zgled darovanja in hvaležnosti.« 

 PODELITEV ZAKRAMENTOV ŠTIRIM KATEHUMENOM: načrtovana 
slovesnost za soboto, 30. oktobra, je zaradi bolezni odpadla; tako smo 
določili nov termin in sicer sobota, 13. november. Slovesnost bo vodil novi 
novomeški škof, msgr. dr. Andrej SAJE. Škof nas bo tako prvič obiskal, 
pridite, da ga radostno in hvaležno pozdravimo. 

 TEDEN ZAPOROV: V tednu od 14. do 20. novembra 2021 bomo tudi letos 
obhajali teden zaporov. Vsako leto ga pripravimo v okviru Katoliške cerkve in 
drugih krščanskih cerkva ter skupnosti. Namen tedna zaporov je, da bi se 
kristjani v večji meri zavedali potreb vseh, ki se jih dotika beseda zapor. 
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Pomislite na vrane …«. Upanje nam pomaga 
prepotovati potovanje iz temin bolečine, trpljenja, strahu ali bridkosti do kraja, 
kamor lahko posije svetloba. Bog skrbi za nas. Ne glede na to, kako zmedeno ali 
težko življenje postane, ni Bog nikoli oddaljen in hrepeni, da bi ga spustili k 
sebi.« - je zapisal Robert Friškovec, zaporniški vikar. 

 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: v petek, 12. 11., ob 19h: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik in v soboto, 20. 11.: Žabja 
vas, Šentjernejska cesta, Lobetova in Na Tratah. 
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NEDELJA 
 

7. november 2021 
 

32. NEDELJA MED LETOM 
 

Lenartova in zahvalna nedelja 

7.00  za + Martino in + Vladimirja FORŠKA 
8.30  za župljane 

10.00  za + Terezijo in Slavka HOČEVARJA 
ter Jožico in Franca LAJKOVIČA 

11.30  NOVEMBRSKA PISMA 
18.00  za + Marjeto JAKLITSCH 

 

PONEDELJEK 
bl. Janez Duns Scot, duh, I. reda (Fr) 

8. november 2021 

8.00  za nerojene otroke 

18.00  za + Branka VRBINCA 
 

TOREK 
Posvetitev Lateranske bazilike 

9. november 2021 

8.00  za nerojene otroke 

18.00  za + starše in sina Lojzeta SIMONIČA 
 

SREDA 
 

sv. Leon Veliki, 
papež, in cerkveni učitelj 

10. november 2021 

8.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in Ivana GAZVODO 
18.00  za žive in + iz družine STRAJNAR 

Bol. 19.30 po namenu 
 

ČETRTEK 
sv. Martin, škof 

11. november 2021 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

18.00  za + Emico POREBER in starše GOLOB 
 

  PETEK 
sv. Jozafat, škof, mučenec 

12. november 2021 

8.00  NOVEMBRSKA PISMA 
18.00  za + Jožefa GREGORČIČA 
18.00  za + Rezko PADERŠIČ – 30. dan 

SOBOTA 
sv. Didak iz Alcale, redovnik, I. reda 

(Fr) 
13. november 2021 

8.00  za brate laike 
8.00  NOVEMBRSKA PISMA 

18.00  za + Marinko VOVKO 

 

NEDELJA 
 

14. november 2021 
 

33. NEDELJA MED LETOM 
 

Svetovni dan ubogih 
 

Začetek tedna zaporov 

7.00  za + Marico in Toneta HUDOKLIN in 
Mileno ŠRIBAR 

8.30  za župljane 
10.00  za + Poldeta GRAHKA, 1. obl. 

11.30  NOVEMBRSKA PISMA 
18.00  za blagoslov in v zahvalo za sina 

PV 10 za vse + JERŠIN in KOŠMERL 
GV 10 za + Tonija CIMERMANČIČA 
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Svetovni dan ubogih 
 

Začetek tedna zaporov 
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PONEDELJEK 
sv. Albert Veliki, škof, cerkveni 

učitelj 
15. november 2021 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

18.00  za zdravje Ane SAJE 
 

TOREK 
sv. Jedrt, devica 

16. november 2021 

8.00  po namenu darovalca 

18.00  za + Slavo in Cirila NOVAK 
 

SREDA 
sv. Elizabeta Ogrska, redovnica (Fr) 

17. november 2021 

8.00  za Nejca PERKA in Jožeta 
TURKA 

18.00  za + BAJER in MURGELJ 
Bol. 19.30 po namenu 

 

ČETRTEK 
posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

18. november 2021 

8.00  za + iz družine POPOVIĆ 

18.00  za + Stanislavo GAČNIK 
 

  PETEK 
sv. Neža Asiška, devica, redovnica (Fr) 

19. november 2021 

8.00  NOVEMBRSKA PISMA 

18.00  za +ga Cvetka  KRSTEV 
SOBOTA 

bl. Pashal Fortuno Alela in tov. 
Mučenci (Fr) 

20. november 2021 

8.00  NOVEMBRSKA PISMA 
8.00  za + Danico POTOKAR, obl. 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

 

NEDELJA 
 

21. november 2021 
 

JEZUS KRISTUS, KRALJ 
VESOLJSTVA 

7.00  za + iz družine KALAN 
8.30  za župljane 

10.00  za + Petra DRENIKA, obl. 
11.30  NOVEMBRSKA PISMA 
18.00  za blagoslov in v zahvalo za hčerko 

SV 10 za + Stanislava in Antonijo 
STRUNA 


