
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

 

         VSI SVETI – 1. 11. 2020  
 
 

»Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili 
k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: 'Blagor ubogim v duhu, 

kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo 
deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor 

lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. '« (Mt 5,1-6) 

 VSI SVETI IN DAN SPOMINA VSEH VERNIH RAJNIH: Letos slovesni in zapovedani 
praznik Vseh svetih pade na nedeljo. Je pa letos tudi tako, kot je: da se ne moremo 
srečati pri sveti maši. 1.11. jo bomo prenašali preko Facebook strani Frančiškanski 
samostan ob 11. uri. Toplo vas vabimo k molitvi doma po družinah. Molitev 
premosti vse razdalje in nas združi v eno. Na praznik Vseh svetih prosimo vse tiste, 
ki so že pri Bogu; na Dan spomina na vse verne rajne pa molimo za naše rajne, da 
bi bili čimprej pridruženi nebeščanom. Naj ne bo na grobovih preveč  rož in sveč, 
ker je vse to minljivo, molitev pa ostane in dela žive nas in vse, za katere molimo. 
 

 NOVEMBRSKA PISMA: V cerkvi na mizicah ob izhodih, ali na klopeh, boste našli 
novembrska pisma; na vložene liste napišite svoje rajne, za katere želite, da v 
novembru darujemo svete maše: petek, sobota in nedelja in zanje molimo rožni 
venec. Izpolnjene kuverte vrnite v nabiralnik levo v cerkvi pri spovednici p. 
Tomaža.  
 

 DAROVANJE ZA SVETE MAŠE V MESECU DECEMBRU: Lahko jih naročite preko 
telefona, elektronske pošte ali pridete v župnijsko pisarno dopoldne ob 8h ali 
zvečer ob 18h.  Denar morete nakazati na TRR: SI56-0297-0009-2265-498 - NLB. 
 

 PRAZNIK SV. LENARTA – 6. 11. in ZAHVALNA NEDELJA, 8. 11.: Tudi naše farno 
žegnanje letos odpade. Imeli bomo prenos sv. maše v nedeljo, 8. 11. ob 11. uri 
preko Facebook strani Frančiškanski samostan. Sveto obhajilo delimo vsak dan 
ob 8h in 18h, ob nedeljah pa ob 8h, 10h in 18h. Pred deljenjem obhajila morete 
prejeti  tudi sv. spoved. Izšel bo tudi Sklenili smo krog, ki ga boste mogli dobiti v 
cerkvi ali pa preko spletne strani. HVALA VAM ZA VSE DAROVE IN MOLITVE! 
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M A Š N I   N A M E N I 
31.  TEDEN MED LETOM 2020  

NEDELJA 
1.  november 

 

V S I  S V E T I 
 
 

  novembrska pisma 
  za  župljane 
  za  + starše KOCJAN, obl. 
  za  Božji  blagoslov in  zdravje v družini 
  za  zadoščenje grehov naših prednikov 
  po  namenu 

 PONEDELJEK 
SPOMIN   

VSEH  VERNIH  RAJNIH 
2.  november 

  za  uspešno  prodajo z Božjo pomočjo 

  za  + Cvetko CIRNSKI 

TOREK  
 

sv. Viktorin Ptujski,  
škof, mučenec 
3.  november 

  za  ozdravitev  družinskega  debla 

  za + Karla  VARDIJANA 

 za  dobrega bodočega  moža 

SREDA 
sv. Karel Boromejski, škof 

4.  november 

  za  + Alojzijo  DRENIK  in  Terezijo  ZAMIDA 

  za  + Rudija in vse  +  OMAHNOVE 

ČETRTEK 
sv. Zaharija  in  Elizabeta, 

starši J. Krstnika 
5.  november 

  za  + Jožeta  TURKA  in  + BLAŽIČ 

  
za  + Ivano in  Jožeta KASTELIC  ter  
 za  + Jožico  in  Teri  PASTRANA 

PETEK 
 

sv. Lenart, opat 
6.  november 

  novembrska  pisma 
  za  + Branka  VRBINCA 
  v  zahvalo in za blagoslov prijateljstva 
  za  + Milana KUNSTKA, 7. dan 

SOBOTA 
sv. Ernest, opat 
7.  november  

  za  dobrotnike  in  samostansko  družino 

  za  + Slavico  KOTAR 

  novembrska pisma 
NEDELJA 

8.  november 
 

 
32. NEDELJA  MED LETOM 

 

ZAHVALNA  NEDELJA 
 

LENARTOVA  NEDELJA   

  za  + starše HUDOKLIN in  + sestro  Mileno ŠRIBAR 

  za  župljane   

  za  + Alojza in  Majdo  MOHAR 

  novembrska pisma 

  za žive in pokojne sodelavce  KARITAS 

M A Š N I   N A M E N I 
32.  TEDEN MED LETOM 2020 

NEDELJA 
8.  november 

 
 

32. NEDELJA MED LETOM 
 

ZAHVALNA  NEDELJA 
 

LENARTOVA  NEDELJA   

  za  + starše HUDOKLIN in  + sestro Mileno ŠRIBAR 

  za  župljane 

  za  + Alojza  in  Majdo  MOHAR 

  novembrska pisma 
  za  žive  in  pokojne  sodelavce  KARITAS 

 PONEDELJEK 
POSVETITEV LATERANSKE 

BAZILIKE 
9.  november 

  za  + Jožeta Marijana  COLNARJA, 11. obl. 

  za  vse  + iz družine  SLANA 

TOREK  
 

sv. Leon Veliki, 
papež, cerkveni  učitelj 

10.  november 

  za  vse žive  in  + iz družine  STRAJNAR 

  za  + Marijo  SIMONIČ, obl. 

  
za  Božje varstvo in priporočilo k 
sv.  Andreju Avellinskemu 

SREDA 
sv. Martin, škof 
11.  november 

  za  + Antona   KOŠMERLJA in + JERMAN 

  za  + Emico  POREBER  in  starše GOLOB 

ČETRTEK 
sv. Jozafat, škof, mučenec 

12.  november 

  za  + Barico  JAPELJ 

  za  duhovno, duševno  in  telesno  zdravje 

PETEK 
 

sv. Didak iz Alcale 
redovnik, I. red 

13.  november 

  za  brate  laike 

  novembrska  pisma 

  za  + Vido  HEFFERLE, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Nikolaj Tavelić, 

duhovnik, in tov. muč, I. red 
14.  november  

  novembrska pisma 

  
za  + Katarino in  Jožeta BARBIČ  ter  Martina  
PETRETIČA 

NEDELJA 
15.  november 

 

33. NEDELJA  MED LETOM 
 

svetovni dan ubogih 
 

začetek tedna zaporov 

  za  Božje  varstvo 

  za  župljane   

  za  + Petra  DRENIKA 

  novembrska pisma 

  za  + Marijo  KUNČIČ 


