
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 pri Raiffeisen banki: 
SI56-2480-0900-4339-685

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 18.00. 
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.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart 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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. nedelja med letom 

2. 10. 2016, št. 39 
 
 

»10 Tako tudi vi: ko storite vse, kar 
vam je bilo ukazano, recite: ‚Ubo-
gi hlapci smo; storili smo, kar smo 

bili dolžni storiti.‘« (Lk  17,10). 

1. SREČANJE ZA STARŠE 
 

Dragi starši veroučencev - pred vami 
je prvo srečanje v novem katehet-
skem letu, pripravljeno prav za vas. 
Vabljeni torej, v četrtek, 6. 10. ob 19. 
uri v Frančiškovo dvorano. 
Srečanja bodo nekje na dva meseca, 
vodila pa jih bo družinska terapevt-
ka dr. Nataša Rijavec Klobučar. 

 

STARŠI BIRMANCEV 
 

bodo imeli svoje srečanje v sre-
do, 5. 10 . ob 18. uri in četrtek, 6. 
10. ob 10. uri. Predstavljen bo 
birmanski program, preko kate-
rega boste spoznali dogodke in 
pričakovanja ob pripravi na birmo 
s strani kateheta p. Tomaža. 

DAN ROŽNEGA VENCA NA BREZJAH 
 

Radio Ognjišče skupaj z brati frančiška-
ni vabi v baziliko Marije Pomagaj v pet-
ek, 7. oktobra, na praznik Rožnovenske 
Matere Božje.  Pričetek ob 18h; najprej 
molitev veselega in svetlega dela, ob 
19h sledi sveta maša, ki jo bo daroval 
nadškof Uran, in po maši bo še molitev 
žalostnega in častitljivega dela rožnega 
venca.  Ta dan bodo na Brezjah medse 
sprejeli relikvijo sv. Janeza Pavla II. 
 
 

ROMANJE NA BREZJE 
 

Župnije našega mesta vsako leto na 
drugo nedeljo v oktobru romajo na 
Brezje. Letos je to 9. 10. Odhod iz Kan-
dije je ob 13. uri. Še so prosta mesta,  
čim prej se prijavite v župnijski pisarni. 
Cena prevoza je 10 €. 

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

DEKANIJSKA REVIJA PEVSKIH ZBOROV 
BO V NEDELJO, 16.10. OB  16. URI V 
NAŠI  CERKVI.   LEPO POVABLJENI. 
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KRALJICA PRESVETEGA ROŽNEGA 
VENCA IN SV. FRANČIŠEK –  

PROSITA Z NAS! 
 

Drugi jesenski mesec oktober nam 
poleg obilja sadov zemlje podarja vsem 
vernim tudi veliko milosti, ki se na nas 
razliva ob praznovanju raznih godov in 
drugih praznikov. Posebej nas spodbuja 
k molitvi rožnega venca, ki je osrednja 
molitev tega meseca. Prav Rožnovenska 
Mati Božja, ki goduje 7. 10., nam kliče po 
znani ljudski pesmi: »Če rožni ven'c boš 
molil rad, dobil boš milost, vsakikrat. 
Marija Te ljubila bo, sprosila sveto Ti 
nebo.  
Radi molimo vsak dan vsaj desetko, da 
nam Bog usliši naše prošnje. Vsak večer 
pa tudi zjutraj molimo v naši cerkvi rožni 
venec pol ure pred sv. mašo.  
V torek, 4.10. pa je praznik SV. FRANČI-
ŠKA. Za nas je to slovesni praznik – vab-
ljeni s sv. maši ob 8. in 19. uri. Naš pro-
vincial p. Marjan Čuden je v pismu za 
letošnje praznovanje praznika sv. Fran-
čiška med drugim zapisal: »Hvaljen, moj 
Gospod v ljudeh, bratih in sestrah, ki so 
za nas frančiškane kakor veter in zrak in 
dihajo z nami, da smo sicer vsak svoji, pa 
vendarle en dih v enih pljučih, en duh v 
eni zgodbi. Hvaljen, moj Gospod, da diha-
jo z nami tudi takrat, ko jih razočaramo in 
ne izpolnimo njihovih pričakovanj. Naj bo 
veter tvoje ljubezni vedno na njihovi 
strani. Hvaljen, moj Gospod, za dobre 
ljudi, ki so kakor mati zemlja. Hvala, da 
skrbijo za nas in nas hranijo z močjo prija-
teljstva.« 
Tej hvalnici se pridružujemo tudi brat-
je v kloštru – HVALA VAM ZA VSO 
PODPORO, TAKO V MATERIALNEM 
KOT DUHOVNEM SMISLU. 

 

TRANZITUS 
ali spomin prehoda sv. Frančiška iz 
zemeljskega v večno življenje, se 
bomo spomnili v ponedeljek, 3.10. po 
večerni sv. maši – lepo povabljeni. 

 

SREČANJI ŽPS IN KARITAS 
 

- ponedeljek, 3.10. ob 20. uri je sre-
čanje ŽPS v Lenartovi dvorani; žel-
je in pripombe posredujte članom; 

- sreda, 5.10. po večerni sv. maši pa 
je  srečanje sodelavcev Karitas. 
 

TEDEN ZA ŽIVLJENJE 
bo potekal od 2. - 9. oktobra, pod nas-
lovom  "TI SI MOJE ZAVETJE; MOJE 
VSE V DEŽELI ŽIVIH" (Ps 142,6). 

 

ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, PRVI 
PETEK IN PRVA SOBOTA 

 

vabijo k poglobljeni molitvi in prejemu 
zakramentov. Vse tri večere molimo 
od 18.30 do 19. Pred Najsvetejšim – 
VABLJENI! 
 

ZADNJE SLOVO OD ZASLUŽNEGA 
MEŽNARJA NA VELIKEM SLATNIKU 

 

V soboto, 17.9., smo se na slatenskem 
pokopališču poslovili od g. Antona 
Košmerla, ki je bil skoraj 50 let s svojo 
ženo Marijo, skrbnik – mežnar podru-
žne cerkve. Dobri Bog naj mu bo za 
vse darovane ure bogat plačnik. Iskre-
no sožalje vsem žalujočim domačim in 
HVALA za darove – skoraj 1000 €, ki so 
jih zbrali namesto cvetja in sveč ter pri 
sv. maši, za obnovo podružne cerkve.  
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
8.10.: Smolenja vas, Petelinjek, Potov 
Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 
Pridite v čim večjem številu – hvala. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
27. teden med letom 2016 

NEDELJA 
2. oktober 

 
27. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Marijo Kodrič in za + iz družine Vegelj 
8.30  za farane 
10.00  za + Rudija Župevca, obletnica 
11.30  za  + Mileno Šribar 
19.00  za + Antona Tramteta 

 PONEDELJEK 
3. oktober 

Sv. Frančišek Borgia,  
redovnik 

8.00  za + iz družine Turk 

19.00  za + Cveta Kregarja 

19.00  za + mamo Alojzijo in za zdravje in blagos-
lov v družini 

TOREK 
4. oktober 

Sv.  Frančišek Asiški, 
redovni ustanovitelj 

8.00  za + Ivana Mihaliča, obl. 

19.00  za + Marijo in Friderika Vengust 

SREDA 
5. oktober 

Sv.  Marija Favstina 
Kowalska, redovnica 

8.00  za + Ničo Jeraj Turk 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas  

   
BOL 19.30 za Božji blagoslov v družini 

ČETRTEK 
6. oktober 

Sv. Bruno, ustanovitelj  
kartuzjanov 

8.00  v čast Božjemu usmiljenju 

19.00  za + Mileno Šribar 

19.00  za + Martina Kralja, 30. dan 

PETEK 
7. oktober 

Rožnovenska Mati Božja  

8.00  za + Ivana Mihaliča 

19.00  za + Sonjo Klobčar, obl. 

19.00  za + Ivana Franka 
 SOBOTA 

8. oktober 
Sv. Benedikta, devica in 

mučenka 

8.00  po namenu skupine za osvobajanje 
19.00  za + Ivano Pureber in Kristino Težak, obl. 

19.00  za + Franca Oštirja, obl 

NEDELJA 
9. oktober 

 
28. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Janeza Lumperta in Ivana Gazvoda, 1. obl. 

8.30  za farane 
10.00  za + Drab in Mokricki 
11.30  za  + Marijo in Antona Avsec 
19.00  za + iz družine Buh 

SV  za + Mihaela Beleta in starše 


