
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. nedelja med letom – ŽEGNANJSKA 

30. 10. 2016, št. 43 
 
 

»9 Jezus mu je rekel: 'Danes je tej hiši 
prišla rešitev, ker je tudi on Abra-

hamov sin. 10 Sin človekov je namreč 
prišel iskat in rešit,  

kar je izgubljeno.'« (Lk  19,9-10). 

ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA  
V NEDELJO, 6. 11., 
od 14. do 18. ure 

 

- od 14. do 15. – FSR  
- od 15. do 16. – Prenova v Duhu 
- od 16. do 17. – Biblična skupina 
- od 17. do 17.30. – ŽPS in Karitas 
- ob 17.30 zapojemo Litanije Srca 

Jezusovega in ob 18. sledi sv. maša. 

 

NOVEMBRSKA PISMA 
 

Še vedno so na voljo na mizicah za 
verski tisk in po klopeh. Vsak večer v 
novembru bomo pred mašo molili 
rožni venec za rajne, ki jih boste napi-
sali; ob petkih sobotah in nedeljah pa 
darovali sv. mašo. Oddajte jih čim prej 
v nabiralnik pri oltarju sv. Frančiška, 
zadaj levo pri spovednici p. Tomaža 
ali v poštni nabiralnik pri pisarni. 
 

POPOLNI ODPUSTEK 
 

lahko prejmete 1. in 2. novembra ter 
na prejšnjo in naslednjo nedeljo. 
Potrebno je prejeti sveto spoved in 
obhajilo, moliti za rajne v cerkvi ali 
javni kapeli ali obiskati pokopališče 
ter zmolit vero, očenaš, zdravamari-
jo in slavaočetu po papeževem 
namenu. Odpustek lahko nameni-
mo rajnim, ki so še v stanju očišče-
vanja (v vicah). 
 

SREČANJE DUH ASSISIJA  
NA VIČU V LJUBLJANI 

 

bo v soboto, 5. 11. Srečanje je praz-
novanje 30-letnice Duha Assisija na 
slovenski ravni. Program je na plaka-
tu na oglasni deski.  
Vabljeni vsi prijatelji sv. Frančiška. 
Kdor bi želel iti v Ljubljano s prevo-
zom, naj se javi p. Krizostomu. 
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SLOVESNI IN ZAPOVEDANI  
PRAZNIK 1. NOVEMBER 

 

Rožnovenski mesec se poslavlja, pone-
deljek, 31. oktober, tako staja še en dan. 
Žal ga zadnja leta močno kvari in pone-
umlja praznovanje noči čarovnic. To ni 
prav nič krščansko in naravnost grešno 
je, če kristjan to praznuje, saj tako daje 
veliko moč hudiču, ki je princ teme. Kris-
tjani, usmerimo pogled v nebo, kjer so 
naši vzorniki, svetniki, katere častimo 1. 
novembra. Nepregledna množica jih je. 
To niso samo tisti, ki so zapisani v kole-
darju ali Družinski pratiki, ampak so tudi 
vsi tisti, ki niso s strani Cerkve priznani in 
postavljeni na  oltar; so tudi naši sorod-
niki, znanci in prijatelji, ki so se trudili za 
sveto življenje. Priporočimo se jim in jih 
na njihov praznik tudi slavimo.  
MLADI bodo 31. 10., ob 20. na pokopali-
šču v Ločni molili za rajne. 
LEPO POVABLJENI K PRAZNIČNIM SV. 
MAŠAM, ki so po nedeljskem razpo-
redu; sv. maša je tudi v bolnici ob 
19.30 in seveda popoldan ob 15. uri so 
sv. maše na naših pokopališčih: Smo-
lenja vas, Potov Vrh in Veliki Slatnik. 
Sv. maša je tudi na pokopališču v Sre-
brničah ob 14. uri in ob isti uri v Ločni. 
 

DAN SPOMINA NA VERNE RAJNE 
v sredo, 2. 11., je sv. maša na pokopali-
šču Šmihel ob 8. uri, v Ločni pa ob 16. 
uri. Lepo povabljeni. V kloštru sta maši 
ob 8. in 18.  
 

MOLITEV ŠTIRIH DELOV ROŽNEGA 
VENCA ZA NAŠE RAJNE 

bo tako 1. kot 2. novembra. Z molitvijo 
pričnemo ob 17. uri. Prva dva dela  
zmolimo pred mašo in druga dva dela 
po maši.  

PRAZNOVANJE SV. LENARTA, 
NEDELJA, 6. NOVEMBER 

 

Letos sovpade praznik sv. Lenarta, 
6.11., s češčenjem Najsvetejšega in 
Lenartovo nedeljo na isti dan. Kot se 
spodobi za naš farni dan, bodo svete 
maše slovesne; po vseh pa bo OFER, 
pri katerem boste dobili spominsko 
knjižico Sklenili smo krog »od Lenarta 
do Lenarta« 2016. Hvala vsem sodela-
vcem, brez katerih ne bi mogli narediti 
vse kar si želimo in k čemer smo preko 
liturgičnega leta vedno povabljeni.  
GOST DNEVA bo naš frančiškanski 
novomašnik, p. Boštjan Horvat iz Viča, 
kjer je kaplan. Maševal in pridigal bo 
ob 10. uri in vodil zaključek češčenja 
Najsvetejšega ob 18. uri (razpored za 
češčenje je na zadnji strani oznanil!)  
PO VSEH MAŠAH BO TUDI POGOSTI-
TEV, ZATO PROSIMO GOSPODINJE ZA 
SLADKE DOBROTE, KI JIH PRINESITE 
DO SOBOTE 5. 11. DO 18. URE. MOŽJE, 
DOBRODOŠLA JE TUDI VINSKA KAP-
LJICA – HVALA. 
 

  ŽUPNIJSKA KARITAS 
bo preko pridnih rok naše skupine 
»Ročna dela« ponudila na stojnicah res 
lepe izdelke. Zbrani darovi so namen-
jeni za potrebe naše Karitas. Žene 
bodo najbolj vesele, če boste ponuje-
ne izdelke izbrali in za njih tudi kaj 
darovali - Bog povrni.  
 

VERSKI TISK: Nova Družina in Ognjišče 
za november 
 ********************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
5. 11.: Belokranjska cesta, Gotna vas, 
Ob potoku in Jedinščica. Pridite! 

 

 

MAŠNI NAMENI 
31. teden med letom 2016 

 PONEDELJEK 
31. oktober 

Sv. Volbenk, škof 

8.00  za zdravje  

18.00  za + Janeza Kramarja 

TOREK 
 

1.  november 
 

VSI SVETI 

7.00  za + starše Hudoklin in sestro Mileno Šribar 

8.30  za farane 
10.00  za + starše Kristino in Karla Lenarčič 
11.30  za + Pepco Bobnar in za zdravje 
18.00  za + Kekove 
BOL  za bolnike, osebje in svojce 
SV 15h za + Leopolda in Ivanko Brulc 
PV 15h za + Antona Tramteta 
VS 15h za + starše Vodopivec, obl. 

SREDA 
2.  november 

Spomin vseh vernih rajnih 

8.00  v čast Materi Božji v zahvalo 
18.00  za žive in rajne sodelavce Karitas 
18.00  za ozdravitev Jožeta 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
3.  november 

Sv. Viktorin Ptujski, škof, 
muč. 

8.00  za+ Draga Grahka 

18.00  za + Anico Mrzlak, 3. obl. 

18.00  za + Karla in vse + Florjančič 

PETEK 
4.  november 

Sv. Karel Boromejski, škof  

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Rudija in vse + Omahnove 
18.00  za + iz družin Blatnik in Zorko 
18.00  za + Franca Oprešnika, 7. dan 

 SOBOTA 
5.  november 

Sv. Zaharija in Elizabeta 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za + p. Felicijana 
18.00  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
6. november 

32. NEDELJA MED LETOM 

LENARTOVA in ZAHVALNA 

 

7.00  za + Vido in Andreja Ravnohrib 
8.30  za farane 
10.00  za + Slavka Hočevarja in + starše in brate Bele 
11.30  za + mamo Ano in stare starše Uhernik 
18.00  za + iz novembrskih pisem 


