
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. nedelja med letom 

6. 11. 2016, št. 44 
 
 

»37 Da pa umrli vstajajo, je tudi Mojzes 
pokazal v zgodbi o grmu, ko Gospoda ime-

nuje‚ Abrahamovega Boga in Izakovega 
Boga in Jakobovega Boga‘; 38 ni pa Bog 

mrtvih, ampak živih, zakaj njemu vsi živé.« 
(Lk  20,37-38). 

REDNA SEJA ŽPS 
 

bo v ponedeljek, 7. novembra, ob 19h 
v Lenartovi dvorani. Morebitne želje 
in pripombe posredujte članom ŽPS. 
 

DUHOVNIKI NOVOMEŠKE DEKANIJE 
 

bomo imeli pastoralno konferenco v 
sredo, 9. Novembra, pri nas v kloštru. 
Ob 9. uri pričnemo s sv. mašo.  

FLM SV. MAŠA 
 

Frančiškova Lenartova Mladina bo s 
prepevanjem in uvodi sodelovala pri sv. 
maši v soboto, 12. novembra, ob 18. uri. 
Po maši bo srečanje v Lenartovi dvora-
ni. Gost večera bo Sara Berkopec, ki bo 
spregovorila o čudoviti misijonski izku-
šnji na Madagaskarju letos poleti. Mladi 
prav lepo povabljeni!   

 ZAHVALNA NEDELJA NA  
DVEH PODRUŽNICAH 

 

 

Prihodnjo nedeljo, 13. novembra ob 
10. uri je zahvalna nedelja in hkrati 
tudi Lenartova v Gotni vas, na Poto-
vem vrhu pa je ob 10. uri zahvalna in 
Martinova nedelja. Vsaki zahvali naj 
bo dodana tudi prošnja, da bi ostali 
zvesti Bogu in obljubam, ki smo jih 
dali drug drugemu. Sv. Lenart in sv. 
Martin, prosita za na! 
 

SKUPINA ZA RAZPOROČENE 
 
 

ima svoje redno mesečno srečanje v 
torek, 8. 11., ob 19. uri v prostorih 
Lenartove dvorane. Od prvega sreča-
nja v mesecu marcu do danes se je v 
tej skupini srečalo 16 oseb obeh spo-
lov. Vabimo vse, ki imate izkušnjo 
razvezanosti ali  ločitve življenjskega 
partnerja, da se pridružite skupini. 
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p. TOMAŽ



PRAZNIK SV. LENARTA IN 
ZAHVALNA  NEDELJA,  

6. NOVEMBER 
 

Danes hvaležno in radostno praznu-
jemo, saj goduje zavetnik samostana 
in naše cerkve, sv. Lenart.  
Popoldan bomo od 14h ure naprej 
častili Najsvetejše, ob 17.30 zapeli 
litanije Srca Jezusovega in ob 18h 
zaključili s sv. mašo, ki jo bo daroval 
naš frančiškanski novomašnik p. 
Boštjan Horvat – LEPO VABLEJNI!  
Kot je zapisano v brošuri Sklenili smo 
krog od Lenarta do Lenarta 2016, 
pričenjamo danes leto praznovanja 
50-letnice naše župnije Novo mesto 
– sv. Lenart. Obletnice se želimo 
spomniti vsak mesec. Predvsem pa 
je želja sodelavcev župnije, da bi v 
tem letu vsi še bolj začutili pripad-
nost in medsebojno povezanost. 
Obletnica 50 let sicer ni visoka glede 
na nekatere druge župnije, je pa zla-
ta, ki lahko pokaže našo uspešnost in 
nam da spodbude za naprej. Vsak 
župljan naj iskreno moli in prosi, da 
bi  v tem letu spoznal še bolj svojo 
župnijo, krati pa spoznal, kje ima 
svoje mesto. Več, ko bomo preko 
talentov darovali svojega časa župni-
ji, več nam bo tudi župnija ponudila.  
 

HVALA VSEM ŽUPNIJSKIH SODELA-
VCEM IN ISKRENE ČESTITKE OB 
PRAZNOVANJU VSEM ŽUPLJANOM.  
 

Bratje v kloštru se zahvaljujemo ob 
Lenartovi in zahvalni nedelji vsem in 
vsakemu posebej. Velikokrat čutimo 

vašo velikodušnost, ljubezen in pri-
pravljenost – BOG VAM POVRNI. 
 

HVALA vsem, ki ste pomagali pri 
organizaciji današnjega župnijskega 
praznika. Hvala katehistinji Gabi za 
pomoč pri sestavljanju nove brošure 
Sklenili smo krog; seveda hvala vsem 
piscem in tudi fotografom. 
HVALA tudi naši kuharici Hildi, ki 
vedno zna in zmore stvari v kuhinji 
tako izpeljati, da so dobre in okusne, 
pa tudi praktične. 
Poleg vseh sodelavcev v župniji so 
številni zvesti verniki, ki s svojo moli-
tvijo izmolijo mnogotere milosti - naj 
jim Bog povrne. 
 

P. DARIO NOWAK SDS 
 

Verjetno ste že opazili duhovnika, ki 
somašuje s patri v kloštru. To je pater iz 
Poljske, ki pripada redu salvatorjancev. 
Deloval je že 10 let v Albaniji in nekaj let 
v Kotorju v Črni Gori. Zaradi tega zna 
dobro albanski in hrvaški jezik, rad pa bi 
se naučil tudi slovenskega. V naši novo-
meški skupnosti želi ostati eno leto. 
Pomagal bo p. Petru pri molitvah za 
osvobajanje in tudi raziskal teren za 
ustanovitev skupnosti salvatorjancev v 
Sloveniji. 
 

MIKLAVŽ bo pričel pobirati naročila za 
darila, 13. 11. 
 

VERSKI TISK: Nova Družina in Ognjišče 
za november 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
12. 11. 16: Ragovska ul., Jakčeva in 
Maistrova. Pridite! 

 

 

MAŠNI NAMENI 
32. teden med letom 2016 

 

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 

PONEDELJEK 
7.  november 

Sv. Engelbert, škof 

8.00  za + Ničo Jeraj Turk 
18.00  za + Borisa Ilovarja 
18.00  za + Poldeta Vidica, + starše Lavrič in + sestri 

TOREK 
8.  november 

Sv.  Janez Duns Skot, redovnik 

8.00  za uslišano prošnjo za zdravje 
18.00  v zahvalo 
18.00  za + Jožeta Colnarja, obl. 

SREDA 
9.  november 

Posvetitev lateranske 
bazilike 

8.00  za+ Marico Grivec, obl. 
18.00  v čast in zahvalo sv. Jožefu 
18.00  za + iz družine Hren 
BOL 19.30 za + Mici Šircelj 

ČETRTEK 
10.  november 

 
Sv.  Leon Veliki, papež 

8.00  za + Jakoba Koncilija 

18.00  za + Marijo Simonič 

18.00  za + iz družine Strajner 

PETEK 
11.  november 

Sv. Martin iz Toursa, škof 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Petra Drenika in + Barborič 
18.00  za + Tatjano Veselič, 30. dan 

18.00  za + Ljubomirja Subanovića, 7. dan. 

 SOBOTA 
12.  november 

Sv. Jozafat Kunčevič,  
škof in mučenec 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Martina Petretiča, 30. dan 

18.00  za + Vido Vidic, obl. in hčer Vido 

NEDELJA 
13. november 

 
33. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za brate laike 
8.30  za farane 
10.00  za Božje usmiljenje in pomoč 
11.30  za + iz družine Vrščaj 
18.00  za + iz novembrskih pisem 

GV 10h za + Gabrijelo in Martina Golobiča 
PV 10h Za + Valentina in Marijo Luzar ter Igorja in Majdo Štamfelj 


