
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33. nedelja med letom 

13. 11. 2016, št. 45 
 
 

»5 In ko so nekateri govorili o templju, da je 
okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel: 

6 'Prišli bodo dnevi, v katerih od vsega tega, 
kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki 

bi ne bil razrušen.'«  
(Lk  21,5-6). 

DEKANIJSKO SREČANJE ZA ŽPS 
 

bo v nedeljo, na praznik Kristusa 
Kralja, 20. novembra 2016, ob 14.30, 
v Šmihelu pri Novem mestu, v Bara-
govem zavodu. 
Predstavljena bo posinodalna 
apostolska spodbuda z naslovom 
RADOST LJUBEZNI. (msgr. dr. Blaž 
Jezeršek); pričevalca bosta tudi zakonca 
Marko in Bernarda Hrovat. VABLJENI! 

 

DEKANIJSKO SREČANJE  
ZA BRALCE BERIL 

 

bo v ponedeljek, 21. 11., ob 18.30, v 
župnijski cerkvi v Vavti vasi.  
G. Tomaž Koncilija bo v enournem 
predavanju predstavil, kaj vse je 
potrebno, da lahko pri bogoslužju 
dobro beremo Božjo besedo.  
Bralci beril, lepo vabljeni! 

 
ŠOLA ZA ZAKON 

 
 

Šola za zakon je eden izmed načinov 
priprave na zakon. Pod vodstvom 
zakonskega para in duhovnika traja 
eno šolsko leto, srečanja si sledijo na 
14 dni v Baragovem zavodu 
v Novem mestu v Šmihelu. 
Kontaktni osebni: joze.miklavcic@rkc.si 
in hrovatki@t-2.net. 
 

MINISTRANTI VABLJENI 
 

• na duhovne vaje, ki bodo od 25. 
– 27. 11., v Šmarjeti in  
 

• na decembrski filmski večer v 
soboto, 10. 12., v dvorani župniš-
ča v Šentjerneju, ob 17h. 

 
Prijavite se p. Tomažu. 
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TEDEN ZAPOROV 2016 
 

Po svetu že štirideset let, v Sloveniji pa 
dvanajsto leto teden zaporov ponuja 
molitveno literaturo s povabilom k 
molitvi za vse, ki jih zaznamujejo zapo-
ri. Letošnji teden zaporov bo v Slove-
niji potekal med 13. in 19. novembrom 
pod geslom Gospod, usmili se! 
Molitev tedna zaporov: 
Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem lju-
dem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Raz-
lomi vse obstoječe vezi strahu in osam-
ljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj 
zaprte, njihove družine in prijatelje, 
zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skr-
bijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila deja-
nja drugih, še posebej žrtve kaznivih 
dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpu-
ščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje 
in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom 
v Njegovi moči in z njegovim Duhom, 
danes in vsak dan. Amen. 
Sv. Lenart, prosi za vse zapornike! 
 

HVALA 
 

za darove, ki ste jih darovali pri ofru na 
Lenartovo nedeljo. Našteli smo preko 
3.700 €. 
Hvala Zvonetu in Meti Blažič za izvirno 
okrasitev cerkve na zahvalno nedeljo. 
Hvala tudi za vse, kar darujete na 
zahvalne nedelje po naših podružni-
cah. Prihodnjo nedeljo bo zahvalna 
nedelja v Smolenji vasi ob 10. uri. 
 

PREDSTAVITEV KNJIGE 
 

Vloga nadškofa Šuštarja pri osamo-
svojitvi Slovenije bo v petek, 18. 
novembra 2016, ob 19. uri, v dvorani 

Baragovega zavoda, Smrečnikova 60, 
v Novem mestu. VABLJENI! 
 

P. MARKO – 70-LETNIK 
 

Morda bo kdo zavzdihnil: »Saj ni res!« 
Vendar osebna izkaznica p. Marka 
Novaka kaže, da je rojen leta 1946, kar 
pomeni, da bo v tem tednu, 18. 11., 
praznoval rojstni dan. To so tista leta, 
za katera pravi Sveto pismo, da so 
doba našega življenja. P. Marko se še 
kako zaveda, da so mu vsa ta leta po 
milosti Božji podarjena. Župljani naše 
župnije, v kateri deluje že polnih 12 let, 
mu iz srca čestitamo in želimo obilo 
zdravja in moči. Da bi tako zmogel in 
znal še naprej prinašati upanje in ute-
ho vsem bolnim in trpečim, katerim je 
še na poseben način poslan. Naj ga 
Bog živi in po Svetem Duhu navdihuje! 
 

MIKLAVŽ pričenja pobirati naročila za 
darila. Preko prijavnic, ki jih dobite pri 
katehetih in na mizicah za verski tisk 
prijavite otroke do 3. razreda osnovne 
šole. Za 1. otroka v družini je prispevek 
10€, za ostale pa je ceneje za 2 €. 
 

VERSKI TISK, Družina in Ognjišče za 
november ter Brat Frančišek. 
 

PRVOMAJSKO ROMANJE 
 

bo od 30. 4. do 4. 5. 2017. organizi-
ramo ga mestne župnije in sicer v 
Lurd. Informacije sledijo. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
19. 11. 16: Ragovo in Krka. 
Iskreno in prisrčno vabljeni župljani 
iz obeh vasi, da pridete in počistite 
naš skupni dom. 

  

MAŠNI NAMENI 
33. teden med letom 2016 

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 

PV 10h Za + Valentina in Marijo Luzar ter Igorja in Majdo Štamfelj 

PONEDELJEK 
14.  november 

Sv. Nikolaj Tavelić in tovariši 
in mučenci v Jeruzalemu 

8.00  Za zdravje 
18.00  po namenu Hvala 

18.00  za + Marjana Podlogarja, 1. obl. 

TOREK 
15.  november 

Sv.  Albert Veliki, cerkv. uč. 

8.00  za +  Frančiško Gazvoda in + iz družine Gazvoda in Palčar 
18.00  v čast sv. Antonu 

18.00  za + starše Vidmajer 

SREDA 
16.  november 

Sv. Marjeta Škotska, kraljica 

8.00  Za Božje varstvo in blagoslov 
18.00  za zdravje 
18.00  po namenu 
BOL 19.30 za zdravje  

ČETRTEK 
17.  november 

Sv.  Elizabeta Ogrska,  
redovnica 

8.00  po namenu 

18.00  za + Janeza in Ano Perše 
18.00  v čast Kristusovi Krvi 

SV 17h za + Ano Košmrl, 7. dan 
PETEK 

18.  november 
Posvetitev  

bazilik sv. Petra in Pavla 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Marijo Sašek 

18.00  po namenu p. Marka 

 SOBOTA 
19.  november 

Sv. Matilda, redovnica 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za žive in + člane FSR 
18.00  za + Marijo Gabrijelčič 

NEDELJA 
20. november 

 

34. NEDELJA MED LETOM 
- KRISTUS KRALJ 

 

7.00  za + iz novembrskih pisem 
8.30  za farane 
10.00  za + Milana Gotliba in Jančarjeve 
11.30  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Franca Jeraja, 30. dan 

SV 10h Za + iz družine Klemenčič in Gašperšič 


