
, 
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 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.

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.

župnija

 sv. LenartNM -

 

31. nedelja med letom 
5. november 2017  št. 43 

 

 

»Tudi si ne pravite ›vodnik‹, kajti eden je vaš 
Vodnik, Kristus. Največji med vami naj bo vaš 
strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in 

kdor se bo poniževal, bo povišan.« (Mt 23,10-12). 

 

• ZAHVALNA NEDELJA - Lenartova nedelja je v Cerkvi tudi zahvalna. Že 
preko leta se Vam v tiskanih oznanilih zahvaljujemo. Vendar naj bo 
ponovno zapisano HVALA in BOG LONAJ za vse, kar darujete za 
samostan in župnijo preko rednih mesečnih nabirk na prvo nedeljo v 
mesecu. Tudi današnja nabirka pri ofru je za naše potrebe.  
Hvala vsem sodelavcem v župniji in samostanu; veliko vas je, vsem in 
vsakemu posebej hvala. Bratje frančiškani v kloštru se zavedamo, da 
ste nam v veliko pomoč, zato radi za vas molimo.  
Hvala uredniškemu odboru in lektorici zbornika ob 50-obletnici 
župnije. Veliko dela je bilo opravljenega; hvala vsem za razne zapisane 
prispevke in fotografije. Zbornik naj pride v vsako družino; 
priporočen dar pa je 10 €. 
 

Tudi novomeški škof Andrej Glavan se iskreno zahvaljuje vsem, ki 
ste v letošnjem letu spremljali 100-letnico Marijine cerkve na Zaplazu 
in radi zahajate na to Marijino Božjo pot. Zahvaljuje se vsem, ki ste 
sprejeli kip fatimske Marije in pred njo molili. In zahvaljuje se vsem, ki 
z obiskom in rednimi darovi podpirate domače cerkve in skupne 
škofijske potrebe, prispevate za misijone in Karitas. 
 

• SV. MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE – v četrtek, 9. 11., ob 18h in 
po njej sledijo molitve nad posamezniki – lepo povabljeni! 
 

• KOLEDARJI IN DRUŽINSKA PRATIKA - že na voljo v župnijski 
pisarni. 
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SV. LENART, PROSI ZA NAS! 
 

Letošnja Lenartova nedelja se bo 
zapisala v zgodovino našega 
samostana in župnije, saj je 
samostanka cerkev po stoletju dobila 
novo ostrešje zvonika; v zvoniku so 
bile nameščene tudi nove macesnova 
polkna in zvonik je bil v dobršni meri 
na novo prebeljen. To se je zgodilo v 
letu, ko naša župnija obhaja 50-
obletnico ustanovitve. V pozlačeno 
kroglo na ostrešju zvonika je bila 
umeščena posebna časovna kapsula, 
ki našim zanamcem sporoča 
 

LETA GOSPODOVEGA 2017, 
v četrtem letu papeževanja papeža 

Frančiška, ki ga je v Sloveniji zastopal nuncij 
msgr. dr. Juliusz Janusz in je novomeško 
škofijo ob enajsti obletnici ustanovitve 

škofije vodil msgr. Andrej Glavan; 
ko smo Slovenci obhajali 26 let od 

samostojnosti 
in je bil naš predsednik države Slovenije 

peto leto g. Borut Pahor; 
ob 652. obletnici ustanovitve mesta 

Rudolfovo, že od vsega začetka 
imenovanega Novo mesto, ko je četrto leto 

županoval g. Gregor Macedoni; 
 

v samostanu je bil drugo leto gvardijan  
p.  Tomaž Hočevar OFM in so bili poleg 

njega še trije bratje:  
p. Krizostom Komar OFM (župnik), p. Marko 

Novak OFM (vikar in bolniški kurat) in p. 
Peter Vrabec OFM (exorcist); 

smo v mesecu oktobru, pred slovesnim 
praznikom sv. Lenarta, 

zavetnikom samostana in župnije,  
ki goduje 6. novembra, 

ko je naša župnija Novo mesto – sv. Lenart 
slavila 50 let od razglasitve (1967-2017), 

v celoti obnovili ostrešje zvonika 
samostanske cerkve; 

zamenjana je bila lesena konstrukcija in 
pločevinasta kritina z bakreno; 

zvonik je bil tudi delno prebeljen in 
zavarovan s strelovodom. 

 

Dela je strokovno izvedlo s pomočjo 
podizvajalcev, podjetje Šušteršič iz Logatca. 

 

Slovesnost blagoslovitve,  
na Lenartovo nedeljo, 5. 11. 2017  

je vodil ljubljanski nadškof in  metropolit  
Stanislav Zore OFM. 

 

Naj vabijo zvonovi v obnovljenem zvoniku 
naslednje rodove k Bogu, hkrati pa 

opominjajo vse, da je cerkev skupni dom 
vernikov, 

ki se združujejo k molitvi in slavljenju Boga. 
 

Vse to je bilo zapisano Bogu v hvalo 
in dobrim ljudem v veliko zahvalo! 

A.D. 2017 
 

CELODNEVNO ČEŠČENJE NAJSVETEJ-
ŠEGA, 6. 11. - NA SLOVESNI PRAZNIK 
SV. LENARTA – razpored češčenja: 
 

- ob 8h sv. maša 
- od konca maše do 10.00 – skupina  
   klepet ob kavici in drugi 
- od 10h do 11h – FSR 
- od 11h do 12h -duhovniki dekanije NM 
- od 12h do 13h - tiha molitev 
- od 13h do 14h - Šolske sestre ND 
- od 14h do 15h - Biblična skupina 
- od 15h do 16h – Prenova v Duhu 
- od 16h do 17h - sodelavci KARITAS 
- od 17h do 17.30 - člani ŽPS 
- ob 17.30 – pete litanije Srca 
Jezusovega 
- ob 18h – sv. maša – daruje jo p. Luka 
MODIC cap – LEPO POVABLJENI! 

 

 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

11. 11.: Kandija in Grm. 
 

 

MAŠNI NAMENI 
31. teden med letom 2017 

NEDELJA 
5.  november 

31. nedelja med letom 
- LENARTOVA IN ZAHVALNA 

 

7.00  za + Franca Zaletelja in vse+ iz družine Fabjan 
8.30  za farane   
10.00  za + Ano Košmrlj, 1. obl. 
11.30  za rajne iz novembrskih pisem 

18.00  za + Stanislava Struna 

 PONEDELJEK 
Sv. Lenart – opat 

- SLOVESNI PRAZNIK 
 6.  november 

8.00  v čast Materi Božji za zdravje v družini 

18.00  za + Poldeta Vidica, starše in sestre 

18.00  za  + Marjana Podlogarja 

TOREK 
Sv. Engelbert, škof 

7.  november 

8.00  za + Škrajner 

18.00  za + iz družine Hren 

SREDA 
Sv. Janez Duns Skot, 

teolog 
8. november 

8.00  v zahvalo za zdravje 

18.00  za + Ljubomirja Subanovića, 1.obl 

18.00  za + Mici Guštin in Pepco Hudoklin 
BOL 19.30 za žive in + Kostelčeve 

ČETRTEK 
Posvetitev lateranske 

bazilike 
9. november 

8.00  za + iz družin Nilič in Kiš 

18.00  v zahvalo Mariji za zdravje 

PETEK 
Sv. Leon Veliki, papež in 

cerkveni učitelj 
10. november 

8.00  za + Marijo Simonič, 1. obl. 

8.00  za rajne iz novembrskih pisem 

18.00  za + Stanislava Avseca, 30. dan 
 SOBOTA 

Sv. Martin iz Toursa, škof  
11. november 

8.00  za rajne iz novembrskih pisem 
8.00  za + Petra Drenika, obl. 
18.00  za + Martina Petretiča 

NEDELJA 
12. november 

32. nedelja med letom 
 

7.00  za + Mileno Šribar 
8.30  za farane   
10.00  za + Miro Žižek 
11.30  za rajne iz novembrskih pisem 
18.00  za + iz družin Strojan in Vrbinc 

GV 10 za žive in + krajane Gotne vasi 
PV 10 za + Valentina in Marijo Luzar ter Majdo in Igorja Štamfelj 


