
, 
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 -
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»Tisti čas je rekel Jezus množicam:  'Nebeško 
kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, 

ki ga je nekdo našel in spet skril. 
Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel, 

in kupil tisto njivo.« (Mt 13,44). 

 

• Po počitnicah bodo tiskana oznanila spet izhajala tedensko. Radi 
jih vzemite in prebirajte, saj so nenazadnje zato napisana vsak 
teden. Vzemite ali preskrbite si tudi drugi verski tisk. 
 

• HVALA - beseda, ki se večkrat pojavlja, vendar vedno z razlogom. V 
zadnjih mesecih ob prvih nedeljah prosimo za obnovo našega zvonika. 
V juliju in avgustu ste pridno darovali obakrat preko 2000 €. Mnogi 
ste darovali tudi osebno – BOG POVRNI. Z veseljem Vam sporočamo, 
da se zvonik že izdeluje v delavnici podjetja Šušteršič d.o.o. iz Logatca. 
Bo nekoliko višji in seveda lepši. Prihodnja nedeljska nabirka, 3.9. bo 
ponovno namenjena za obnovo našega zvonika. Po dopoldanskih sv. 
mašah pa bo druženje ob pecivu in kavi ter čaju v Lenartovi dvorani.  

 

 

• VEROUČNI URNIK je na voljo. VPIS k verouku bo, kot piše, 6. in 7.9., 
ob 15h, 16h in 17h – držite se ure, da bo vpis potekal hitro in 
učinkovito.  
 

• ČIŠČENJE CERKVE v soboto, 2.9.: Mali Slatnik, Mala in Velika Cikava ter 
ulice: Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva 
 

• ZBORNIK OB 50-letnici župnije se pridno sestavlja: Kdor ima kakšno 
zanimivo fotografijo od leta 1967 ali kakšno zanimivo zgodbo, je še 
vedno povabljeni k sodelovanju. 
 

• ROMANJI: v nedeljo, 3. 9. ste povabljeni na romanje na Brezje, kjer bo 
molitev in maša za nove duhovne poklice; odhod iz Kandije ob 13. uri. 
S podobnim namenom bomo romali tudi na Zaplaz v soboto, 9. 9.  

 
 



KatehetsKo pismo 2017–2018 
Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate 

katehetsko delo! 
 

Iz srca vas vse prav 
lepo pozdravljamo. 
Vsako leto ugotav-
ljamo, kako hitro 
čas beži in s tem 
seveda tudi poletne 
počitnice. Tako je 
pred nami novo 
veroučno leto. 
Župniki naših treh 

mestnih župnij si želimo, da še naprej 
lepo sodelujemo in vsak po svojih 
močeh prispevamo k lepoti in 
koristnosti pouka o Bogu, Cerkvi in 
naših, medčloveških odnosih. Časi, 
katere živimo, so zahtevni in naravnost 
kličejo, da smo med seboj povezani v 
molitvi, besedi in dejanjih. 
V jeseni bomo pričeli z enoletno 
pripravo na mestni misijon, ki bo 
novembra 2018. Obveščali vas bomo o 
dogajanju preko oznanil in naših 
spletnih strani. 
10. septembra 2017 župnija Novo mesto 
– sv. Lenart praznuje 50-letnico - pred 
pol stoletja je nastala iz velike šmihelske 
župnije. Bog naj vse blagoslavlja!  
V novem veroučnem letu si želimo, da bi 
poglobili svojo vero in premislili o 
našem krstu; dejstvu, da smo kristjani. 
Kaj to pomeni in kaj iz tega sledi? 
Kristjan je od krsta naprej s Kristusom 
duhovnik (molitev, obhajanje 
zakramentov, še posebej sv. maše!), 
prerok (ko drugim govori o Bogu!) in 
kralj (naše služenje drug drugemu!). 

Skupaj se trudimo za vsakdanjo iskreno 
molitev in nedeljsko povezanost pri sv. 
maši. To sta dva vodnjaka žive vode, ki 
nikoli ne presahneta in nas vedno 
odžejata. 
Prosimo farne zavetnike: sv. Lenarta, sv. 
Nikolaja in sv. nadangela Mihaela ter 
blaženo Devico Marijo, da nam izprosijo 
milosti vztrajanja, medsebojnega 
razumevanja, miru in ljubezni. 
  
VPIS K VEROUKU bo za vse razrede v 
začetku septembra. K vpisu naj pride 
veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri 
vpisu je potrebno oddati podpisano 
veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  3. in 
9. razred je k prijavnici potrebno priložiti 
še Družinsko knjižico ali krstni list (če 
otrok ni bil krščen v župniji verouka). Ob 
vpisu boste imeli na voljo učbenike, 
delovne in liturgične zvezke. Hvaležni 
vam bomo tudi za celoletni prispevek za 
verouk (priporočeni dar 25 € na 
družino), iz katerega vsaj delno krijemo 
stroške ogrevanja in nakup katehetskih 
pripomočkov. Veroučenci naj ob vpisu 
izberejo tudi vsaj eno obveroučno 
dejavnost (ministranti, pevski zbor, 
Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) 
in pri njej vse leto tudi sodelujejo.  
 
 

Prosimo starše, da otroke res vpišete k 
verouku v času vpisa v svoji župniji in ne 
šele ob začetku verouka.   
 

p. Krizostom Komar Silvester Fabijan Igor Stepan

 
 

 

MAŠNI NAMENI 
21. teden med letom 2017 

NEDELJA 
27. avgust 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. nedelja med letom 
 

7.00  za + Janeza in Majo Udovč 
8.30  za farane   
10.00  za + Mileno Šribar, obl. 
11.30  za + starše Jožefo in Janeza Grdanec 
19.00  za + Jožo Zupančič 

VS 10 za + Janeza in Frančiško Mežnar 

 PONEDELJEK 
Sv. Avguštin, škof 

28. avgust 

8.00  v zahvalo 

19.00  za + Mici Guštin in Pepco Hudoklin 

TOREK 
Mučeništvo Janeza krstnika 

29. avgust 

7.00  za + Tejo Gašperšič in Terezijo Rešetič 

19.00  za + Janeza in Marijo Bučar in Marijo Dular 

SREDA 
Sv. Feliks (Srečko), mučenec  

30. avgust 

8.00  za + Neli Gunde 

19.00  po namenu 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Rajmund Nonat, redovnik  

31. avgust 

8.00  za + Ivanko Mufič 

19.00  za + Janeza in Branka Kramarja 

PETEK 
Sv. Egidij (Tilen), opat 

1. september 

8.00  v čast Kristusovemu trpljenju in žalostni MB 

19.00  za + Štefana Srebrnjaka, 30. dan 

 SOBOTA 
Sv. Marjeta, devica in mučenka 

2.  september 

8.00  za + mamo in očeta ter brata Boljka 

19.00  za dobrotnike in samostanko družino 

NEDELJA 
3.  september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. nedelja med letom 
angelska nedelja 

 

7.00  za + Jožeta Avžina, 30. obl. 

8.30  za farane   

10.00  za + Martina Kralja, 1. obl. 

11.30  za + Ivana Gregoriča, 17. obl. 

19.00  za + Ivana Šaška, obl. 


