
, 
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. JANEZ 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). Ena PRIPRAVA je skupna 
dekanijska, druga pa v soboto pred krstom 
ob 18.00 (v zim. času ob 17.00)
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.Odgovarja: p. Krizostom Komar OFM, župnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. nedelja med letom 
 

23. 8. 2015 

št. 33 

67 Jezus je torej rekel dvanajsterim: »Ali hočete tudi vi oditi?«  
68 Simon Peter mu je odgovoril: »Gospod, h komu pojdemo? 

 Besede večnega življenja imaš  
69 in mi verujemo in vemo, da si ti Kristus, božji Sin.« 

(Jn 6,67-69) 

VPIS V NOVO VEROUČNO LETO 
bo potekal v sredo in četrtek, 2. in 3. 
9. od 16. do 18. ure, ter v petek, 4. 9. 
od 17. do 18. ure v veroučnih učilni-
cah Lenartovega doma. 
Izpolnite PRIJAVNICO in s seboj prinesi-
te podpisano SPRIČEVALO. 
Za vpis v PRVI RAZRED prinesite tudi 
družinsko knjižico oz. krstni list (če 
otrok ni krščen pri nas). 

ROMANJE 
BOLNIKOV IN OSTARELIH 

 
V soboto, 29. 8. je romanje bolni-
kov, ostarelih in invalidov na 
Zaplaz. Kdor more, naj se roman-
ja udeleži. Skupni prevoz ni orga-
niziran. 

Na POTOVEM VRHU 
 

se obnova cerkve počasi zaključu-
je. Želimo si urediti še načrtovano 
odvodnjavanje in pobeliti notran-
jost cerkve. Do sedaj se je nabralo 
okrog 9.000 € zato še naprej trka-
mo na darežljivost Vaših src, še 
posebej prebivalcev Potovega 
Vrha, Petelinjeka in Križ.  

ČIŠČENJE CERKVE 
V soboto, 29. 8. čistijo in krasijo našo 
cerkev župljani iz vasi Ragovo in 
Krka. 
Obvestite se med seboj in pridite v 
večjem številu. 

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

Vzemite si novo Družino, novo šte-
vilko Brata Frančiška, Svetogorsko 
Kraljico in še kaj. 
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Katehetsko pismo 2015–2016 
 

Dragi veroukarji, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate katehetsko delo! 
 

Pred nami je NOVO 

VEROUČNO LETO, nova 
priložnost za pristno 
pričevanje o Bogu, 
njegovi ljubezni in 
navzočnosti v svetu 
ter rast v veri. To 
veroučno leto bo 

zaznamovano tudi s ŠKOFIJSKIM JUBI-

LEJNIM LETOM, ki smo ga pričeli v 
mesecu aprilu in ga bomo zaključili v 
juniju 2016. Deseta obletnica novo-
meške škofije je priložnost, da vsi 
poglobimo tudi pripadnost svoji ško-
fiji, da morda obiščemo stolnico (v 
postnem času bodo romanja dekanij 
v stolno cerkev), se srečamo s ško-
fom in še bolj spoznamo pastoralni 
utrip v škofiji. V okviru praznovanja 
bo že 17. oktobra na Sevnem srečanje 
družin naše škofije (tudi za vse vero-
učence), meseca aprila pa srečanje 
mladih celotne škofije. Hkrati pa 8. 
decembra stopamo v IZREDNO SVETO 

LETO, ki ga je razglasil papež Frančišek 
in bo posvečeno Božjemu usmiljenju. 
Papež želi, da bi bili v tem letu še 
»posebej zazrti v Jezusa in njegovo 
usmiljeno obličje«, da bi po Njego-
vem zgledu usmiljenja do nas  bili 
tudi mi usmiljeni drug do drugega. 

Tudi pri družinski in župnijski katehe-
zi bomo spoznavali, kako nas Bog 
ljubi, da bi tudi mi ljubili drug druge-
ga, tudi v telesnih in duhovnih delih 
umiljenja (jih poznamo?).     
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 podpisa-
no veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  
3. in 9. razred je k prijavnici potrebno 
priložiti še Družinsko knjižico ali krst-
ni list (če otrok ni bil krščen v župniji 
verouka). Ob vpisu bo mogoče kupiti 
liturgični in delovni zvezek, učbenik 
ter poravnati celoletni prispevek (25€ 
na družino), iz katerega vsaj delno 
krijemo stroške ogrevanja in nakup 
katehetskih pripomočkov. Če družina 
ne zmore poravnati prispevka, naj 
starši to sporočijo svojemu župniku. 
Veroučenci ob vpisu izberejo tudi vsaj 
eno obveroučno dejavnost (minis-
tranti, pevski zbor, Slomškovo bralno 
priznanje, dramska skupina, skavti 
itd.) in pri njej vse leto tudi sodeluje-
jo.  
 
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 2015 

NEDELJA 
23. avgust 

21. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + p. Luka Pogačića, 11. obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Nežo in Leopolda Srebrnjak 
11.30  za + Janeza in Ano Boljka 
19.00  za + Lukšetove 

VS 10.00 za razumevanje, sožitje in blagoslov v vasi 

PONEDELJEK 
24. avgust 

Sv. Jernej, apostol 

8.00  za +  Janeza in Majo Udovč, obl. 
19.00  za + Janeza Jerička 

~  po namenu (           ) 

TOREK 
25. avgust 

Sv. Ludvik IX., kralj 

8.00  za + Marto Ortar 
19.00  v čast sv. Antonu Padovanskemu 
19.00  za + Jožico Seničar, 30. dan 

SREDA 
26. avgust 

Sv. Aleksander in Bergama 

8.00  za + Rozalijo Hudoklin ter Antona in Nevenko Rozman 

19.00  za + Stanislava Lipeja 
~  po namenu (           ) 

BOL 19.30  

ČETRTEK 
27. avgust 

Sv. Monika, mati 

8.00  v zahvalo in priprošnjo za zdravje 
19.00  za + Magdaleno Jaki 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

PETEK 
28. avgust 

Sv. Avguštin, škof, c. uč. 

8.00  za + iz družine Bergman – Križ 
19.00  za + Pepco Hudoklin 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
29. avgust 

Mučeništvo Janeza Krstnika 

8.00  za + starše Plantan 
19.00  za + Franca Judeža 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
30. avgust 

22. NEDELJA MED LETOM 

7.00  v zahvalo in za blagoslov 
8.30  za farane 
10.00  za + Antona Ilarja 
11.30  za + Ivana Šaška in + starše Bohte 
19.00  za + Jožefo Zupančič 

GV 10.00 za + Pavleta Stariča 


