
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. nedelja med letom 
 

6. 9. 2015 

št. 35 

» 34Pogledal je v nebo, zavzdihnil in mu rekel: »Efeta!«, to je »Odpri 
se!« 35 In ušesa so se mu kar odprla in vez njegovega jezika se je raz-
vezala in je govoril prav. 36 Naročil jim je, naj tega nikomur ne pravi-

jo; pa bolj ko jim je naročal, bolj so razglašali. 37 In na vso moč so 
strmeli in govorili: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, 

da govoré.« (Mr 7,34-37) 

BIBLIČNA SKUPINA 
 
Skupina prijateljev Svetega pisma 
prijazno vabi na svoja redna teden-
ska srečanja v Klarino sobo. Pod 
vodstvom p. Marka letos prebirajo 
knjigo Pregovorov. V novem vero-
učnem letu se prvič dobijo v pone-
deljek, 7. 9., po večerni sv. maši. 

STIČNA MLADIH 
 
Letos se mladi dobijo na tradicio-
nalni Stični mladih 2015, ki bo v 
soboto, 19. septembra, pod nas-
lovom »Blagor čistim v srcu, kajti 
Boga bodo gledali«. Dragi mladi, 
povežite se med seboj in se prija-
vite pri br. Janezu! 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR 
 

OTROŠKI pevski zbor je namen-
jen otrokom (fantom in puncam) 
od 5. leta starosti do vključno 5. 
razreda OŠ. Vaje bodo ob pet-
kih, od 17.00 do 18.00. Prva vaja 
bo 11. septembra v Frančiškovi 
dvorani. 

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 
 

MLADINSKI pevski zbor je 
namenjen mladim (fantom in 
dekletom) od 6. do 9. razreda 
OŠ, srednješolcem in študen-
tom. Vaje bodo ob sobotah, od 
18.30 do 20.00. Prva vaja bo 19. 
septembra v Frančiškovi dvo-
rani. 
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NADŠKOF IN METROPOLIT STANISLAV ZORE 

OB ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA 

 »Preko različnih šolskih in obšol-
skih dejavnostih boste, dragi učenci in 
dijaki, odkrivali lepoto, smiselnost in 
bogastvo sveta, ki nas obdaja in ki 
nam je zaupan v odgovorno upravljan-
je. V stvarstvu boste prepoznavali sle-
di Stvarnika. Bodite radovedni in 
pomnožite številne darove, ki jih je 
Stvarnik položil v vas, in jih uporabljaj-
te v dobro vseh ljudi in celotnega 
stvarstva. Od vas, dragi učenci in dija-
ki, je odvisna naša skupna prihod-
nost.« 

»In vi, spoštovani starši in uči-
telji, bodite s svojimi izkušnjami opora 
in z osebnim odnosom do narave in do 
ljudi zgled. Vaše znanje bogati znanje 
otrok in mladih, vaši življenjski zgledi 
pa plemenitijo njihova srca, da bodo 
mogli, ko bo napočil njihov čas, znanje 
uporabljati s srcem in tako ta svet 
delati lepši in prijaznejši za vsakega 
človeka.« 

Želimo si, da bi nadškofove 
besede postale dejanja vsakdanjega 
življenja v naših družinah. 
 

 S KATEHETSKO MAŠO smo pričeli 
novo veroučno leto. Jutri, 7. septem-
bra, se prične VEROUK po urniku. Z 
vpisom k verouku pohitite, v kolikor 
otroci še niso vpisani. 
 

 V ponedeljek, 7.9. ima po jutranji 
sv. maši srečanje skupina KLEPET OB 

KAVICI. Vabljen vsi, ki radi klepetate o 
tem in onem. 
 

 V ponedeljek, 7. 9. ob 20. uri, ima 
srečanje ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET. 
 

MALI ŠMAREN – MARIJINO ROJSTVO – 
8. september -  vabljeni k sv. maši 
zjutraj ob 8. uri in zvečer ob 19h. 
 

 SREDNJEŠOLCI naše župnije imajo 
prvo srečanje v sredo, 9. 9. ob 20. uri 
v Lenartovi dvorani. 
 

 SV. maša za notranje ozdravljenje 
in molitve po njej bodo v mesecu 
septembru v četrtek, 17. 9. Vabljeni! 
 

 MINISTRANTI se dobijo pri svojih 
srečanjih v petek, 11. 9. ob 17.30 v 
Lenartovi dvorani. Vabljeni tudi novi 
fantje! 
 

  MOLITVENI KRIŽ pred 
katerim že 12 let molijo 
družine za duhovne pokli-
ce, se bo danes ponovno 
podal na pot po družinah. 
Vabljeni, da se v zakristiji ali župnijski 
pisarni prijavite za prejem križa in 
molitev pred njim. 
 

 VERSKI TISK: Družino, Ognjišče, 
Božje okolje, Brata Frančiška in še 
kaj, dobite ob izhodu na policah. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  

 12. 9.: našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz Kandije in Grma. 

 
 
 

 

MAŠNI NAMENI 
23. teden med letom 2015 

NEDELJA 
6. september 

23. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Jožeta Avžina, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Angelo in Zdenko Ivančič 
11.30  za + Janeza in Jožefo Grdanec 
19.00  za + Jožico Mavsar, obl. 

PONEDELJEK 
7. september 

Sv. Regina, devica, mučenka 

8.00  za + Tadejo Bohte, 1. obl. 
19.00  za + Sonjo Klobčar 
19.00  za + Ivana Groblerja 

TOREK 
8. september 
Marijino rojstvo 

8.00  za + Jožeta Luštka 
19.00  za + Marijo Potočar, 30. dan 
19.00  za + Julijano Rajer, 7. dan 

SREDA 
9. september 

Sv. Peter Klaver, duhovnik 

8.00  za + iz družine Gunde 
19.00  za + Franca in Emilijo Zarabec 

VS 20.00 za + Frančiško Mežnar, 7. dan 
BOL 19.30 za Božjo pomoč in za zdravje 

ČETRTEK 
10. september 

Sv. Nikolaj Tolentinski, duh. 

8.00  za + Vladimirja Forška in sorodnike 
19.00  za + moža Jožeta Novaka in hčerko Jožico 

19.00  za + Stanislava Rozmana, 30. dan 
~  po namenu (           ) 

PETEK 
11. september 

Bl. Bonaventura Barcelonski 

8.00  za + Milana Teropšiča, obl. 
19.00  za + Petra Drenika 
19.00  za + Marijo Avbar 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
12. september 

Marijino ime 

8.00  po namenu p. Krizostoma 
19.00  za + Mavsar in Vidmar 

poroka 15.30 za blagoslov v zakonu 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
13. september 

24. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za Božjo pomoč za ohranitev družine 
8.30  za farane 
10.00  za + Franca in Nežo Mavsar 
11.30  za + Pavla in Ano Mihelčič 
19.00  za + Tončko Zupančič 

SV 10.00 za + Mileno Ovniček, obl. 


