
, 
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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. nedelja med letom 
 

20. 9. 2015 

št. 37 

»35 In sédel je, poklical dvanajstere in jim govoril: »Če kdo hoče biti 
prvi, bodi izmed vseh zadnji in vsem služabnik.« 36 In vzel je otroka, 

ga postavil v sredo mednje in ga objel ter jim rekel: 37 »Kdor koli 
sprejme katerega izmed takih otrok v mojem imenu, mene sprejme; 

in kdor mene sprejme, ne sprejme mene, marveč tistega, ki me je 
poslal.«   (Mr 9,35-37) 

STARŠI PRVOBHAJANCEV 
 
imate svoje prvo srečanje v pripravi 
Vaših otrok na prvo sveto obhajilo. 
Srečanje bo v torek, 22. 9. ob 18. uri 
in za tiste, ki ne morete zvečer, bo 
v sredo, 23. 9. ob 10. uri v Frančiš-
kovi dvorani.  
Prav lepo povabljeni in nasvidenje. 

ROMANJE NA BREZJE 
 
bo letos v nedeljo, 19. oktobra. Kot 
po navadi bo avtobus odpeljal iz 
Kandije ob 13. uri. En avtobus pa bo 
pobiral tudi po podružnicah: ob 12.35 
Veliki Slatnik in potem naprej čez 
Križe, Potov Vrh, Petelinjek in naprej 
do mesta. Cena prevoza je 10 €. Pri-
javite se v župnijski pisarni. 

FRANČIŠKANSKI KOMORNI ZBOR 
 

začenja z novo pevsko sezono in v 
svoje vrste vabi nove  člane.  
V lanskem letu je zbor praznoval 20 
let delovanja in tudi za letos so pri-
pravili zanimiv program.  
Vaje so vsako nedeljo od 1900 do 
2030 ure v Frančiškovi dvorani. 

NOVI PEVCI DOBRODOŠLI! 

MOLITVENI KRIŽ 
 

Lepo ste povabljeni, da sprejmete 
molitveni križ, pred katerim boste 
en teden molili za nove duhovne 
poklice. Bratje frančiškani smo 
pripravljeni priti en večer k vam, 
da bi skupaj molili. Rezervirajte si 
teden, ko bo križ pri vas! 
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BL. ANTON MARTIN SLOMŠEK – 24.9. 

 Prvi blaženi Slovenec je bil med 
drugim tudi učitelj in katehet. Kaj je 
poudarjal:  
• Učiteljski stan je smatral za “preva-

žen” stan in poudarjal  je njegov 
pomen v človeški družbi. 

• Od učiteljev je zahteval, da so zgled 
svojim učencem. “Učitelj v besedi 
in dejanju je največji dobrotnik 
dežele.” 

• Vneto Slomškovo delovanje na šol-
skem in vzgojnem področju je glo-
boko vplivalo na ves razvoj sloven-
skega šolstva, zlasti pa šolstva na 
ogroženi severni narodni meji. 

• Leta 1808 je bilo na tem področju 
45 rednih in 23 nedeljskih šol. Po 
letu 1846 pa že 155 rednih in 109 
nedeljskih šol. 

Takole pa govori njegova pesem: 
V petek po šoli 

Kakor kaplja v potok pade, mine čas, 
naglo kane, kane v sode brž za nas,  

brž za nas. 
Dneve nesejo valovi, le naprej, 

ure pihajo vetrovi, še hitrej’, še hitrej’. 
Oh, velika je zamuda, 

mladih dni srečen človek, 
ki brez truda dobro spi, dobro spi. 

 

Radi molimo k prvemu blaženemu, 
da bo čim prej prištet med svetnike. 
 

 VARSTVO OTROK – še vedno lahko v 
župnijski pisarni prijavite svoje otroke 
za varstvo pred veroukom - v času od 
14h do začetka verouka. Zaenkrat še 
ni oblikovana skupina. 

  ŠKOFIJSKO SREČANJE DRUŽIN 
V okviru praznovanja 10-letnice škofi-
je Novo mesto bo v soboto, 17. okto-
bra 2015, v Sevnem pod Trško goro, v 
prostorih Srednje kmetijske šole, 
Škofijsko srečanje družin pod ges-
lom: »Ljubezen je naše poslanstvo«. 
Na to srečanje so povabljene vse 
generacije. Program bo trajal od 9. 
do 16. ure. Med 8. in 9. uro bo zbiran-
je, ob 9.00 molitev in pozdrav ter 
nato začetek programa, posebnega 
za odrasle, otroke in mladino. Za 
odrasle bo imel prvo predavanje p. 
Silvo Šinkovec s sodelavci, po odmo-
ru pa še zakonca Siter. Nato bo do 
kosila delo po skupinah. Za otroke in 
mlade bo med tem organizirano delo 
v delavnicah. Lepo so povabljeni tudi 
otroci, ki pojejo po župnijah v zborih, 
da bodo pod vodstvom prof. Makov-
ca pripravili sodelovanje pri zaključni 
sv. maši. Po skromnem kosilu bo od 
14h do 15h družabni del s čarodejem 
in glasbenim delom. Ob 15. uri bo sv. 
maša, s katero bomo zaključili sre-
čanje. 
REZERVIRAJTE SI DAN! 
 

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

 26. 9.: našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz Žabje vasi, Šentjernejske 
ceste, Lobetove in Na Tratah. Vablje-
ni, da okrepite skupino. 

 
 
 

 

MAŠNI NAMENI 
25. teden med letom 2015 

NEDELJA 
20. september 

25. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Ano Klobčar, obl. 
8.30  za farane 
10.00  za + Danico Kuralt in starše Bezeg in Pavec 
11.30  za + starše Kuhelj in Kramar 
19.00  za + Smolejevo mamo in + Ano Murn 

PV 10.00 za + Staneta Moharja 

PONEDELJEK 
21. september 
Sv. Matej, apostol  

8.00  v zahvalo sv. Antonu 
19.00  za + Jožico Seničar 
19.00  za + iz družine Blatnik in Zorko 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

22. september 
Bl. Oton, menih, škof 

8.00  za + Brodarič 
19.00  za + Martina in + starše Golobič 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
23. september 

Sv. Pij iz Pietrelcine 

8.00  za + Franca Judeža 
19.00  za + Alojzija Seničarja in starše 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
24. september 

Bl. Anton Martin Slomšek 

8.00  za + Marijo Škufca 
19.00  za + Marijo Potočar 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
25. september 

Sv. Kleofa, Jezusov učenec 

8.00  za duhovne poklice 
19.00  za + Janeza Klemenčiča (238) 
19.00  za + Renato Klenovšek 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
26. september 

Sv. Kozma in Damijan, muč. 

8.00  za + iz družine Može 
19.00  za + Danijela Mikca, obl. 

~  za + Staneta Abolnarja, 7. dan 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
27. september 

26. NEDELJA MED LETOM 

7.00  v zahvalo in za zdravje 
8.30  za farane 
10.00  za vse + iz družin Buh in Gvardjančič 
11.30  za + Bele in Rajk 
19.00  za + Ivana Gregoriča, obl. 

PV 10.00 za + starše Blažič in Valentina 


