IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart,
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 župnije:

TRR: SI56 2900 0005 1741 597
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)
PISARNA je odprta vsak dan po sveti maši.
V nujnih primerih pozvonite na domofon
oz. pokličite po telefonu.

MAŠNE NAMENE za oktober lahko naročite od nedelje, 28.8. naprej…
PEVSKE VAJE ZA ŽPZ se bodo začele v sredo, 31.8. ob 19.30.
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»Kadar te kdo povabi na svatbo, ne sédaj na prvo
mesto,… kajti vsak, kdor se povišuje, bo ponižan, in
kdor se ponižuje, bo povišan.«
(Lk 14,8-11)

PRVI PETEK: v petek, 2.9. bomo delili zakramente ozdravljanja bolnikom in ostarelim po
domovih – pokličite za obisk svojcev!
NOČNA ADORACIJA bo iz petka, 2.9. na soboto 3.9. v Lurški kapeli.
UMESTITEV NOVEGA ŽUPNIKA: v nedeljo, 4. septembra bo škof Andrej Saje pri
župnijski maši ob 8.30 umestil p. Gregorja Kosa za novega kloštrskega župnika –
prisrčno vabljeni!
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NEDELJSKA MAŠA OB 11.30 se po poletnih počitnicah znova vrača na redni spored
SESTANEK KATEHETOV bo v nedeljo, 4. septembra ob 20h.
PRVA SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 5. septembra ob 20h.

VPIS K VEROUKU za vse razrede bo v četrtek, 8. in v petek, 9. septembra od16h do
18h v prostorih Lenartovega doma.

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.

22. nedelja med letom – 28. avgust 2022

- od 4. septembra dalje!

NOVI ŽUPNIK p. Gregor Kos
Dragi župljani, dovolite,
da se vam na kratko
predstavim. Po novi maši,
ki sem jo leta 1999 pel v
krstni župniji sv. Frančiška
Asiškega v Šiški, sem bil
nastavljen za kaplana k
vam v Novo mesto. Leta
2002 sem bil poslan za
kaplana k Marijinemu
oznanjenju v Ljubljani,
2007 sem se preselil za Bežigrad, 2013
pa sem prevzel vodenje domače šišenske
župnije. Po 20 letih se torej vračam na
kraj »prve pastoralne ljubezni« - svojih
duhovniških začetkov, na katerega me
veže toliko dragocenih spominov. Naj
se po Božji milosti in z našim medsebojnim sodelovanjem ti spomini znova
spremenijo v živo duhovno dogajanje, ki

sem ga začutil že prvi
dan, ko sem prišel med
vas. Ob tej priložnosti
bi se rad zahvalil dosedanjemu župniku patru
Krizostomu, ki vas je
vodil in povezoval v živo
Kristusovo cerkev zadnjih
9 let. Prav tako prisrčna
hvala vsem trem sobratom: patru Marku, patru
Petru in patru Tomažu, ki so mu pri tem
pomagali in tudi mene sprejeli tako odprtih rok, da selitve na Dolenjsko skoraj
nisem občutil kot nekaj stresnega, ampak
kot vračanje domov!
V nedeljo, 4. septembra ob 8.30 vas
vabim k obredu slovesne umestitve za
župnika, ki jo bo vodil škof Andrej Saje!

MAŠNI NAMENI

22. TEDEN MED LETOM 2022
NEDELJA
28. avgust 2022
22. NEDELJA

MED LETOM 2022
sv. Avguštin, škof

PONEDELJEK

»Kako moliti pred Najsvetejšim?« »Sonči svojo dušo. Postavi se pred Gospoda
in pred Njim vztrajaj, da te osvetli, pregreje, prežari tvoje temine s svojo lučjo,
se dotakne tvoje duše in telesa, da te umije, očisti, spremeni in odreši.« Dragi
verniki, skupaj z Župnijskim pastoralnim svetom vas vabim, da se pridružite
tihemu nočnemu češčenju Najsvetejšega, ki bo od petka, 2.9., po večerni
sv. maši, na soboto, 3.9., do jutranje sv. maše. Molitev bo potekala v Lurški
kapeli. Če kdaj, potem so sedanji časi klic k pomnožitvi molitve!

V soboto, 3. septembra ste za čiščenje cerkve na vrsti vaščani Ragovega in Krke.

8.30

za župljane

10.00

za + Ivana ŠAŠKA, obl.

11.30

/

/

/

za + Pepco HUDOKLIN, obl.

19.00

VS

/

10.00

za + Štefana SREBRNJAKA, 5. obl.
za + Martino in Vladimirja FORŠKA

19.00

po namenu

8.00

za ozdravljenje družinskega debla

19.00

za + Daniela VINTARJA

SREDA

8.00

za duše v vicah

sv. Jožef in Nikodem,
svetopisemska moža

19.00

za + Branka in Janeza KRAMARJA

29. avgust 2022

TOREK

sv. Feliks (Srečko), mučenec

30. avgust

2022

31. avgust 2022

BOL
8.00

Brezjanska Mati Božja 19.00
1. september 2022 19.00

19.30

po namenu
za zdravje in srečno vožnjo
za + Anico in Albina MOHARJA
za + Jurija JAKOVCA, 30. dan

PETEK

8.00

v čast Svetemu Duhu v dober namen

2. september 2022

19.00

za + KOVAČIČ in PAVLIČ

8.00

za dobrotnike in samostansko družino

sv. Marjeta, devica

SOBOTA

sv. Gregor Veliki,
papež, cerkv. učitelj

3. september 2022

19.00

NEDELJA

7.00

v zahvalo za zdravje

8.30

za župljane

10.00

za + Antona GREGORČIČA, obl.

11.30

za + iz družine STROJIN

19.00

za + Jožefo JERIČEK

4. september 2022

ČIŠČENJE CERKVE

za + Marijo POREBER

8.00

Mučeništvo sv. Janeza Krstnika

ČETRTEK

NOČNO ČEŠČENJE NAJSVETEJŠEGA

7.00

23. NEDELJA
MED LETOM 2022
Angelska nedelja

za + iz družin BUKOVAC, TRŠČINAR in ŠIŠKA

