
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. GREGOR 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

IN LA ANZO

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.

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.

1472-2022
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»Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, 
ne more biti moj učenec.«

 (Lk 14,27)MAŠNE NAMENE za oktober sprejemamo po jutranji in večerni maši.

OTROŠKI, MLADINSKI IN ŽUPNIJSKI ZBOR k pevskim vajam (glej urnik skupin!) in 

sodelovanju pri nedeljskih mašah vabijo nove pevke in pevce z besedami psalmista: 

»Hvalite Boga v njegovem svetišču!« (Ps 150)

NEDELJSKA MAŠA OB 11.30 se po poletnih počitnicah znova vrača na redni spored - 

od 4. septembra dalje!

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.

STIČNA MLADIH bo potekala v soboto, 17. septembra 2022. Letošnje geslo je: Izberi 

vihar (prim. Mt 14,22-33). Cena vstopnice v predprodaji je 10€, na dan Stične pa 12€. 

Predprodaja poteka preko spletne trgovine Katoliške mladine. Iz Novega mesta bo 

peljal posebni avtobus – dijaki in študenti, prijavite se p. Tomažu ali p. Gregorju do 10. 

septembra!



ČIŠČENJE CERKVE
10. september: Mali Slatnik, Mala in Velika Cikava, ulice: Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva 

»Dragi kateheti, katehisti in katehistinje, starši in otroci!

 

    M A Š N I   N A M E N I 
23. TEDEN MED LETOM 2022  

NEDELJA 
 

4. september  2022 
 

23. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

 

angelska nedelja 

7.00   
8.30   

10.00   
11.30   
19.00   

PONEDELJEK 
 

sv. Terezija iz Kalkute, dev., red. 
ustan. 

 

5. september  2022 

8.00  za ozdravitev Tadeja 

19.00  za + Barico JAPELJ 

 TOREK  
 

sv. Zaharija, 
prerok 

6. september 2022 

8.00  za + Marijo in Jožeta MAJERLE in 
Rozi 

19.00  za pravičen izbor volitev 

 SREDA 
 

sv. Regina, mučenka 
 

7. september  2022 

8.00  za zdravje v družini 
19.00  za + Ano BAN 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
ROJSTVO 

DEVICE MARIJE 
mali šmaren 

8. september   2022 

8.00  za varstvo družine KAVAŠ 

19.00  za + Branka VRBINCA 

PETEK 
 

sv. Peter Klaver, 
redovnik  

 

9. september   2022 

8.00  za + dedija in starše 

19.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

SOBOTA 
 

sv. Ines, mučenka 
 

10. september   2022 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla  M. in C. 

19.00  za + Emico POREBER in starše GOLOB 
 

NEDELJA 
 

11. september   2022 
 

24. NEDELJA 
MED LETOM 2022 

7.00  za Božje varstvo 
8.30  za župljane 

10.00  za + sestro Moniko in starše ŠAŠEK ter LUZAR  

11.30  za Božji blagoslov in zdravje v družini 

19.00  v zahvalo 

SV 10.00 za + Toneta PENCA in JANČARJEVE 

ŠKOfIJSKI MOLITVENI DAN 
ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

Vabilo na začetku novega katehetskega 
leta je, da postajamo učenci sinodalnos-
ti: da se med seboj pozorno poslušamo 
in se tako učimo iskrenega pogovora. K 
temu je še posebej povabljena kateheza 
za mlajše, mlade in odrasle. V prvi vrsti 
ne gre za pouk o tem, temveč za prenaša-
ti »sinodalni način v življenje«. V ta način 
vstopamo z molitvijo in poslušanjem 
Božje besede. 

Navedena raznolikost občestva je zahtev-
na in izzivalna. Smiselno je ohranjati, kar 
je dobrega, a hkrati v odprtosti sprejema-
ti nove razmere, se v njih učiti in skupaj 
razločevati zrnje od plev. Pomembno je, 
da vemo, kam želimo priti. Najprej sami, 
potem pa znotraj občestev, katerih del 
smo. Pri določanju smeri naj nam bo v 
pomoč Slovenski katehetski načrt. V njem 
ni receptov, so pa v njem smerokazi, kako 
graditi osebni odnos z Jezusom Kristusom 
na posameznih stopnjah rasti v veri.

Pri krstu je bilo v nas položeno seme 
Božjega življenja. Da iz semena nastane 
sad, sta potrebna rast in zorenje. Kateheza 
pomembno prispeva k razvijanju tega se-
mena – Božjega daru vere, ki smo ga pre-
jeli. Opažam, da so otroci zelo zasedeni 
z zunajšolskimi dejavnostmi. Te imajo za 
cilj razvijati sposobnosti na posameznih 
področjih. Kateheze ne smemo postaviti 
na isti nivo z drugimi dejavnostmi, saj ne 
daje zgolj sposobnosti za eno od področij 
življenja, ampak daje smisel in pomen 
vsem drugim področjem in s tem odgovor 
na dar krsta, ki smo ga prejeli in ki lahko 
da polni smisel človekovemu življenju. 

Želim, da to novo katehetsko leto vzam-
ete kot dar, kot nov izziv in priložnost. 

Sveti Duh, vodi nas, bodi doma v naših 
srcih; pokaži nam pot, po kateri naj gre-
mo, in kako naj hodimo po njej.«

Nadškof msgr. Alojzij Cvikl DJ,
predsednik SKU

bo v soboto, 10. septembra 2022 
potekal pod geslom »Pojdi in po-
pravi mojo Cerkev« v romarski cerkvi 
Marijinega vnebovzetja na Zaplazu:

– ob 9.00 molitvena ura,

– ob 10.00 sveta maša.


