
VEROUK V ŽUPNIJI NM-SV. LENART 2021/22 
 

DEVETLETKA 
 

 

razred dan ura prostor voditelj 

1. 
torek 16.00 Frančiškova 

dvorana 
s. Alenka Žibert 

sreda 17.00 

2. 
torek 17.00 Frančiškova 

dvorana 
s. Alenka Žibert 

sreda 16.00 

3. 
PRVOOBHAJANCI 

ponedeljek 16.00 Antonova 
soba 

p. Krizostom Komar 
ponedeljek 17.00 

4. 
torek 15.00 Antonova 

soba 
ga. Metka Pevec 

Slana torek 16.00 

5. 
četrtek 15.00 Frančiškova 

dvorana 
ga. Alenka Ilovar  

četrtek 16.00 

6. 
ponedeljek 16.00 Frančiškova 

dvorana 
ga. Gabi Novina 

ponedeljek 17.00 

7. 
sreda 14.00 

Klarina soba ga. Jerca B. Kranjec 
sreda 15.00 

8. 
ponedeljek 14.30 Lenartova 

dvorana 
p. Tomaž Hočevar 

ponedeljek 15.30 

9. 
BIRMANCI 

ponedeljek 17.00 Lenartova 
dvorana 

p. Tomaž Hočevar 
četrtek 17.00 

 
SREDNJEŠOLCI & ŠTUDENTI & PEVSKI ZBORI 

 
 

skupina dan ura prostor voditelj 

SREDNJEŠOLCI sreda 20.00 
Lenartova 
dvorana 

p. Tomaž 

SKUPINA BIRMANSKI 

ANIMATORJI četrtek 18.30 
Lenartova 
dvorana 

p. Tomaž 

FLM 3. sobota 20.00 
Lenartova 
dvorana 

p. Tomaž & 
p. Krizostom 

ŽUPNIJSKI  
PEVSKI ZBOR 

sreda 19.30 
Frančiškova 

dvorana 
g. Matevž Novak 

MLADINSKI 
ZBOR 

petek 16.30 – 18.00 
Frančiškova 

dvorana 
gsp. Nika Molan 

OTROŠKI ZBOR petek 16.30 – 17.30 
Antonova 

soba 
 

 

Spletna stran župnije: 
www.nm-kloster.si 



DRUGE SKUPINE 

 
 

skupina dan ura prostor voditelj 

MINISTRANTI petek 17.00 
Lenartova 
dvorana 

g. Sandi Verščaj & 
p. Krizostom 

ŽPS 1. ponedeljek 
po večerni 

maši 
Lenartova 
dvorana 

p. Krizostom 

Frančiškov svetni red (OFS) 3. sobota 17.00 
Lenartova 
dvorana 

p. Tomaž 

VERA in LUČ 2. nedelja 14.00 
Lenartova 
dvorana 

p. Marko & 
ga. Renata Kocjan 

Biblična skupina ponedeljek 
po večerni 

maši 
Klarina soba p. Marko 

ZAKONCI I. 2. ponedeljek 20.15 
Lenartova 
dvorana 

p. Krizostom 

ZAKONCI II. 3. petek 20.00 
Lenartova 
dvorana 

p. Peter 

ZAKONCI III. 3. četrtek 20.30 
Lenartova 
dvorana 

p. Tomaž 

ZAKONCI IV. 3. četrtek 20.15 
Lenartova 
dvorana 

p. Krizostom 

SKUPINA ZA MOŠKE 4. torek 20.00 
Lenartova 
dvorana 

p. Krizostom 

KLEPET OB KAVICI ponedeljek 
po jutranji 

maši 
Lenartova 
dvorana 

ga. Marija Cimermančič 

& 
p. Krizostom 

Molitev rožnega venca petek 
po jutranji 

maši 
Lurška kapela ga. Marija Božič 

Prenova v Duhu četrtek 
po večerni 

maši 
Lurška kapela 

ga. Amalija Lukšič & 
p. Peter 

BRZEPLAČNO PRAVNO 
SVETOVANJE 

1. četrtek 16.00 – 17.00 Kabinet ga. Anita Klobučar 

KARITAS 1. torek 
po večerni 

maši 
Klarina soba ga. Cvetka Plantan 

DRAMSKA SKUPINA 
petek –  

po dogovoru 
16.00 

Frančiškova 
dvorana 

gspi. Sara Mihalič & 
Anderlič 

SLOMŠKOVO bralno priznanje po dogovoru - Antonova soba 
ga. Metka Pevec 

Slana 

KATEHUMENAT 
nedelja, 4.10. ob 20h 

(prvo srečanje) 
po večerni 

maši 
Lenartova 
dvorana 

p. Krizostom &  
p. Peter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBVESTILA IN POVABILA 
 
 

1. VPIS K VEROUKU bo potekal v četrtek, 9. 9. in petek, 10. 9. med 16.00 in 18.00. 

Za vpis v 1., 3. in 9. razred s seboj OBVEZNO prinesite krstni list (če otrok ni bil krščen v naši župniji) 
ali družinsko knjižico; prinesite tudi denar (30€) za poravnavo stroškov in podpisano spričevalo. 
 

2. PRIJAVNICE: Starši, ki v vpisujejo k verouku 1. otroka, pa morajo izpolniti večjo prijavnico, ki jo dobijo v 
župnijski pisarni ali na spletni strani župnije –  

https://www.nm-kloster.si/datoteke/prijavnica_verouk_2015.pdf.  

Kdor ima že vpisane otroke k verouku, naj prijavnico samo pregleda, če držijo vsi podatki. Dobijo jo v roke 
na dan vpisa k verouku. 

 

3. CENIK UČBENIKOV (U) IN DELOVNIH ZVEZKOV (DZ): 

1. Razred          Božji otrok sem                                 DZ….11, 00€ 

 

2. Razred          Praznujmo z Jezusom                      DZ….11, 00€ 

 

3. Razred          Kristjani praznujemo skupaj              DZ….11, 00€ 

 

4. Razred          Pot v srečno življenje                           U…8,50€  in (kupi mali navadni črtasti zvezek!) 

 

5. Razred          Znamenja na poti k Bogu                     U…8,50€ in (kupi mali navadni črtasti zvezek!) 

 

6. Razred          Skupaj v novi svet                                 U…8,50€ in (kupi mali navadni črtasti zvezek!) 

 

7. in 8. Razred    Radi živimo                                         U…17,00€  

 

4. PRISPEVEK NA DRUŽINO: Hvaležni vam bomo tudi za celoletni dar v višini 30 € na družino, ki je 
namenjen delnemu kritju stroškov ogrevanja, čiščenja ter nabavi katehetskih pripomočkov. Tretjemu in 
vsakemu naslednjemu otroku v družini učbenike in delovne zvezke podari župnijska Karitas. 

V primeru finančne stiske ali z drugimi predlogi ter vprašanji se starši osebno obrnite na župnika.   

 

5. LITURGIČNI ZVEZEK: Vsak veroučenec (razen birmanci!), ga potrebuje, kamor bo lepil bogoslužne listke, 
ki jih bo prejel ob obisku nedeljske maše. Cena bogoslužnega zvezka v trgovini je 1,90€, cena listkov je 1 
€ (skupaj 2,90€). Liturgični zvezek je v pomoč veroučencu in staršem, da bi lažje spremljali in sodelovali v 
cerkvenem in bogoslužnem letu. 

 

6. VEROČUNE KNJIGE: če kdo ne rabi knjige za 4., 5., ali 6. razred, ji lahko vrne in jo bomo dali drugemu.      

 
 

7. KATEHETSKA SV. MAŠA bo v nedeljo, 19. 9. ob 10. uri. 

 

8. Osnovnošolski in srednješolski VEROUK pričnemo v ponedeljek 12. septembra 2021. 

 
 

9. OTROKE najbolj vzgajajo starši s svojim zgledom. Vsa družina je lepo povabljena k obisku nedeljske 
DRUŽINSKE svete maše ob 10. uri, ko je sv. maša oblikovana bolj za otroke. Razmislite tudi o prejemu 
molitvenega križa pred katerim družina en teden moli za nove duhovne poklice. Še posebej je zaželeno, 
da križ sprejme družina prvoobhajanca in birmanca. 

 
10. ŽUPNIJA je za kristjana drugi dom, kjer bi se naj počutil sprejetega in nagovorjenega. V župniji prejema 

kristjan hrano za duhovno življenje. Dragi starši, vabljeni, da se torej po svojih močeh potrudite in skrbite, 
da boste zase in za svoje otroke poleg telesne hrane, poskrbeli tudi za duhovno.  

 
11. DOBRODOŠLI V NAŠI KLOŠTRSKI ŽUPNIJI, KJER SMO ZA VAS ŠE VEDNO ŠTIRJE DUHOVNIKI. 

 
 

 

Za župnijo NM - Sv. Lenart; odgovarja p. Krizostom Komar OFM, župnik;  07-338-14-70, info@nm-kloster.si 

https://www.nm-kloster.si/datoteke/prijavnica_verouk_2015.pdf

