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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 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.

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.
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ŠE TRI DNI DO SEPTEMBRA

Pred nami so zadnji trije dnevi poletno-počitniškega meseca avgusta.
Počitniški dnevi, ki so nam bili podarjeni, se torej neizbežno iztekajo. Pred
nami je prvi jesenski mesec september, ki naznanja novo šolsko in veroučno leto. Kot ste lahko videli minulo
nedeljo, smo v naši župniji objavili
veroučni urnik za novo veroučno in
pastoralno leto 2016/17. Preberite si
ga in dragi starši naredite vse, da verska vzgoja ne bo na zadnjem mestu
vseh prostočasnih dejavnosti. Še
vedno ostaja veroučna vzgoja izključno v družini in župniji, svet in s tem
posledično šola je vedno bolj laičen,
neopredeljen, predvsem pa izrinja
Boga. Pred nami so časi, ko se bomo
hočeš ali nočeš morali odločiti na
Kristusa ali proti Njemu. Vmesne poti
ne bo. Starši, preden otroke vpišete k
verouku, dobro v družini premislite,
ali jih boste tudi pri verski vzgoji
podpirali. V nasprotnem primeru je
bolje, da jih ne vpisujete nekam, kjer
se uči o stvareh, o katerih niste sami
prepričani in tudi sami to ne živite.
Otrokom dajete s tem slab zgled in
njihova prihodnost v veri bo zaradi
tega zelo negotova. Bog nam ne
zameri, če nekaj ne zmoremo in smo
se tako odločili. Delamo pa proti
Božji volji, če se odločimo biti kristjan, pa smo samo na pol ali samo
takrat, ko nam je lepo in praznujemo.
Napisane besede naj služijo kot pred-

log za družinski razmislek, ki naj rodi
tudi skupno odločitev.
VPIS K VEROUKU BO
v sredo, 7. in četrtek, 8. 9. Glede na
določene ure naj se družina odloči za
tisto uro, ki ji najbolj ustreza, ker bo
vpis k verouku dejansko trajal eno
uro po skupinah.
VABLJENI K MOLITVI PRED
NAJSVETEJŠIM
na četrtek pred prvim petkom, 1.9.
ob 18.30 za nove duhovne poklice; na
prvi petek, 2.9. ob 18.30 kot zadoščevanje za grehe in soboto, 3.9. ob
18.30 za duhovnike in njihovo stanovitnost ter svetost. Napadi hudega
duha so v današnjem času zelo hudi
prav na družine in zakonce ter duhovnike. Zalezovanju se moremo upreti
z osebno in skupno molitvijo.
OBISK BOLNIKOV NA DOMU NA
PRVI PETEK
Radi pridemo duhovniki na dom vsak
prvi petek k bolniku, ki ne more redno prit k nedeljski sv. maši. Glede na
velikost naše župnije in veliko število
ostarelih in bolnih, je prejemnikov
zakramentov na prvi petek zelo
malo. Vabljeni, da izkoristite čudovito priliko.
SVETOLETNO ROMANJE V RIM
novomeške škofije bo od 26. od 29.
septembra. Kdor misli oditi na romanje, naj se čim prej prijavi na agencijo
Trud v Ljubljani.

MAŠNI NAMENI
22. teden med letom 2016
NEDELJA
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PONEDELJEK
29. avgust

Mučeništvo Janeza Krstnika

TOREK
30. avgust

Sv. Feliks (Srečko), mučenec

SREDA
31. avgust

Sv. Rajmund Nonat, redovnik

ČETRTEK
1. september

Sv. Egidij (Tilen), opat

PETEK
2. september

Sv. Marjeta, devica

SOBOTA
3. september

Sv. Gregor Veliki, papež

NEDELJA
4. september
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za + Janeza in Majo Udovč
za farane
za + Franca Pavlina
za + Marijo Jarc – G28
za + Jožefo Hudoklin, obl.
10.00 za + Frančiško - 1. obl. in Janeza Mežnar
za + starše Šoško in brata Staneta
za + Ivanko Muhič
za + Marijo Jarc – G29
v zahvalo za hčer Natalijo
za + starše Kastelic
za + Marijo Jarc – G230
za žive in + svojce
za + Janeza Kramarja
19.30

za + Rezko Justin, 1. obl.
za + Franca Ucmana
za + Marijo Antočič, 30. dan

za uspešno zdravljenje
za + Mileno Pučko, 30. dan
Za + Antona Gorenca, 30. dan
za + Jožo Zupančič
za + Ivana Šaška, obl.
18.00 Za + Rozo Mihalič, 7. dan
za + Ano Vero Jeraj
za farane
za + starše in brate Ferkolj in tete Fabiančič

za + brata Viktorja in Franca
za + Jožico Mavsar, obl.

