
Oznanila
kloštrska

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.)

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
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.

  
 

 

 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE – sobota, 1. 9.: Ragovo in Krka. 
 

 IZLET FRANČIŠKANSKEGA ŽUPNIJSKEGA PEVSKEGA ZBORA – na izlet v 
Belo krajino se bodo podali v soboto, 1. septembra. V svoje vrste vabijo 
nove pevce, vaje imajo ob sredah ob 19h, pozimi pa ob 18h. Zbor se je v 
minulem katehetskem letu močno prenovil, česar smo vsi zelo veseli. 

 

 FRANČIŠKANSKI KOMORNI ZBOR – prav tako vabi v svoje vrste pevce. 
Vaje imajo ob nedeljah zvečer ob 19. uri. 

 

 MOLITVENA URA ZA NOVE DUHOVNE POKLICE – molili bomo v petek, 
31. 8., po večerni sv. maši do 21. ure. Pridite – molimo! 

 

 PRVA NEDELJA V MESECU  - na prvo nedeljo vabimo k darežljivosti pri 
nabirki za naš samostan in cerkev; po dopoldanskih  sveti mašah pa na 
druženje v Lenartovo dvorano. Priporočamo za sladek priboljšek. 
 

 ROMANJE NA BREZJE – letos bo tradicionalno romanje na Brezje v 
nedeljo, 2. septembra, ker je v oktobru škofijsko romanje na Madžarsko. 
Še so prosta mesta na avtobusu. Prevoz stane 10 €.  
ODHOD iz Kandije je ob 13h. 
 

 ŠKOFIJSKO ROMANJE NA MADŽARSKO – bo pod vodstvom našega 
škofa Andreja Glavana in preko agencije Trud. Program s prijavnicami je 
na mizicah za verski tisk. 
 

 PO SKLEPU NAŠIH ŠKOFOV JE DAR ZA SV. MAŠO OD 1. JULIJA 2018 20€. 
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26. avgust 2018  
št.  

»Po tistem je mnogo njegovih 
učencev odšlo in niso več 

hodili z njim. Jezus je tedaj 
rekel dvanajstérim: »Ali 

hočete tudi vi oditi?« Simon 
Peter mu je odvrnil: »Gospod, 

h komu naj gremo? Besede 
večnega življenja imaš in mi 

trdno verujemo in vemo, da si 
ti Sveti od Boga.« Jn 6,66-69 



Katehetsko pismo 2018–2019
Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo 

spremljate katehetsko delo!

  

Dovolite, da se vam na začetku tega 
pastoralnega leta zahvalimo za zaupanje, ki 
ste ga kot starši in prvi vzgojitelji verske 
vzgoje svojih otrok izkazali s tem, ko ste 
nam duhovnikom in katehetom dovolili 
sodelovati z vami pri vašem poslanstvu pri 
vzgoji. Pomanjkanje časa, vedno bolj 
zahtevne razmere v vaših službah in misijon 
v Novem mestu so razlogi, da želimo 
letošnje leto še bolj zavzeto sodelovati z 
vami in vašimi otroki. Zanje želimo narediti 
vse, kar je v naši moči, da bi postali ne le 
zrele in odgovorne osebnosti, ampak tudi 
zreli in odgovorni kristjani, ki bodo dejavno 
gradili našo družbo ter bodo Kristusovo 
ljubezen in njegov glas ponesli prihodnjim 
generacijam.
Da bi nam to uspelo, je potrebno 
sodelovanje med starši in kateheti. Samo 
tako lahko dosežemo enoten pristop k 
verski vzgoji, ki je danes morda težja kot 
kdajkoli prej. Otroci se zelo zgodaj srečujejo 
z bivanjskimi vprašanji, na katera nimata 
odgovora niti znanost niti šola. Od kod smo 
prišli in kam gremo? Zakaj biti dober in 
zakaj na hudo ne odgovoriti s hudim? Zakaj 
vedno deliti in biti pripravljen pomagati? 
Odgovore na ta vprašanja lahko posreduje 
samo srce, ki je odprto za Boga in njegovo 

ljubezen. Če nam bo to uspelo pri nas 
samih, bomo lahko s svojim pričevanjskim 
zgledom k temu vodili tudi otroke. To, dragi 
starši, je tudi namen letošnjega 
Novomeškega misijona: odpreti srce 
Kristusu in se napiti ob njegovem izviru žive 
vode, ki odpira srce za Boga. Če bodo imeli 
otroci odprto srce za Boga, ga bodo imeli 
vedno odprtega tudi za starše in vsakega 
človeka. 
VPIS K VEROUKU bo za vse razrede v 
začetku septembra. K vpisu naj pride 
veroučenec in vsaj eden od staršev. Pri 
vpisu je potrebno oddati podpisano 
veroučno spričevalo. Za vpis v 1.,  3. in 9. 
razred je k prijavnici potrebno priložiti še 
Družinsko knjižico ali krstni list (če otrok ni 
bil krščen v župniji verouka). Ob vpisu boste 
imeli na voljo učbenike, delovne in
liturgične zvezke. Hvaležni vam bomo tudi 
za celoletni prispevek za verouk 
(priporočeni dar 30 € na družino – letos 
smo ga povišali za 5€ (prej 25€) zaradi višjih 
stroškov!), iz katerega vsaj delno krijemo
stroške ogrevanja in nakup katehetskih 
pripomočkov. Veroučenci naj ob vpisu 
izberejo tudi vsaj eno obveroučno 
dejavnost (ministranti, pevski zbor, 
Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.) in 
pri njej vse leto tudi zavzeto sodelujejo. 

Prosimo starše, da otroke res vpišete k 
verouku v času vpisa v svoji župniji in ne 
šele ob začetku verouka.  

                       
p. Krizostom Komar Silvester Fabijan            Igor Stepan

 

MAŠNI NAMENI 
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NEDELJA 
26.  avgust 
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7.00  za + Majo in Janeza UDOVČ 
8.30  za župljane 
10.00  v zahvalo in blagoslov v družini 
11.30  v zahvalo za dar vere in krst 
19.00  za zdravje 

VS 10 za + Nežo, Leopolda in Antona SREBRNJAK 

PONEDELJEK 
Sv. Monika, mati  

sv. Avguština 
27.  avgust 

8.00  za + iz družine HREN 

19.00  za + Franca MAVSARJA 

TOREK 
Sv. Avguštin, škof 
in cerkveni učitelj 

28.  avgust 

8.00  za + mamo Pepco in brata Jožefa BARBORIČ 

19.00  za + Pepco HUDOKLIN, obl. 

SREDA 
Mučeništvo Janeza Krstnika 

29. avgust 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za vse žive in + iz družine OVEN 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Sv. Feliks (Srečko), mučenec 

30. avgust 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

PV 18.00 za + Alojza MIHALIČA, 7. dan 
19.00  za + Janeza in Branka KRAMARJA 

PETEK 
Sv. Rajmund Nonat, 
redovnik, kardinal 

31. avgust 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za + Ivana ŠAŠKA, obl. 

SOBOTA 
Sv. Egidij (Tilen), opat 

 

1. september 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

19.00  za + Marijo BOŽIČ 

 

NEDELJA 
2.  september 

 

22. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + iz družin STIPIČ in ŽAGAR 
8.30  za župljane 
10.00  za + starše PANJAN in STROJIN 
11.30  v čast sv. Jožefu 
19.00  v dober namen 


