
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.

  
 

 
 

• KASTEHETSKO - PASTORALNA ŠOLA NOVO MESTO - informativni dan in 
vpis bo še v četrtek, 20. 9., ob 16.00 v Baragovem zavodu v Novem mestu. 
Kot je bilo povedano, KPŠ ni namenjena samo katehistom in katehistinjam, 
temveč vsem aktivnim župnijskim sodelavcem in tudi tistim, ki si zgolj želijo 
poglobiti svoje versko znanje. Katehetsko pastoralna šola usposablja 
katehiste, animatorje birmanskih in drugih skupin ter voditelje bibličnih 
skupin. 

 

• OBMOČNI ODBOR SLOVENSKEGA DRUŠTVA HOSPIC vabi na pogovorni 
večer s p. Karlom Gržanom z naslovom Vera v radost. Pogovor bo v četrtek, 
20. septembra 2018, ob 20. uri na sedežu območnega združenja Rdečega 
križa Novo mesto na Brodu, Ulica Slavka Gruma 54 a. O pomenu veselja, 
radosti in smeha v zahtevnih življenjskih obdobjih bodo spregovorili tudi 
drugi člani Slovenskega društva Hospic. 

 

• NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV LJUBLJANSKE METROPOLIJE: Ob 
150-letnici smrti škofa in misijonarja Friderika I. Baraga bo letošnje 
praznovanje v župnijski cerkvi v Trebnjem v nedeljo, 23. 9. Ob 15.00 uri bo v 
cerkvi ogled dokumentarnega filma o Baragovem življenju in delu in nato 
molitvena ura. Ob 16.00 bo sledilo somaševanje. 
 

• ŠKOFIJSKO ROMANJE NA MADŽARSKO – bo pod vodstvom našega škofa 
Andreja Glavana in preko agencije Trud.  
 

• KATEHUMENAT – dobro leto uvajanja v krščansko vero z zaključkom, ko 
kandidati prejmejo manjkajoče zakramente: krst, obhajilo, birmo, se prične 
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»In vprašal jih je: 'Kaj pa vi 
pravite, kdo sem?« Peter mu je 
odgovóril in rekel: 'Ti si Kristus.' 
Strogo jim je prepovedal, da bi 
to komu povedali. In začel jih je 
učiti, da bo Sin človekov moral 

veliko pretrpeti, da ga bodo 
starešine, véliki duhovniki in 

pismouki zavrgli in umorili in da 
bo po treh dneh vstal. O teh 

stvareh jim je odkrito govóril.«  

(Mr 8,29-32a) 



BOG - SVETI DUH,  
BLAGOSLOVI NAŠE DELO 

 

Danes, v nedeljo, 16. 9., z Božjim 
blagoslovom pričenjamo novo 
veroučno in katehetsko leto. Večina 
otrok je vpisana. Če bi kdo še želel 
vpis otroka, naj to stori v času 
uradnih ur, predvsem pa naj pokliče 
župnika. Pri sv. maši danes bomo 
priklicali Svetega Duha nad 
katehistinje in katehista: s. Alenko, 
Jerco, Gabi, Tino in Iztoka ter 
kateheta p. Krizostoma in p. 
Tomaža.  Svete Duh naj se razlije tudi 
na vse birmanske animatorje in 
druge mlade animatorje, ki 
pomagajo pri prvoobhajancih, 
Lenartovih počitnicah in pri drugih 
dogodkih čez pastoralno leto. Sveti 
Duh naj razsvetljuje starše in stare 
starše, da bodo pogumno in zavzeto 
bili opora pri vzgoji in priča vere 
svojim otrokom in vnukom. V 
današnjih časih je biti vzgojitelj 
izredno težko, hkrati pa se moramo 
zavedati, da je to delo za prihodnost 
naše družbe in Cerkve. 
 
 

IZVENVEROUČNE DEJAVNOSTI 
 

 

V naši veroučni šoli ponujamo 
otrokom kar nekaj dejavnosti poleg 
rednega verouka: 

- OTROŠKI in MLADINSKI 
ZBORČEK; vaje imata ob petkih 
ob 16h in 16.30; 

- MINISTRANTI, ki imajo prvo vajo 
v soboto, 22. 9. ob 17.30 v 
Lenartovi dvorani; 

- DRAMSKA SKUPINA se bo dobila 
po vabilu in dogovoru; enako to 
velja za SLOMŠKOVO BRALNO 
PRIZNANJE. 

Dragi otroci in starši, izkoristite priliko 
in ponudbo, saj preko sodelovanja v 
različnih skupinah more otrok še bolj 
poglobljeno vstopati v skrivnost naše 
vere in Cerkve.  
 

BIBLIČNA SKUPINA 
 

Z delom je pričela minuli ponedeljek 
po večerni sv. maši in vabi na srečanja 
vse prijatelje Svetega pisma. Z 
branjem in spoznavanjem Božje 
besede krepimo vero in ji tako dajemo 
življenjskost in moč. 
 
 

BIRMANCI 
 

V tednu, ki je pred nami, prične z 
rednim delom tudi skupina 9. razreda, 
ki se bo v letošnjem veroučnem letu 
intenzivno pripravljala na prejem svete 
birme. 
 
 

SREČANJA ZA MLADE 
 

Mladi vabljeni ob sredah ob 20h v 
Lenartovo dvorano. 
 

RADIJSKI PRENOS SV. MAŠE 
 

V nedeljo, 23. 9., ob 10. uri bo prenos 
sv. maše po radiu Slovenija 3. program 
in Radiu Ognjišče. Pri sv. maši bo 
prepeval Frančiškanski župnijski 
pevski zbor sv. Lenart in mladinski 
pevski zbor. 
 

************************************* 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

21. 9. ob 20h: Smolenja vas, Petelinjek, 
Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
24. TEDEN MED LETOM 2018 

 

NEDELJA 
16.  september 

 

24. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in +starše BOHTE 
8.30  za župljane 
10.00  za + starše in brata PRIMC 
11.30  v zahvalo in blagoslov v družini in Marijino varstvo 
19.00  za + Alojzija SENIČARJA in starše 

PV 10 za + iz družine GRGIĆ 
PONEDELJEK 

VTISNJENJE RAN SV. OČETU 
FRANČIŠKU 

17. september 

8.00  za +Jožefo ZUPANČIČ 

19.00  za + Jožico SENIČAR, obl. in  + Srečka SENIČARJA 

TOREK 
sv. Jožef Kupertinski, duh. 

18. september 

8.00  v zahvalo Materi Božji in nadaljnje varstvo 
SV 18.00 za + Ljudmilo Nagelj, 7. dan 

19.00  v zahvalo za uslišano prošnjo 

SREDA 
sv. Januarij, škof, muč. 

19.  september 

8.00  v zahvalo 

8.00  za + Jožeta Martinčiča, 7. dan 
19.00  v čast sv. Antonu Padovanskemu 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Andrej Taegon, duh. in 

drugi korejski mučenci 
20. september 

8.00  za + Aleša KRAJNCA in + mamo Anico 

19.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za + Jožefo MACELE, 30. dan 

PETEK 
SV. MATEJ,  

apostol, evangelist 

21.  september 

8.00  za provinco 

19.00 18.00 za + Albina MOHARJA, 7.dan 

19.00  za Božje varstvo 

SOBOTA 
Sv. Mavricij, mučenec 

22. september 

8.00  za +o Danico ABUNAR , 30. dan 

19.00  po namenu FSR 
 

NEDELJA 
23.  september 

 
25. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + Rozalijo HUDOKLIN in Nevenko ROZMAN 
8.30  za župljane 
10.00  za+ starše PLANTAN in +o sestro 
11.30  za + Martina KRALJA, 2. obl. 

19.00  za + Antona ILAR-ja, obl. 
   VS 10 za + in žive iz družine MIHELIč  in + Janeza GAZVODA 


