
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.

  
 

 
 
 

 

• SREČANJE ZA FANTE IN MOŽE: lani ustanovljena skupina, ki se je srečala 
štirikrat, letos nadaljuje s svojimi srečanji. Vsi, ki se ji želite pridružiti 
pišite p. Krizostomu, da vam pošlje temo za pogovor – 
krizostom.komar@rkc.si. Skupina se dobi v torek, 25. 9. ob 20h v 
Lenartovi dvorani. 
 

• NABIRALNIK ZA MESTNI MISIJON: na levi strani pred prezbiterijem je 
postavljen poseben nabiralnik, kjer se zbirajo sredstva za stroške našega 
mestnega misijona, ki glede na obseg in zastavljen program, ne bodo 
majhni. Hvala za Vaše darove. 
 

• ŠKOFIJSKO ROMANJE NA MADŽARSKO – bo pod vodstvom našega 
škofa Andreja Glavana in preko agencije Trud. Pohitite s prijavami. Polni 
se 2. avtobus. 
 

• KATEHUMENAT – dobro leto uvajanja v krščansko vero z zaključkom, ko 
kandidati prejmejo manjkajoče zakramente: krst, obhajilo, birmo, se 
prične v nedeljo, 7. oktobra, ob 20. uri. Vabljeni vsi, ki vam manjka 
kakšen od zakramentov krščanskega uvajanja. Kdor je samo krščen se 
sicer more cerkveno poročiti, težko pa živi vero iz zakramentov, če mu 
manjkajo; sv. spoved in sv. obhajilo sta prepotrebna zakramenta za rast 
v veri - po veri pa raste naša svetost. Dobrodošli! 

 

• DUHOVNI VIKEND ZA DRUŽINE V NAZARJAH: od 14. do 16. 12. 2018. 
Družine, lepo povabljene, da se odločite in prijavite.  

25. NEDELJA MED LETOM 
 
 
 
 
 
 

 

23. september 2018  
št.  35 

 

»Prišli so v Kafarnáum.  
Ko je bil v hiši, jih je vprašal: 'O 
čem ste se menili med potjo' 
Oni pa so molčali, kajti med 

potjo so razpravljali med seboj, 
kateri izmed njih je največji. 

Tedaj je sédel, poklical 
dvanajstére in jim rekel: 'Če 

kdo hoče biti prvi, naj bo izmed 
vseh zadnji in vsem služabnik.'«  

 

(Mr 9,33-35) 



MED SVETNIKI IN BLAŽENIMI 
 

Ko nekoga izberejo za svetniškega 
kandidata, sta po odločitvi 
kongregacije za svetnike v Vatikanu, 
da je nekdo častitljivi Božji služabnik,   
na poti svetništva dve stopnji: blažen 
in sveti. Na prvi stopnji imamo 
Slovenci štiri kandidate: škof Anton 
Martin Slomšek, mučenec Alojzij 
Grozde in blaženi drinski mučenki 
Krizina Bojanc in Antonija Fabijan. 
Svetniških kandidatov pa je kar nekaj 
po vseh naših šestih škofijah. Še 
posebej si želimo, da bi Slovenci dobili 
čimprej mučence, ki so bili žrtve 
pretekle zgodovine, predvsem žrtve 
po drugi svetovni vojni. Današnja 
nedelja je Slomškova, saj jutri, 24. 9. 
goduje bl. Anton Martin Slomšek, ki je 
bil pred 19. leti razglašen za 
blaženega. V naši Ljubljanski nadškofiji 
pa je danes nedelja svetniških 
kandidatov. V Trebnjem je popoldan 
ob 15h sv. maša ob 150 letnici smrti 
Božjega služabnika misijonarja 
Friderika Ireneja Barage. Upajmo in 
molimo, da bo kmalu prištet med 
blažene. Slovenci smo mali narod, pa 
vendar imamo precej svetniških 
zgledov. Molimo in prosimo, da bodo 
čimprej pred Cerkvijo razglašeni za 
blažene in svete, hkrati pa molimo tudi 
za našo osebno svetost. 
 
 

MISIJON V NAŠEM MESTU 
  

Le še slaba dva meseca nas ločita, ko 
se bo v našem mestu, konkretno v 
treh župnijah, odvijal misijon. Kaj je to 
misijon! To je čas milosti, ko Bog po 

izbranih misijonarjih močneje deluje, 
seveda pa je vse odvisno od vsakega 
posameznika, koliko je pripravljen 
sodelovati in odpreti srce. Nihče ne 
sme biti v misijonsko dogajanje 
prisiljen, vsak pa je dobrodošel in 
povabljen, da se udeleži misijonskih 
dogodkov. Kmalu bodo dane v pogled 
in branje zloženke z vsem programom, 
ki bo izražal vso bogastvo in pestrost 
misijonskega dogajanja. Slaba dva 
meseca imamo torej še čas, da se o 
misijonu pogovarjamo, da drug 
drugega nagovarjamo in spodbujamo. 
Vsako povabilo naj bo prijazna 
spodbuda. Kot katoliški kristjani si ne 
smemo dovoliti, da bi šel misijon, ki se 
dogaja nekje vsake 10 ali 15 let, mimo 
nas. Zadnji misijon je bil leta 2002, 
torej pred 16. leti. Vzemite si 
misijonske sveče, ki  so vam na voljo in 
vztrajno molite in odpirajte srca Božji 
milosti.  
 

SREČANJE ZA STARŠE 
PRVOOBHAJANCEV:  
sreda, 26. 9. ob 18h in  
četrtek 27. 9. ob 10h. 

 
 

SREČANJE ČLANOV ŽPS SVETA  
Z MISIJONARJI 

 

Tajniki ŽPS in župniki ter misijonarji se 
dobijo v četrtek, 27. 9. ob 16h v 
Baragovem zavodu; zvečer ob 20h pa 
vsi člani ŽPS treh župnij skupaj z 
misijonarji in župniki – lepo povabljeni. 
 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

29. 9.: Žabja vas, Šentjernejska c., 
Lobetova in Na Tratah. 

 

 

M A Š N I   N A M E N I 
25. TEDEN MED LETOM 2018 

 

NEDELJA 
23.  september 

 

25. NEDELJA MED LETOM 
 

SLOMŠKOVA NEDELJA 

7.00  za vse + iz družine GOLOBIč 
8.30  za župljane 
10.00  za + starše MURN in + brata 
11.30  za + Danico KURALT, obl. in + starše BEZEG  in PAVEC 

19.00  za + LUKŠE 
VS 10 za + Antona KOŠMERLA, 2. obl. 

PONEDELJEK 
bl. Anton M. SLOMŠEK, škof 

24. september 

8.00  za + Marijo ŠKUFCA 

19.00  v zahvalo 

TOREK 
Sv. Sergij Radoneški, menih 

 

25. september 

8.00  za vse žive in rajne COLNARJEVE 

19.00  po namenu darovalca 

SREDA 
sv. Kozma in Damijan, 

mučenca 
26.  september 

8.00  za + rodbino MIKEC 
19.00  za zdravje 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Vincencij Pavelski, duh., 

red. ustanov. lazaristov 

27. september 

8.00  za Božje varstvo in dobro zdravljenje (FSR) 

VS 17.00 za + Manuelo MAHNIČ, 30. dan 

19.00  za zdravje 
PETEK 

Sv. Venčeslav, mučenec 
 

28.  september 

8.00  za + Jožeta MIKCA 
19.00  za + Alfonza ŠTERBENCA 

19.00  za + Stanislava KLOBUČARJA, 30. dan 

SOBOTA 
Sv. Mihael, Gabrijel in 

Rafael, nadangeli 
29. september 

8.00  po namenu za vse, ki trpijo 

19.00  za + Matejo AVGUŠTIN 

 
NEDELJA 

 
30.  september 

 
26. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + starše Elizabeto in Janeza ter sina Lojzeta VERDERBER 

8.30  za župljane 
10.00  za + Julija GORENCA 
11.30  za + iz družin VIDE in LUKŠE 

19.00  za + Janeza in Branka KRAMARJA 

GV 10 za + Ivano BRUDAR 


