



ZAHVALA: kot prvo se Vam želimo zahvaliti za vse Vaše darove, ki ste jih
namenili za našo cerkev in samostan na prvo nedeljo v mesecu juliju in avgustu
(obakrat je bilo 2000 €); naslednja nabirka bo v nedeljo, 1. 9. HVALA Vam za
darove pri »ofru« za Marjetino »žegnanje« na Potovem Vrhu (805,67 €) in v
Smolenji vasi na Veliki šmaren, 15. 8. (520,42). HVALA tudi za darove za akcijo
MIVA ob Krištofovi nedelji. Darovali ste preko 3.500€.
VEROUČNI URNIK: Oznanilom je danes priložen veroučni urnik. Na notranji
strani Oznanil je tudi letošnje Katehetsko pismo, namenjeno staršem.



VPIS K VERUKU: kot piše na veroučnem urniku, je vpis 4., 5. in 6. septembra od
16h do 18h. Prosimo, da se držite urnika vpisa in drugih pisnih navodil.



ROMANJE NA BREZJE: na Angelsko nedeljo, 1. septembra, romamo na Brezje, saj je
popoldne pri Mariji molitev za nove duhovne poklice in sveta maša – prijave zbiramo v
župnijski pisarni.
ROMANJE V NEAPELJ: škofija Novo mesto in občina Škocjan pripravljata, preko
agencije Trud, romanje ob 200-letnici rojstva dr. Ignacija Knobleharja. Kdor želi
poromati, naj se prijavi preko agencije; programi romanja so na oglasnih deskah.







POROKA: na zadnjo avgustovsko soboto, 31. 8., se bosta poročila Gašper
Muhič in njegova izvoljenka iz Nazarij v Savinjski dolini - Emanuela Eduard.
Gašper je bil naš zvest župnijski sodelavec na več mestih. Veseli smo njune
odločitve, zato jima iskreno čestitamo in želimo obilo Božjega blagoslova na
skupni poti.
CERKEV ČISTIJO IN KRASIJO: 31. 8.: Ulice: Marjana Kozine, Jurčičeva, Levstikova,
Stritarjeva in Tavčarjeva.

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.

Oznanila
klostrska

21. nedelja med letom

25. avgust 2019

št.

»Tisti čas je Jezus na poti v Jeruzalem šel skozi mesta in vasi in učil.
Tedaj mu je nekdo rekel: 'Gospod, ali je malo teh, ki se bodo rešili?' On
pa jim je dejal: 'Prizadevajte si, da vstopite skozi ozka vrata, kajti
povem vam: veliko jih bo želelo vstopiti, pa ne bodo mogli. Ko bo hišni
gospodar vstal in vrata zaprl, boste ostali zunaj.'« (Lk 13,22-25a)

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.

30.10.1469 - 30.10.2019

550 let prihoda franèiškanov v NM

Katehetsko pismo 2019–2020

MAŠNI NAMENI

21. TEDEN MED LETOM 2019

Drage veroučenke in veroučenci, starši in vsi, ki z molitvijo spremljate
katehetsko delo!
Še malo in se bomo
srečali pri verouku.
Vsi, tako starši,
kot veoručenci,
lepo
pozdravljeni!
Odgovorni za katehezo
v naših treh novomeških župnijah si
želimo, da skupaj nadaljujemo, kar je bilo
začeto in da tisti starši, ki letos prvič
vpisujete otroke k verouku, ne čakate,
ampak skupaj z vpisom v šolo uredite
tudi vpis k verouku. Tako je nabolj
naravno in prav. Letošnje leto bo
posvečeno vseživljenjski katehezi, še
posebej prejemu zakramenta svete
birme, ki bi naj bil oseben.
V to dogajanje smo vpeti vsi: katehetje,
starši, botri in vsa žunijska skupnost.
Zavedamo se, da je dandanes težko
vzgajati, vendar kot kristjani ne smemo
obupovati in tarnati. Z nami je Jezus in
dani smo drug drugemu v oporo.
Naš papež Frančišek nas v enih zadnjih
avgustovskih
katehez spodbuja:
»Posredovanje vere smo tako zelo
navajeni omejevati izključno na
poučevanje moralnih resnic in verskih
praks, da pozabljamo, da vera vključuje
živo, konkretno izkušnjo Boga. Če pa tega
izkustva ne udejanjamo in ne postane del
našega življenja doma, od krščanske vere
ostanejo zgolj pobožnjakarstvo in
obredna dejanja,
ki jih opravljamo v cerkvenih zgradbah,
kar zelo malo vpliva na naše vsakdanje
življenje.

Danes se zelo pogosto dogaja, da otroci
in mladi, potem ko s prejemom
zakramentov zaključijo uvajanje v
krščanstvo, sploh ne sodelujejo več v
župniji, ne hodijo več v cerkev na
bogoslužna opravila niti za tako
imenovane "zapovedane praznike": božič
in veliko noč. Redki se sprašujejo, kako bi
mladi sploh lahko želeli iti v cerkev, če ne
izkusijo resničnosti Božje Besede doma in
v vsakodnevnem življenju.«
Vsi smo odgovorni, da besedo moraš
spremenimo v povabilo k življenju!
Dobrodošli, da se skupaj trudimo!
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),
iz katerega vsaj delno krijemo stroške
ogrevanja in nakup katehetskih
pripomočkov. Veroučenci naj si ob vpisu
izberejo tudi vsaj eno obveroučno
dejavnost (ministranti, pevski zbor,
Slomškovo bralno priznanje, skavti itd.)
in pri njej vse leto tudi sodelujejo.
Prosimo starše, da otroke res vpišete k
verouku v času vpisa v svoji župniji in ne
šele ob začetku verouka.
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PONEDELJEK

bl. Juniper Serra,
duhovnik, I. red

26. avgust
TOREK

sv. Monika, mati
sv. Avguština

27. avgust
SREDA

Silvester Fabijan

Igor Stepan

+ Majo in Janeza UDOVČ
župljane
+ starše PLANTAN
+ starše in stare starše ALESSANDRA
+ Ivana JERIČKA, obl.
+ Leopolda in Nežo SREBRNJAK

8.00

za + Terezijo BELTRAM, obl.

19.00

za + starše KASTELIC

8.00

za ozdravitev družinskega debla

19.00

za + KEKOVE

v zahvalo
sv. Avguštin,
za + starše HUDOKLIN in
19.00
škof, cerkv. učitelj
+ Mici GUŠTIN, obl.
28. avgust
BOL 19.30 po namenu
8.00
ČETRTEK
za + v družini VEGELJ - KODRIĆ
Mučeništvo Janeza Krstnika 19.00
za + Albina MOHARJA, obl.
29. avgust
19.00
za + Jožefo KAPLAN, 7. dan

PETEK

sv. Feliks (Srečko),
mučenec

30. avgust
SOBOTA

sv. Jožef in sv. Nikodem,
svetopisemska moža

31. avgust
NEDELJA
1. september

22. NEDELJA MED LETOM
Angelska nedelja

p. Krizostom Komar

za
za
za
za
za
za

8.00

8.00

za ozdravitev družinskega debla

19.00

za + Ivana ŠAŠKA, obl.

8.00

v zahvalo

19.00

za + Janeza in Branka KRAMARJA

7.00

za + brata in sestre KLOBČÁR

8.30

za župljane

10.00

za + starše in vse + iz družine STROJIN

11.30

za + Ivana GREGORIČA, obl.

19.00

za + Julija GORENCA

