
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.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart 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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. nedelja med letom 

4. 9. 2016, št. 35 
 

27 Kdor ne nosi svojega križa  
in ne hodi za menoj,  

ne more biti moj učenec.  
(Lk  14,27). 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET 
 

bo imel svoj prvo redno sejo v novem 
pastoralnem letu v ponedeljek, 4. 9. 
ob 20. uri v Lenartovi dvorani. Teme 
letošnjih srečanj bodo posvečene  
zakonu in družini: Krščanski zakon in 
družina: njuna lepota in izzivi.  
ŽPS pa bo tudi pred izzivom, kako 
praznovati 50-letnico župnije, ki jo 
bomo obhajali čez eno leto, 10. 9. 

   

OTROŠKI IN MLADINSKI ZBOR 
 

Vsi, ki radi pojete, ste vabljeni v otroški 
zbor (za otroke do vključno 5. razreda) 
oz. v mladinski zbor (mladi od 6. razre-
da navzgor)! Otroški zbor vodi Katja 
Mihalič, mladinskega pa bodo letos 
vodile Ema in Nika Molan ter Sara Miha-
lič. Prva vaja bo v petek, 9. septembra 
ob 16h-18h (mladinski) in ob 17h-
18h(otroški). 

ŽUPNIJSKA KARITAS 
 

je pod vodstvom ge. Milene Hren 
pridno delovala tudi preko poletja. 
Preden prinašate obleko ali obutev 
v Karitas, dobro preglejte ali so stva-
ri še uporabne: cele in čiste.  
Redno mesečno srečanje sodelav-
cev Župnijske karitas bo v sredo, 7. 
9. po večerni maši. 

POKLONI ZVEZEK 2016 
 

Na Karitas so se v lanskem letu obrnile 
številne družine, ki potrebujejo pomoč 
tudi pri nakupu šolskih potrebščin. V 
lanskem letu je po vsej Sloveniji prejelo 
pomoč v obliki šolskih potrebščin 
12.993 osnovnošolcev, kar je za dobrih 
430 razredov. Tudi letos številne druži-
ne prosijo za pomoč. Kdor bi želel kaj 
pomagati, naj se obrne na Karitas. 
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VPIS K VEROUKU 
 

Letos je vpis zamišljen nekoliko dru-
gače. Oba dneva, to je v sredo, 7. in v 
četrtek, 8., se dobimo v treh skupi-
nah: ob 16., 17. in 18. uri. Prosimo za 
točnost. Najprej bo splošen uvod za 
vse, po njem pa boste tisti, ki ste že 
napisali prijavnice, dobili svoje v pre-
gled; če je kaj novega, boste dopisali. 
Tisti, ki ste prvič, pa je najbolje, da 
prijavnico že doma preko naše splet-
ne strani natisnete: http://www.nm-

kloster.si/datoteke/prijavnica_verouk_2015.pdf in 
jo že pred vpisom izpolnite, da bo 
potem hitreje. Ob vpisu otroka se 
poravna prispevek na družino, ki 
znaša 25 € (ogrevanje, katehistinje, 
čiščenje…) in Liturgični zvezek po 
2.80 € ter knjige in delovne zvezke, 
odvisno koliko jih vzamete. Če imate 
v družini več kot 2 otroka pri verou-
ku,  dobite knjige zastonj. 
Z vpisom k verouku ne čakajte. Po 
določenih datumih se lahko vpišete v 
času uradnih ur. Ne vpisuje pa se ob 
nedeljah po maši! 
V nedeljo, 11. 9. je ob 10. KATEHET-
SKA SV. MAŠA, ko bomo blagoslovili 
šolske torbe in nahrbtnike, zato jih 
prinesite s seboj. 
 

CENIK VEROUČNIH KNJIG IN DELO-
VNIH ZVEZKOV: 
Za 1., 2. razred je knjiga po 8 €, za 3. 
razrede pa 10 €. Za ostale razrede je 
knjiga 8 € in delovni zvezek 4 €.   
 

 

SV. MATI TEREZIJA, REDOVNICA 
Dan po razglasitvi za sveto, 5.9. bo 
tako sv. Mati Terezija obhajala svoj 
prvi godovni dan. 
 

MARIJINO ROJSTVO –  
MALI ŠMAREN ali MALA MAŠA 

 

je praznik, ki ga obhajamo v četrtek 
8. septembra. Sv. maši bosta ob 8. in 
19. uri. Pridite, da bomo skupaj praz-
novali Marijin rojstni dan. 
 

MOLITVENI DAN ZA NOVE  
DUHOVNE POKLICE 

bo v soboto 10. septembra na Zapla-
zu. Molitvena ura se bo pričela ob 
9.00. Ob 10. uri bo sveta maša, ki jo 
bo daroval novomeški škof Andrej 
Glavan. Med sveto mašo bosta med 
kandidate za diakonat in prezbiterat 
sprejeta bogoslovca 5. letnika: Bran-
ko Jurejevčič iz Župnije Podzemelj in 
Tadej Strniša iz Župnije Trebnje.  
Še posebej vabimo na to srečanje 
ministrante, ki se naj prijavijo do četr-
tka, 8.9. zvečer p. Krizostomu. 

 

SVETOLETNO ROMANJE V RIM 
novomeške škofije bo od 26. od 29. 
septembra. Kdor misli oditi na roma-
nje, naj se čim prej prijavi na agencijo 
Trud v Ljubljani. 
 

BIBLIČNA SKUPINA 
ima svoje prvo srečanje v novem pas-
toralnem letu v ponedeljek, 5. 9. po 
večerni maši. Lepo povabljeni! 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
10. 9.: Ulice: Ragovska, Jakčeva in 
Maistrova. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
23. teden med letom 2016 

NEDELJA 
4.  september 

23. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Ano Vero Jeraj 
8.30  za farane 
10.00  za + starše in brate Ferkolj in tete Fabiančič 
11.30  za + brata Viktorja in Franca 
19.00  za + Jožico Mavsar, obl. 

   

PONEDELJEK 
5.  september 

Sv. Mati Terezija, redovnica 

8.00  za + starše in + brata Janka Hrasta 
19.00  v zahvalo 

   

TOREK 
6.   september 

Sv. Zaharija 

8.00  za + Marijo Bratkovič 
19.00  v zahvalo 
19.00  za + Frančiško Kukman, 30. dan 

SREDA 
7.   september 

Sv. Marko Križevčan, muč. 

8.00  za + Tadejo Bohte, 2. obl. 
19.00  za žive in + sodelavce Karitas 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
8. september 

MARIJINO ROJSTVO –  
MALI  ŠMAREN 

8.00  za +sorodnike 
19.00  Mariji v zahvalo 

19.00  v zahvalo za zdravje 

PETEK 
9. september 

Sv. Peter Klaver, misijonar  

8.00  za + sorodnike 
19.00  za + Jožico Cimermančič, 12. obl. 

   

SOBOTA 
10. september 

Sv. Nikolaj Tolentinski 

8.00  za + Antona Penca 
19.00  za + Tihomirja Kotnika 

 19.00   za + Julijano in Albina Rajer 

NEDELJA 
11. september 

 
24. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Marijo Antončič 
8.30  za farane 

10.00  za srečno operacijo in dobro zdravljenje 
11.30  za zdravje 
19.00  po namenu 

 SV 10. za + Mileno Ovniček, 5. obl. 


