
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. nedelja med letom 

17. 9. 2016, št. 36 
 
 

»10 Kdor je zvest v najmanjšem, je zvest tudi 
v velikem, kdor pa je krivičen v najmanj-

šem, je krivičen tudi v velikem.  
11 Če torej pri krivičnem mamonu niste bili 

zvesti, kdo vam bo zaupal  
resnično dobrino?«  (Lk  16,10-11). 

STIČNA 2016 -  sobota 17.9. 
 

Mladi prisrčno dobrodošli na 
letošnjem srečanju slovenske 
mladine v Stični. Prevoz plača 
župnija, prispevek po 5€ pa vsak 
sam. Kdor želi organizirano oditi 
na romanje z avtobusom, naj se 
še danes prijavi p. Krizostomu.  

 

SKUPINA ZA RAZPOROČENE 
 

je skupina, ki je pričela s sestajanjem na 
začetku tega koledarskega leta. Name-
njena je tistim, ki imajo izkušnjo ločitve 
ali razporočenosti v zakonu. Skupino 
vodi dr. Nataša Rijavec Klobučar, ki je 
družinska terapevtka, kot duhovnik pa 
je poleg p. Krizostom. Lepo povabljeni 
na srečanje vsi z izkušnjo razdrtega 
zakona v torek, 13. 9. ob 20. uri v 
Lenartovo dvorano. 

SKUPINA ROČNA DELA 
 

se dobiva na 14. dni ob torkih v 
Lenartovi dvorani. Vodi jo gospa 
Emica Pureber. Udeleženke te sku-
pine vsako leto naredijo izredno 
lepe izdelke za naše starejše in bol-
ne. Tista ali morda tudi tisti, ki so mu 
blizu ročne spretnosti, prav lepo 
povabljena ali povabljen v to skupi-
no. 

 

 SKUPINA KLEPET OB KAVICI 
 

je skupina, ki se dobiva pod vodstvom 
gospe Marije Cimermančič ob pone-
deljkih po jutranji sv. maši. Namenje-
na je vsem, ki želite jutranje ali zgod-
nje dopoldanske minute deliti drug z 
drugim ob kramljanju in pitju kave ali 
čaja ter kakšnem koščku sladkega. Za 
pogovor služi kakšna zgodba iz knjige 
ali tudi aktualnega življenja – vabljeni! 
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VEROUK SE PRIČENJA 
 

Prvi stavek bi jaz napisala takole: Po 
vpisu in nedeljski katehetski maši 
pričenjamo z rednim veroukom  po 
urniku v ponedeljek, 12. 9. Še pose-
bej dobrodošli v naši veroučni šoli 
vsi, ki ste letos v prvem razredu, ozi-
roma tiste družine, ki ste vpisale 
prvega otroka. Kdor se še ni vpisal, 
naj to stori v ponedeljek, 12. 9. ali 
torek, 13. 9. dopoldan v času uradnih 
ur od 10. do 12. ure. V popoldanskem 
času zaradi verouka težko izvedemo 
vpis. Hvala za razumevanje. 
 

MOLITVENI KRIŽ ZA  
NOVE DUHOVNE POKLICE 

 

pričenja romati na ketehetsko nedel-
jo. Vabljene družine, da sprejmete 
ikono križa iz Assisija, pred katero 
boste en teden molile za nove duho-
vne poklice. Prijavite se v zakristiji. 

 

HVALA 
za vaše darove minulo 1. nedeljo v 
septembru. Za cerkev in samostan 
ste darovali nekaj nad 2.100 €.   
 

GOD SLOVENSKE FRANČIŠKANSKE 
PROVINCE 

 

je v sredo, 14. septembra, ko obha-
jamo praznik Povišanja sv. Križa. Ta 
dan imajo celodnevno češčenje tudi 
v sosednji župniji Brusnice, saj je cer-
kev posvečena Povišanju sv. Križa 
 

 
 
 

ŽALOSTNA MATI BOŽJA 
 

je zavetnica naše podružne cerkve 
na Velikem Slatniku in goduje v četr-
tek 15. septembra. Velja razmisliti, da 
bi godu na tej podružnici dali večjo 
težo v tem smislu, da bi imeli na ta 
dan ali na nedeljo v bližini tega dne-
va na Velikem Slatniku slovesno 
mašo, kot je to na drugih podružni-
cah.  

ROMANJE V TEHARJE 
 

V nedeljo 2. oktobra 2016 bo na rela-
ciji Novo mesto - Mirna Peč - Trebnje 
- Mirna - Celje organiziran avtobusni 
prevoz na spominsko slovesnost v 
Teharje. Po slovesnosti je predvide-
no kosilo, nato pa še obisk Zasavske 
Svete gore in parka Geoss.  Odhod iz 
NM ob 8.00 uri, predviden povratek 
do 20.ure. Informacije in prijave: 
Stanislav, 031/ 294-835. 
 

 

SVETOLETNO ROMANJE V RIM 
novomeške škofije bo od 26. od 29. 
septembra. Kdor še razmišlja, naj se 
čimprej prijavi na agenciji Trud. Iz 
Novega mesta in okolice je najmanj 
prijavljenih. 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
17. 9.: Ragovo in Krka.  
Iz teh dveh vasi je žal zelo slaba ude-
ležba, zato prosimo, da bi se ekipa 
okrepila - hvala. 
Nasploh zadnje čase opažamo, da so 
se ekipe za čiščenje po večini zelo 
zmanjšale. Zato vabimo in spodbu-
jamo, da se vključite v ta način slu-
ženja v naši župniji.                

 

 

MAŠNI NAMENI 
24. teden med letom 2016 

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. 
PONEDELJEK 

12.  september 
Marijino ime 

8.00  po namenu Podržaj 

19.00  za + Alfonza Štrbenca, obl. 

TOREK 
13.   september 

Sv. Janez Zlatousti, škof 

8.00  za + sorodnike 

19.00  po namenu p. Krizostoma 

SREDA 
14.   september 
Povišanje sv. Križa 

8.00  za Božje varstvo in pomoč 
19.00  za + starše Bobnar 

  za provinco 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
15. september 

Žalostna Mati Božja 

8.00  za + Mileno Šribar 
19.00  za + Jožico Ritonja 
18.00 GV za+ Martina Kralja, 7. dan 

PETEK 
16. september 

Sv. Kornelij, papež in  
sv. Ciprijan, škof  

8.00  v čast Kristusovemu trpljenju in  
Žalostni MB 

19.00  za + Draga Grahka 

SOBOTA 
17. september 

Sv. Robert Bellarmino, škof 

8.00  po namenu FSR 

19.00  za + Stanko Rein, 7. dan 

NEDELJA 
18. september 

 
24. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Franca Zaletelja in vse + iz družine Fabjan 

8.30  za farane 

10.00  za + Angelo Strojan in brata 
11.30  za dar življenja 
19.00  za + Marijo Sašek 

PV 10. za + Stanka Moharja 


