
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. nedelja med letom 

18. 9. 2016, št. 37 
 
 

»13 Noben služabnik ne more služiti dve-
ma gospodoma: ali bo namreč enega 

sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega 
držal in drugega preziral. Ne morete slu-

žiti Bogu in mamonu.« (Lk  16,13). 

SREČANJA ZA MLADE 
 

bodo pod vodstvom p. Tomaža pote-
kala ob četrtkih, ob 19.30 – prvo sre-
čanje je v četrtek, 22.9. Dragi mladi vsi 
prav lepo povabljeni na ta srečanja. 
Izkoristite priliko, ko lahko preko dru-
ženja in prijetnega pogovora spozna-
vate in poglabljate svojo osebno vero. 
Še posebej dobrodošli letošnji bir-
manci, ki ste zdaj v 1. letniku. 

MINISTRANTI 
 

Vabljeni na svoje srečanje (vaje!) v 
petek, 23.9. ob 17.30. Še posebej 
povabljeni dečki, ki želite biti letos 
sprejeti v ministrantske vrste. Vab-
ljeni vsi, ne samo nižja osnovna šola, 
tudi višja in srednješolci ter študen-
tje, da si skupaj povemo, kaj želimo 
in pričakujemo. Za ministrante bo 
odgovoren kaplan p. Tomaž.  

PEVSKI ZBORI 
 

So pričeli s svojim delom in vabijo 
nove pevce: 
• Župnijski pevski zbor (sreda ob 

19h); 
• Frančiškanski komorni zbor 

(nedelja ob 19h); 
• Mladinski zbor (petek ob 16h) 
• Otroški zbor (petek ob 17h). 

 

 ROMANJE NA BREZJE 
 

Župnije našega mesta vsako leto na 
drugo nedeljo v oktobru romajo na 
Brezje. Letos je to 9. 10. Odhod iz 
Kandije je ob 13. uri. Že se lahko prija-
vite v župnijski pisarni.  
Cena prevoza je 10 €. 
*** IZLET otroškega in mladinskega 
pevskega zbora bo v soboto, 8. 10. 
Več sledi! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. nedelja med letom 

18. 9. 2016, št. 37 
 
 

»13 Noben služabnik ne more služiti dve-
ma gospodoma: ali bo namreč enega 

sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega 
držal in drugega preziral. Ne morete slu-

žiti Bogu in mamonu.« (Lk  16,13). 

SREČANJA ZA MLADE 
 

bodo pod vodstvom p. Tomaža pote-
kala ob četrtkih, ob 19.30 – prvo sre-
čanje je v četrtek, 22.9. Dragi mladi vsi 
prav lepo povabljeni na ta srečanja. 
Izkoristite priliko, ko lahko preko dru-
ženja in prijetnega pogovora spozna-
vate in poglabljate svojo osebno vero. 
Še posebej dobrodošli letošnji bir-
manci, ki ste zdaj v 1. letniku. 

MINISTRANTI 
 

Vabljeni na svoje srečanje (vaje!) v 
petek, 23.9. ob 17.30. Še posebej 
povabljeni dečki, ki želite biti letos 
sprejeti v ministrantske vrste. Vab-
ljeni vsi, ne samo nižja osnovna šola, 
tudi višja in srednješolci ter študen-
tje, da si skupaj povemo, kaj želimo 
in pričakujemo. Za ministrante bo 
odgovoren kaplan p. Tomaž.  

PEVSKI ZBORI 
 

So pričeli s svojim delom in vabijo 
nove pevce: 
• Župnijski pevski zbor (sreda ob 

19h); 
• Frančiškanski komorni zbor 

(nedelja ob 19h); 
• Mladinski zbor (petek ob 16h) 
• Otroški zbor (petek ob 17h). 

 

 ROMANJE NA BREZJE 
 

Župnije našega mesta vsako leto na 
drugo nedeljo v oktobru romajo na 
Brezje. Letos je to 9. 10. Odhod iz 
Kandije je ob 13. uri. Že se lahko prija-
vite v župnijski pisarni.  
Cena prevoza je 10 €. 
*** IZLET otroškega in mladinskega 
pevskega zbora bo v soboto, 8. 10. 
Več sledi! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. nedelja med letom 

18. 9. 2016, št. 37 
 
 

»13 Noben služabnik ne more služiti dve-
ma gospodoma: ali bo namreč enega 

sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega 
držal in drugega preziral. Ne morete slu-

žiti Bogu in mamonu.« (Lk  16,13). 

SREČANJA ZA MLADE 
 

bodo pod vodstvom p. Tomaža pote-
kala ob četrtkih, ob 19.30 – prvo sre-
čanje je v četrtek, 22.9. Dragi mladi vsi 
prav lepo povabljeni na ta srečanja. 
Izkoristite priliko, ko lahko preko dru-
ženja in prijetnega pogovora spozna-
vate in poglabljate svojo osebno vero. 
Še posebej dobrodošli letošnji bir-
manci, ki ste zdaj v 1. letniku. 

MINISTRANTI 
 

Vabljeni na svoje srečanje (vaje!) v 
petek, 23.9. ob 17.30. Še posebej 
povabljeni dečki, ki želite biti letos 
sprejeti v ministrantske vrste. Vab-
ljeni vsi, ne samo nižja osnovna šola, 
tudi višja in srednješolci ter študen-
tje, da si skupaj povemo, kaj želimo 
in pričakujemo. Za ministrante bo 
odgovoren kaplan p. Tomaž.  

PEVSKI ZBORI 
 

So pričeli s svojim delom in vabijo 
nove pevce: 
• Župnijski pevski zbor (sreda ob 

19h); 
• Frančiškanski komorni zbor 

(nedelja ob 19h); 
• Mladinski zbor (petek ob 16h) 
• Otroški zbor (petek ob 17h). 

 

 ROMANJE NA BREZJE 
 

Župnije našega mesta vsako leto na 
drugo nedeljo v oktobru romajo na 
Brezje. Letos je to 9. 10. Odhod iz 
Kandije je ob 13. uri. Že se lahko prija-
vite v župnijski pisarni.  
Cena prevoza je 10 €. 
*** IZLET otroškega in mladinskega 
pevskega zbora bo v soboto, 8. 10. 
Več sledi! 
 



SVETOST – NEDOSEGLJIV CILJ? 
 

Danes, v nedeljo 18. 9.,  je v ljubljanski 
nadškofiji nedelja svetniških kandidatov, 
ki so: škof Janez Frančišek Gnidovec, 
nadškof Anton Vovk, škof Friderik Bara-
ga, duhovnik Andrej Majcen in profesor 
Anton Strle – osrednje praznovanje je v 
župniji Marije Pomočnice kristjanov na 
Rakovniku. V ospredju praznovanja bo 
lik Božjega služabnika duhovnika Andre-
ja Majcna. Letos namreč mineva natan-
ko 60 let od začetka njegovega misijon-
skega dela v južnem Vietnamu, kjer je 
kot ravnatelj, inšpektorjev vikar in učitelj 
novincev deloval do leta 1976. 
Vsakoletno praznovanje svetniških kan-
didatov sprašuje vse nas, ali se dovolj 
trudimo za svetost. Je za nas cilj svetosti 
dosegljiv ali nedosegljiv? Pravi kristjan bi 
moral hrepeneti po svetosti. Sedanji sv. 
oče je na eni od sredinih avdijenc v 
novembru 2014 takole nagovoril poslu-
šalce: 
»Svetost je dar, je dar, ki nam ga da Gos-
pod Jezus, ko nas vzame s sabo in nas 
preobleče v samega sebe, naredi nas tak-
šne, kakršen je on.« V pismu apostola 
Pavla Efežanom beremo, da je »Kristus 
ljubil Cerkev in je zanjo dal samega sebe, 
da bi jo posvetil« (Ef 5,25-26). »Svetost je 
zares najlepše obličje Cerkve: pomeni 
ponovno se znajti v občestvu z Bogom, v 
polnosti njegovega življenja in njegove 
ljubezni. Razumemo torej, da svetost ni 
posebna pravica nekaterih: svetost je dar, 
ki je podarjen vsem, nihče ni izvzet, zato 
predstavlja prepoznavno značilnost vsa-
kega kristjana.« 
Pojdimo pogumno po poti svetosti in v 
moliti in osebnem zgledu podprimo 
drug drugega. 

 

MOLITVENI KRIŽ ZA  
NOVE DUHOVNE POKLICE 

 

je pričel romati na katehetsko nedel-
jo. Vabljene družine, še posebej 
prvoobhajanske in birmanske, da 
sprejmete ikono križa iz Assisija, 
pred katero boste en teden molile za 
nove duhovne poklice. Prijavite se v 
zakristiji. 

 
 

KATEHETSKO PASTORALNA ŠOLA 
 

Informativni dan in vpis za Novome-
ško škofijo – Smrečnikova 60, Novo 
mesto, Zavod Friderika I. Baraga, (1. 
nadstropje) četrtek, 29. septembra 
2016 ob 16.00.  
Predavanja se začnejo v četrtek, 13. 
oktobra 2016 ob 16.00. Tako bodo ob 
četrtkih od 16.00 do 19.15. 
Lepo vabimo in spodbujamo, da se 
za to šolo odloči tudi kdo iz naše 
župnije. 
 

NOVA SKUPINA KATEHUMENOV 
 

ima prvo srečanje v nedeljo, 2. 10. ob 
20. uri. Vsi, ki bi želeli pridobiti 
zakramente krščanskega uvajanja: 
krst, obhajilo in birmo, prav lepo 
povabljeni. Povejte še drugim za to 
možnost. Skupino bo vodil p. Marko 
Novak (041/742-721). 
 
********************************************** 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

24. 9. 2016: Mali Slatnik, Mala in Veli-
ka Cikava ter ulice: Milana Majcna, 
Ilke Vaštetove in Slančeva. 
Pridite v čim večjem številu – hvala. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
25. teden med letom 2016 

NEDELJA 
18.  september 

25. 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 
PONEDELJEK 

19.  september 
Sv. Januarij, škof 

8.00  Bogu v zahvalo 

19.00  v čast sv. Antonu 

TOREK 
20.   september 

Sv. Andrej Kim Tae-gon, duh. 
in drugi korejski mučenci 

8.00  za + Mileno Šribar 

19.00  za + starše Kuhelj in Kramar 

SREDA 
21.   september 

Sv. Matej, evangelist in  
apostol 

8.00  za + Amalijo Strojin 
19.00  za + Mileno Gregorin 
18.00 SV za + Jožeta Vovka, 7. dan 
BOL 19.30 za Božje varstvo in za dobro zdravljenje 

ČETRTEK 
22. september 

Sv. Mavricij 

8.00  za + Jožeta Avžina in ostale + iz družine 
19.00  za + brata Martina in starše Golobič 
19.00  za+ Janeza Kovača, 7. dan 

PETEK 
23. september 

Sv. Pij iz Pietrelcine, redovnik  

8.00  v dober namen 

19.00  za žive in + iz družine Kastrevc 
19.00  za + Silvestra Turka, 30. dan 

 SOBOTA 
24. september 

Bl. Anton M. Slomšek, škof 

8.00  za + Mileno Šribar, 30. dan 
19.00  za žive in rajne Mavsar 
19.00  za + Rozo Mihalič 
18.00 VS za + Antona Košmerla, 7. dan 

NEDELJA 
25. september 

 
26. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + starše Elizabeto in Janeza Verderber 
8.30  za farane 
10.00  za + Danico Kuralt, starše Bezek in Pavec 
11.30  v čast Materi Božji v zahvalo 
19.00  za + Jožeta Mišjaka 

VS 10. za + Antona Vovkota in + iz družine Vovko 


