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Dobri Oče, poklical si nas v življenje 

in nas po krstu sprejel 

za svoje ljubljene otroke. 

Pomagaj nam, da bi se znali veseliti 

življenja in ceniti dar vere.

 

Blagoslavljaj naša prizadevanja 

v pripravi na misijon v Novem mestu, 

ko želimo poglobiti osebno vero 

in prijateljstvo z Jezusom Kristusom, 

da bo res naša pot, resnica in življenje.

 

Podpiraj nas, da se odpremo 

delovanju Svetega Duha in v moči 

njegovih darov bogatimo 

medsebojne odnose, 

da bo med nami več spoštovanja, 

dobrohotnosti in solidarnosti.

 

Naši zavetniki: sv. Nikolaj, sv. Lenart 

in sv. Mihael izprosite pri Bogu 

blagoslov za naše mesto, 

naše družine in uspeh misijona. Amen.

Molitev v pripravi na misijon

16.-25.
november 2018

v Novem mestu

www.misijon-nm2018.rkc.si

JEZUS, DAJ MI ŽIVE VODE! 
(prim Jn 4, 15)MILOST MISIJONA

Milost misijona, Krke tihi tek …,
Bog, ohrani vero nam v prihodnji vek.

Pot, resnica in življenje,
krstnih milosti izvir;

Jezus, sveta božja mana,
hrana duši in njen mir.

Živa vera naših dedov,
vnukom našim prava pot;

rajske zemlje pod Triglávom
odrešitelj in Gospod.

Milost misijona, Krke tihi tek …,
Bog, ohrani vero nam v prihodnji vek.

Jezus, brat naš in prijatelj, 
za vse čase spravni dar;
v hostiji, čez svet razpeti,
si naš dom in naš oltar.

Vso ljubezen in zvestobo,
prošnje za vsakdanji kruh
s sveto roko blagoslavljaj,

Oče, Sin in Sveti Duh.

Milost misijona, Krke tihi tek …,
Bog,ohrani vero nam v prihodnji vek.

Besedilo: Berta Golob
Glasba: Aleš Makovac

Himna misijona v Novem mestu 2018 

Izdale: Stolna župnija Novo mesto, Župnija Novo mesto - sv. Lenart, 
Župnija Novo mesto - Šmihel. December 2017.

Geslo misijona v Novem mestu je vzeto iz srečanja 
in pogovora Jezusa s Samarijanko, kakor ga 
opisuje evangelist Janez (Jn 4,1-42). Samarijanka 
je v Jezusu začutila nekoga, ki je več kot le navaden 
človek. Imenuje ga preroka. Ob njem se počuti 
varno, čeprav ve skrivnosti njenega srca. Ne obsoja 
je, ampak ji pokaže njeno žalostno in grešno stanje. 
To, kar jo teži in bremeni, on zdravi in odrešuje. V 
Jezusu spozna nekoga, ki ji vzame breme in jo 
osreči. Ponudi ji žive vode. Kaj pomeni imeti živo 
vodo v puščavi, vedo le tisti, ki živijo v takem okolju. 
Pomeni vir življenja in preživetja. Samarijanka se 
najprej razveseli, da ji Jezus lahko ponudi takšen 
potok, ki bo napajal vso njeno vas. Pa kmalu 
spozna, da ima Jezus drugačno živo vodo. Ponudil ji 
je živo vodo, ki nikoli ne usahne in priteka iz nebes. 
Vodo, ki napaja duše.
Po tej živi vodi zahrepenimo tudi v Novem mestu. 
Naj ne odžeja samo naših teles, naj napoji 
predvsem naše duše, ki žejne hrepenijo po tistem, 
česar ne najdemo med dobrinami tega sveta. Kar 
nekaj priložnosti imamo, da zajamemo tisto, kar 
nam Jezus podarja iz nebes. Tisto, kar on imenuje 
živa voda in priteka iz njegove Božje ljubezni. Toliko 
ljudi hrepeni po sreči, veselju, zadovoljstvu, pa vse 
to iščejo tam, kjer popolne sreče, veselja in 
zadovoljstva ne morejo najti.
Čas misijona je priložnost, da se še bolj zavemo ali 
pa na novo odkrijemo Tistega, od katerega prihaja 
vse, kar človeka popolnoma osreči in izpopolni. On 
je tukaj, On je med nami in čaka, da mu izročimo 
svoje žejne duše in napojil jih bo z živo vodo svoje 
odrešujoče Ljubezni. 
Jezus, podari nam svojo živo vodo!
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prof. dr. jože Balažic: redni profesor na Pravni fakulteti UL, kjer predava medicinsko kazensko 
pravo in sodno medicino, ter na Medicinski fakulteti UL, kjer je profesor pri Katedri za sodno 
medicino in deontologijo; predstojnik ljubljanskega inštituta za sodno medicino.

s. slavka Cekuta nD: trenutno je predstojnica Šolskih sester de Notre Dame v skupnosti 
na Cankarjevi v Novem mestu. Enajst let je živela in delovala v Albaniji med zavrženimi 
in zapuščenimi otroki, pomagala je dekletom in ženam, ki so bile zlorabljene, prodane. 
Sodelovala je pri ustanovitvi prve župnijske Karitas na področju Dolenjske, sedaj je 
prostovoljka pri ŠK Novo mesto, je prevajalka albansko govorečim prosilcem za pomoč, 
sodeluje pri projektu MIND Slovenske Karitas.

aleš Čerin: je mož, oče štirih otrok, dedek, predavatelj, podjetnik, skavt, bloger na blogu 
Preprostost. Z ženo Marinko imata štiri odrasle otroke in sta stara starša trem vnukom. Po 
izobrazbi je farmacevt. Trenutno dela v Družini in Življenju, kjer se ukvarjajo z zakonci. Z ženo 
Marinko sta voditeljski par zakonskih skupin, pričevalski par in vodita seminar Najin odnos do 
denarja. Je novinar na Časnik.si, deluje pri odraslih skavtih, rad fotografira in igra kitaro.

gregor Čušin: rodil se je kot peti, najmlajši otrok Čušinove družine s Koroške Bele. Po 
končani gimnaziji na Jesenicah se je vpisal na študij slavistike. Ko je po končanem prvem 
letniku spoznal, da to ni njegov pravi študij, je šel poskusit še na igralsko akademijo. Znan 
je po svojih avtorskih monodramah, kjer se ukvarja s krščanskimi temami. Poleg igranja 
sodeluje tudi s prispevki pri tedniku Družina in mesečniku Ognjišče. Z družino (žena Melita 
in šest otrok) živi na Koroški Beli.

marjan Dvornik: mož in oče treh odraslih sinov, univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva. Med drugim je bil: predsednik  Skupščine občine Novo mesto (1990–1993), 
delegat v Republiški skupščini RS, državni sekretar na Ministrstvu za promet in zveze, vodja 
kabineta župna MO Novo mesto. Od leta 1978 je aktiven v Katoliški karizmatični prenovi, je 
član Sveta Slovenske Karitas in Sveta škofijske Karitas NM.

GOSTJE na misijonu:

MISIJONARJI na misijonu:
p. mag. Branko Cestnik, CmF: redovnik in duhovnik klarentinec, župnik v Frankolovem 
in na Črešnicah.

g. jože planinšek, Cm: duhovnik družbe lazaristov, direktor Mohorjeve družbe in 
direktor zavoda sv. Jožefa v Celju.

Br. jožko smukavec, oFm cap: redovnik in duhovnik kapucin, gvardijan v samostanu 
Škofja Loka.

p. dr. andraž arko, oFm: redovnik in duhovnik frančiškan, župnik v župniji Ljubljana –  
Bežigrad.

Predstavitev gostov se nadaljuje na strani 15.
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Pozdravljeni!

V rokah držite knjižico, ki smo jo župniki treh mestnih župnij pripravili z 
veliko pozornostjo prav za Vas, in sicer kot prijazno povabilo, da se po svojih 
zmožnostih pridružite misijonskemu dogajanju v našem mestu in okolici. 

V življenju ni vsaka ura enaka uri, tudi dan ne dnevu. Nekateri dnevi dajejo 
vsebino drugim, nas povežejo med seboj, dajejo življenju »barvo in okus«, 
pomenijo lahko nov začetek, zopet najdemo sebe in obnovimo zaupanje v 
soljudi. 

Običajno se vse to dogaja tudi  v času misijona. Še več, marsikdo najde tudi 
pot do Ljubezni, do Luči ali obnovi prijateljstvo z Jezusom in se tesneje 
poveže z njegovo družino, Cerkvijo, ki je zaradi Kristusa in vseh prizadevanj 
ljudi za dobro svéta, zaradi slabosti  in stranpoti nas ljudi pa žal tudi grešna. 
Zaradi vsega naštetega in še mnogo drugega, kar Bog dela v času misijona v 
srcih in dušah ljudi, ta čas imenujemo milostni čas. 

Iz srca želimo, da bi bil ta čas, od 16. do 25. novembra 2018, milostni tudi za 
Vas in Vašo družino. Škoda bi bilo zamuditi priložnost, da izveste kaj novega 
(veliko bo različnih predavanj), da zamudite srečanje s prijatelji (precej je 
pripravljenih bogatih srečanj); škoda bi bilo preslišati klic Ljubezni, če želi 
nagovoriti prav Vaše srce, ki morda išče smisel, novo moč za vsakdanja 
bremena. Škoda je zamuditi priložnost, pa čeprav morda po številnih 
neuspehih, da ponovno zajamete iz »vodnjaka« Jezusovega srca, ki edini 
lahko poteši žejo po ljubezni, sprejetosti, smislu, upanju … 

Kjer ni vode, je puščava, ni življenja. Kjer ni Ljubezni, je vse pusto in 
dolgočasno, postajamo naveličani in utrujeni; življenje, namesto da bi nas 
osrečevalo, da bi bilo priložnost za veliko lepega in dobrega, lahko postane 
breme. Zato v pripravi na misijon molimo: »Dobri Oče, poklical si nas v 
življenje in nas po krstu sprejel za svoje ljubljene otroke. Pomagaj nam, da bi 
se znali veseliti življenja in ceniti dar vere«.  
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Petek, 16. 11. 2018: Jezus – izvir žive vode

Stolnica:
18.00  slovesna sveta maša ob začetku misijona za vernike vseh treh župnij; 

somaševanje vodi g. škof msgr. Andrej Glavan; prepevajo odrasli pevski 
zbori treh župnij pod vodstvom stolne dirigentke go. Barbare Lotrič

Baragov zavod:
19.30  filmski večer s p. dr. Andražem Arkom za mlade po letih in srcu

Pravico imate, da se veselite življenja; možnost imate, da veselje obnovite in 
upanje poglobite; priložnost imate, da najdete spravo z Bogom, bližnjimi. 

Vse to nudi milostni čas misijona. Je pa to tudi tveganje, namreč če se 
pridružite, če boste res sodelovali s srcem, v Vašem življenju lahko nastane 
sprememba: lahko zares vzljubite življenje, lahko se povrne veselje na Vaš 
obraz, lahko najdete svojo pot; morda najdete moč, da se uprete toku, ki Vas 
nese (tok kritiziranja, opravljanja, nezadovoljstva …) v smer, kamor nočete. 
A pregovor pravi, da je sreča na strani pogumnih. Zato tvegajte in postanite 
del novomeškega misijona.  

V dneh, ki nas še ločijo do začetka misijona, pa ponavljajmo skupaj s 
svetopisemsko ženo (Samarijanko), ki je imela izkušnjo, da ima Jezus res 
»živo vodo«, ki odžeja srce in dušo: JEZUS, DAJ MI ŽIVE VODE!

Prisrčen pozdrav.

dr. Silvester Fabijan  p. Krizostom Komar  Igor Stepan
Stolna župnija Novo mesto  Novo mesto-sv. Lenart  Novo mesto-Šmihel
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Sobota, 17. 11. 2018: Marija – izvir veselja
Stolnica: 

8.40  pete hvalnice 
9.00  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik
10.00–18.00 molitev pred Najsvetejšim za vernike vseh treh župnij; 

molitev oblikujejo naslednje skupine:
10.00  Prenova v Duhu
11.00 Šolske sestre De Notre Dame 
12.00 Sestre Marije Pomočnice
13.00 Neokatehumenska pot
14.00 Karitas
15.00 ŽPS
16.00 pevci
17.00 zakonci in biblična skupina
18.00 sveta maša; p. dr. Andraž Arko

Klošter:
8.00  sveta maša; g. Jože Planinšek
18.00 sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Šmihel: 
18.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

DSO: 
15.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

Baragov zavod:
16.00  srečanje za zaročence in pare v spoznavanju: Kdaj bova zares 

pripravljena? p. dr. Andraž Arko
17.00  srečanje za humanitarne delavce (Karitas, Rdeči križ, Hospic, pomoč na 

domu …): prepoznavanje ter lajšanje telesnih, duhovnih in duševnih 
stisk ljudi; s. Slavka Cekuta, g. Jože Planinšek in g. Marjan Dvornik

17.00  srečanje za ministrante; br. Jožko Smukavec, po srečanju sodelujejo pri 
sveti maši v šmihelski cerkvi ob 18.00

19.30  srečanje za starše: Vzgoja otrok in starševstvo; p.  mag. Branko Cestnik, 
s. mag. Damjana Tramte

20.15  srečanje z Neokatehumensko potjo – bogoslužje; br. Jožko Smukavec
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Nedelja, 18. 11. 2018: Vstajenje – izvir 
nepremagljivega upanja

Stolnica:
7.00  sveta maša; g. Jože Planinšek 
9.00  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik
10.30  sveta maša; g. Jože Planinšek 
18.00  sveta maša v hrvaškem jeziku; don Slavko Barišić; g. Jože Planinšek 

Klošter:
7.00  sveta maša; p. dr. Andraž Arko
8.30  sveta maša; br. Jožko Smukavec
10.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec
11.30 sveta maša; br. Jožko Smukavec
14.00–17.00 srečanje Vera in luč, pozdrav in nagovor misijonarja
18.00 sveta maša; p. dr. Andraž Arko

Potov vrh:
10.00 sveta maša; dr. Silvester Fabijan

Šmihel:
7.00  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik 
9.00  sveta maša; g. Jože Planinšek
10.30  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik 

Stranska vas:
9.00  sveta maša; p. Krizostom Komar

Baragov zavod: 
16.00  srečanje za dekleta in žene: Dekleta in žene, izberimo si boljši del; 

ga. Meta Halas in br. Jožko Smukavec



7

Ponedeljek, 19. 11. 2018: Krst in birma – izvir 
prerojenja v Duhu

Stolnica:
7.00  sveta maša; br. Jožko Smukavec
17.00  srečanje za veroučence od 1. do 4. razreda; br. Jožko Smukavec
18.00  sveta maša; br. Jožko Smukavec

Klošter:
8.00  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik
17.00 srečanje za veroučence od 5. do 9. razreda; p. mag. Branko Cestnik 

in p. dr. Andraž Arko
18.00 sveta maša; p. dr. Andraž Arko

Šmihel:
18.00  sveta maša; g. Jože Planinšek

Baragov zavod:
9.30  srečanje za upokojence vseh treh župnij: rodovitnost zrelih let; 

g. Jože Planinšek
19.30  srečanje za fante in može: sin, mož, oče, dedek: iz leva v mucka … in 

nazaj; Kako »poravnati« upognjenega moškega?; g. Aleš Čerin, 
p. mag. Branko Cestnik

19.30  srečanje za razporočene iz mesta in okolice: Živeti in ljubiti po ločitvi; 
p. dr. Andraž Arko
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Torek, 20. 11. 2018: Spoved – izvir odpuščanja in moči

Stolnica:
7.00  sveta maša; g. Jože Planinšek
18.00 sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Klošter:
8.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec
17.00 srečanje za veroučence od 1. do 4. razreda; g. Jože Planinšek in 

br. Jožko Smukavec
18.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

Šmihel:
7.00 sveta maša; p. mag. Branko Cestnik
17.00  srečanje za veroučence od 5. do 9. razreda; p. dr. Andraž Arko in 

p. mag. Branko Cestnik
18.00  sveta maša; p. dr. Andraž Arko

Baragov zavod:
19.30 srečanje za zdravnike, medicinsko in negovalno osebje: Zdravljenje 

in nega v službi svetosti življenja; prof. dr. Jože Balažic; v pogovoru 
sodelujeta g. Jože Planinšek in p. Marko Novak

19.30 srečanje za pedagoge, vzgojitelji, učitelji, profesorji itd.: Kako kot pedagog 
in vzgojitelj nagovoriti razum in srce; s. mag. Damjana Tramte, 
p. mag. Branko Cestnik in p. dr. Andraž Arko
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Sreda, 21. 11. 2018: Sveto pismo – izvir Luči

Stolnica:
7.00  sveta maša; g. Jože Planinšek
17.00 srečanje za veroučence od 5. do 9. razreda; g. Jože Planinšek
18.00 sveta maša; g. Jože Planinšek

Klošter:
8.00  sveta maša; p. dr. Andraž Arko
18.00 sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Bolnišnica NM:
19.30 sveta maša; p. dr. Andraž Arko

Šmihel:
17.00 srečanje za veroučence od 1. do 4. razreda; br. Jožko Smukavec
18.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

DSO:
9.00  sveta maša; p. Jožko Smukavec

Baragov zavod:
19.30 okrogla miza: izzivi za kristjana v današnjem svetu (kako biti in živeti 

kot kristjan/katoličan v tem času in prostoru), 
vodi p. mag. Branko Cestnik; gosti: nadškof  doc. dr. Marjan Turnšek, 
ga. Nina Ivanič, g. Gregor Čušin, ga. Katarina Nzobandora   
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Četrtek, 22. 11. 2018: Evharistija – izvir Ljubezni

Stolnica:
7.00  sveta maša; br. Jožko Smukavec
18.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

Klošter:
8.00 sveta maša; g. Jože Planinšek
18.00 sveta maša; g. Jože Planinšek; po maši slavilna molitev Prenove v Duhu 

Šmihel 
18.00  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Baragov zavod:
19.30  srečanje za cerkvene glasbenike (zborovodje, pevce, organiste, 

pritrkovalce ...); sv. Cecilija – svete maše so v domačih cerkvah, srečanje je 
skupno v Baragovem zavodu: nagovor br. Jožka Smukavca in praznovanje 
s pogostitvijo)

Obiskali bomo Dubrovnik, Budvo, 
Kotor, Marijino svetišče Gospa od 
Škrpjela v zalivu Boka Kotorska. Ob 
povratku domov pa se bomo ustavili še 
pri Kraljici miru v Međugorju. 

Lepo vabljeni!

Z A H V A L N O  R O M A N J E
Zahvalno romanje za prejete milosti na misijonu v Novem mestu 
bo od 28. aprila 2019 do 1. maja 2019. 

Prijave bomo začeli sprejemati s 1. decembrom 
2018 v župnijskih pisarnah mestnih župnij.



11

Petek, 23. 11. 2018: Sprava – izvir sožitja

Spovedni dan v vseh župnijskih cerkvah od 10 h do 12 h in od 14 h do 16 h. 

stolnica: spoveduje p. dr. Andraž Arko
Klošter: spovedujeta br. Jožko Smukavec in p. mag. Branko Cestnik
Šmihel: spoveduje g. Jože Planinšek

Stolnica:
7.00 sveta maša; p. dr. Andraž Arko
18.00 sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Klošter:
8.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec
18.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

Šmihel:
7.00  sveta maša; g. Jože Planinšek
18.00  sveta maša; g. Jože Planinšek

Baragov zavod
19.30 srečanje za zakonce; vabljeni tudi neporočeni pari: Ti si moja ljubezen; 

p. dr. Andraž Arko
19.30 srečanje za mlade (srednješolci, študentje, mladi v poklicih); 

br. Jožko Smukavec, sodeluje RoKapela – mlajša zasedba
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Sobota, 24. 11. 2018: Zakon, družina in duhovni 
poklic – izvir služenja 

Stolnica: 
8.40 pete hvalnice
9.00 sveta maša; g. Jože Planinšek
18.00 sveta maša; g. Jože Planinšek

Klošter:
8.00 sveta maša; p. dr. Andraž Arko
18.00 sveta maša; p. dr. Andraž Arko

Šmihel:
7.00  sveta maša; br. Jožko Smukavec
18.00  sveta maša; br. Jožko Smukavec

DSO:
15.00  sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Baragov zavod:
9.30:  oratorijski dan za otroke od 1. do 9. razreda; sklep s sveto mašo ob 15.00 v 

šmihelski cerkvi, k sveti maši vabljeni tudi predšolski otroci skupaj s starši
16.00  srečanje za samske in ovdovele: sem res obsojen na osamljenost?; 

g. Jože Planinšek
19.30  pogovor z vsemi misijonarji, odgovori na vprašanja (iz nabiralnikov in 

spletne strani), vodi g. Tomaž Hrastar
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Nedelja, 25. 11. 2018: Nedelja – izvir življenja in 
blagoslova

Stolnica:
7.00 sveta maša; br. Jožko Smukavec

Klošter:
7.00 sveta maša; g. Jože Planinšek

Šmihel:
7.00 sveta maša; p. mag. Branko Cestnik

Športna dvorana Leona Štuklja: 
9.30    molitev
10.00  slovesna sveta maša na čast Kristusu Kralju vesoljstva ob zaključku 

misijona v Športni dvorani Leona Štuklja;  somaševanje vodi novomeški 
škof msgr. Andrej Glavan, ob spremljavi pihalnega orkestra Krka, pod 
taktirko g. Matevža Novaka, prepevajo združeni otroški, mladinski in 
odrasli pevski zbori mestnih župnij; program pripravil prof. Aleš Makovac

11.30  koncert Tria Vivere (Aljaž Farasin, Gregor Ravnik in Matjaž Robavs) 
s pozdravom župana MO Novo mesto,  pričevalci in vezno besedo 
novinarja radia Ognjišče g. Marjana Buniča

 Vsi lepo povabljeni k sklepni sveti maši in misijonski prireditvi.
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Vsak dan bo ob 19.30 veliki zvon v naših župnijskih cerkvah vabil 
k molitvi za blagoslov misijona.

Vsak dan, v dopoldanskem času, bo po dogovoru možnost za misijonarjev 
obisk bolnikov in ostarelih na domu, razen v petek, 23. 11. 2018, in 

soboto, 24. 11. 2018.

Možnost za osebni pogovor z misijonarjem in obisk družin bo vsak dan 
v dopoldanskem in popoldanskem času. Za uro obiska se je potrebno 

dogovoriti z župnikom ali misijonarjem. 
Telefonske številke najdete na zadnji strani knjižice.

V župnijskih cerkvah bo na voljo poseben nabiralnik za vprašanja, 
predloge, mnenja, ki jih lahko oddate tudi na spletni strani misijona 
v Novem mestu: www.misijon-nm2018.rkc.si. Na vse našteto bodo 

misijonarji odgovarjali v pogovornem večeru, ki bo v soboto, 24. 11. 2018, 
ob 19.30 v Baragovem zavodu. 

Program misijona je izjemno bogat in s tem so povezani tudi stroški. 
Hvaležni bomo za vsak Vaš dar, ki ga lahko oddate osebno svojemu 

župniku, oddate v nabiralnik v cerkvi ali nakažete na TRR ene od treh 
župnij v mestu s pripisom »za misijon«. 

Stolnica: 
Trr: si56 0297 0009 2264 819, nova Ljubljanska banka d. d.

Frančiškani: 
Trr: si56 2900 0005 1741 597, UniCredit Banka sLoVEnija d. d.

Šmihel: 
Trr si56 1990 0500 8198 894, Deželna banka slovenije d. d.
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GOSTJE na misijonu:
meta Halas: je žena možu Primožu, mama štirih otrok, po poklicu prevajalka angleščine 
in francoščine. Sodelovala je z Zavodom ŽIVIM in pisala članke za Iskreni.net ter druge 
medije. Od februarja letos dela pri Družini in Življenju kot spletna urednica in sodelavka 
na področju zakonskih skupin. Z možem sta več let tudi voditeljski par. Rada bere, poje, v 
prostem času pa tudi kvačka.

Tomaž Hrastar: izhaja iz župnije Št. Peter - Otočec. Leta 1993 se je vpisal v prvo generacijo 
obnovljene Škofijske klasične gimnazije, na kateri je maturiral leta 1997. Študij je nadaljeval 
na Teološki fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 2004. Do prve redne zaposlitve na 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2005, kjer dela še danes, je delal na 
verskih vsebinah na TV3, TV SLO in urednikoval na Deželni televiziji v Škofji Loki. Tomaž 
Hrastar je kot predstavnik Dekanije Novo mesto član Škofijskega pastoralnega sveta Škofije 
Novo mesto.

nina ivanič: je študirala igro na AGRFT, kjer je leta 1995 diplomirala. Od leta 1996 je 
svobodna umetnica. Nastopala je v več TV-nadaljevankah in filmih. Od 2007 je redno 
zaposlena v Gledališču za otroke in mlade Ljubljana. Igra tudi v aktualni TV-seriji Reka 
ljubezni. Je poročena in mati dveh sinov, Luke in Mihe.

p. marko novak: redovnik frančiškan, 44 let duhovnik, trenutno deluje 15. leto v Novem 
mestu, kjer se vsakodnevno posveča pastorali bolnih v novomeški bolnišnici. Je iskan 
duhovnik za duhovne pogovore in sveto spoved v kloštru v Novem mestu.

Katarina nzobandora: žena in mama, po izobrazbi učiteljica, pred petimi leti se je začela 
ukvarjati s področjem splava in žalovanja ter s pomočjo staršem, ki se srečujejo z izgubo 
otroka. Svoje znanje deli z drugimi in zato v Zavodu ŽIVIM deluje kot vodja programov po 
splavu, predavateljica, predstavnica za stike z javnostjo.

s. mag. Damjana Tramte: po poklicu hčerka Marije Pomočnice, po izobrazbi magistra 
pedagogike, sedaj na novo članica skupnosti sester salezijank Novo mesto Šmihel z nalogo 
animacije in vodenja. Odgovorna za Katehetsko pastoralno šolo, vključena v združenje 
animatorjev oratorija. Odprta za vse, kar zadeva vzgojo in pastoralo mladih.

Doc. dr. marjan Turnšek: v duhovnika posvečen l. 1981, v Rimu doktoriral l. 1990 in od 
istega leta dalje deluje na Teološki fakulteti UL pri katedri za dogmatično teologijo. Leta 
1994 je postal rektor bogoslovja v Mariboru, leta 2006 ga je papež imenoval za prvega 
murskosoboškega škofa, leta 2010 pa za nadškofa v Mariboru. Od leta 2015 je predstojnik 
Katedre za dogmatično teologijo.

Trio Vivere: je zasedba treh izjemnih vokalistov: baritonist matjaž robavs in tenorist aljaž 
Farasin sta bila prej člana tria Eroika, pridružil se jima je še tenorist gregor ravnik in 
skupaj sedaj oblikujejo trio Vivere.



Telefonske številke župnikov: 

dr. Silvester Fabijan 041 732 139 
p. Krizostom Komar 041 347 069 
Igor Stepan 07 33 23 122

Telefonske številke misijonarjev: 

p. mag. Branko Cestnik 041 760 087
g. Jože Planinšek 041 694 621
br. Jože Smukavec 041 860 350
p. dr. Andraž Arko 041 209 500

Izdale župnije: Stolna župnija Novo mesto, Novo mesto - sv. Lenart, Novo mesto - Šmihel
Oblikovanje in prelom: Špes, grafični studio, Novo mesto
Odgovarjajo: dr. Silvester Fabijan, p. Krizostom Komar in Igor Stepan
Naklada: 12.000 izvodov

Spletna stran:

www.misijon-nm2018.rkc.si


