
 
 

 

 

  

1.  adventna nedelja 

30. 11. 2014 

št. 1 

»Pazite, čujte in molite! Čujte torej, zakaj ne veste, kdaj pride hišni 
gospodar, ali zvečer ali opolnoči ali o petelinjem petju ali zjutraj –, 

da vas ob nenadnem prihodu ne najde spečih. 
Kar pa vam pravim, pravim vsem: Čujte!« 

Mr 13,33a.35-37 

ŽUPNIJSKA KARITAS 
 DELITEV HRANE je vsak 1. četr-

tek v mesecu od 16h do 18h 
 DELITEV OBLEKE je 3. četrtek d 

16. do 18. 
 Skupina ROČNA DELA se sre-

čuje na 14 dni ob torkih od 16. 
do 18. 

 Skupina KLEPET OB KAVICI se 
druži ob ponedeljkih po jutranji 
maši. 

KATEHUMENI 
Skupino petih katehumenov je od 
lanskega oktobra vodil p. Peter. 
Na 1. adventno nedeljo ob 18. uri 
jim bo podelil zakramente naš 
škof msgr. Andrej Glavan. P. Pet-
ru hvala za trud, katehumenom 
pa želimo, da bi jim vera pomaga-
la v življenju in da bi jo resnično 
zaživeli ter tako iz nje prejeli 
pogum in vztrajnost v dobrem. 

FRANČIŠKANSKA LENARTOVA MLADINA 
FLM se zahvaljuje za darove za revijo 
"FLMisli". Upamo, da ste uživali ob 
prebiranju. V novembru smo šli prvič 
na nočni pohod na Trdinov Vrh in pri-
čakali sončni vzhod, potem pa so nam 
še Primčevi pripravili zajtrk. To je bilo 
enkratno doživetje! V sredo (10. 12.) 
bodo srednješolci prišli v predbožično 
Ljubljano in se skupaj s FLM študenti 
udeležili študentske maše v frančiš-
kanski cerkvi ter se pogreli ob kakavu. 
Mi že komaj čakamo :)! 

SV. MIKLAVŽ ali NIKOLAJ 
 
Svetnik, ki goduje 6. decembra 
je zavetnik naše stolne cerkve 
in župnije zato je pri njih ta dan 
celodnevno češčenje Najsve-
tejšega. Našim sosedom 
iskreno čestitamo ob njihovem 
praznovanju! 

, Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto

TELEFON: 07/
p. KRIZOSTOM 07/338-14-74, p. JANEZ 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.
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. ne-
delja 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). Ena PRIPRAVA je skupna 
dekanijska, druga pa v soboto pred krstom ob 18.00 (v zim. času ob 17.00)
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.
Odgovarja: p. Krizostom Komar OFM, župnik

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart

338-14-70 E-pošta: info@nm-kloster.si; www.nm-kloster.si



  
ČUJTE!

Ali slišimo glas Boga? Zakaj ne? 
Morda je prehrupen radio, TV, 
računalnik? Morda smo preveč
na mobilnem telefonu? Morda? 
Jezus nam kliče danes na 1.
ADVENTNO NEDELJO »Čujte in 
molite!« Pričenjamo advent, zato 
bodimo čuječi, odprtih oči in 
ušes, da bomo videli drugega in 
v drugem srečali Boga. NEDELJA 
KARITAS nas še posebej kliče k 
temu. 
HVALA vsem, ki ste v minulem 
tednu tako ali drugače odgovorili 
na pobude slovenske ali župnij-
ske karitas; morda ste danes pri 
nabirki oddali večjo vsoto in tako 
pomagali mnogim ljudem v stis-
ki. Bog povrni! 
HVALA sodelavkam župnijske 
karitas, ki pridno dežurajo in 
razdeljujejo hrano in obleko. 
Skupina Ročna dela je tudi pos-
tavila priložnostno razstavo nji-
hovih del v Lenartovi dvorani. 

 Kot vidite pričenjamo adventni 
čas z novimi, čisto našimi (kloš-
trskimi!) oznanili. Želimo si, da bi 
po njih postalo naš delo in naš 
skupni trud še bližje ljudem. 
Oznanila delamo zato, da bi bili 
vsi skupaj bolj župnija in da bi v 
teh oznanilih našla svoj glas 
vsaka skupina v župniji in po 
skupini vsak župljan. Veseli 
bomo vaših odmevov, pripomb 
in nasvetov. 

 Obhajamo DEVETDNEVNICO pred 
praznikom Brezmadežne. Pri 
vseh mašah prepevamo spev 
Vsa lepa si Marija. 

 ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET ima 
svojo redno sejo v ponedeljek, 1. 
12. ob 19. uri. 

 V sredo, 3. decembra po večerni 
maši, je srečanje sodelavcev 
ŽUPNIJSKE KARITAS. 

 ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM nas 
vabi k molitvi pred Najsvetejšim 
ob 17.30; prav tako PRVI PETEK
in PRVA SOBOTA. Vsi trije dnevi 
so nam dani, da preko zakra-
mentov in molitve ter posta 
poglobimo svoje duhovno življe-
nje. 

 V četrtek, 4. 12. ob 19. uri, bo v 
Zavodu Friderika I. Baraga v 
Šmihelu OKROGLA MIZA z naslo-
vom: Izredna sinoda o družini: 
več vprašanj kot odgovorov?
Sodelovali bodo: msgr. Andrej 
Glavan, dr. Ivo Kerže, mag. 
Branko Cestnik, dr. Stanislav 
Slatinek in mag. Leon Marc. 
Večer bo moderirala Helena 
Jaklitsch. Okrogla miza je prip-
ravljena v sodelovanju z 
www.casnik.si. 

 MIKLAVŽ bo prišel med nas v 
petek, 5. 12. ob 16. uri v naši 
cerkvi. Preko prijavnic, ki jih 
dobite tudi na policah za verski 
tisk, starši prijavite otroke. Prija-
ve oddajte najkasneje do pone-
deljka 2. 12. 

 V soboto, 6. decembra, ČISTIJO 
IN KRASIJO NAŠO CERKEV župljani 
iz naselij Ragovo in Krka. 

 Ob izhodu si na policah za VER-
SKI TISK vzemite novo Družino in 
Ognjišče za december. V pisarni 
lahko kupite različne koledarje in 
Družinsko pratiko. 

MAŠNI NAMENI 
1. adventni teden 2014 

NEDELJA 
30. november 

 1. adventna nedelja 
NEDELJA KARITAS 

7.00  za + Andreja in Marijo Luzar 
8.30  za farane 

10.00  za vse + iz novembrskih pisem 
11.30  za + Janeza Kramarja 
18.00  za zdravje 

PONEDELJEK 
1. december 

Bl. Anton Bonfaldini 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Alojza Petana, 30. obl. 
18.00  za + starše Janeza in Ano Kek 

~  po namenu (           ) 

TOREK 
2. december 

Bl. Marija Angela Astorch 

8.00  za dušno zdravje 
18.00  v dober namen 

~  po namenu (           ) 
~  po namenu (           ) 

SREDA 
3. december 

Sv. Frančišek Ksaver  

8.00  za + iz družine Vovko in Cimermančič 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  po namenu (           ) 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
4. december 

Bl. Frančišek Galvez, muče-
nec 

8.00  za + Franca Košmrlja 
18.00  za + Rudija Omahna 
18.00  za + Antona Ovnička, 30. dan 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
5. december 

Sv. Sava Jeruzalemski, opat 

8.00  za + Vodnikove 
18.00  za + Mici Guštin 
18.00  za + Frido Holcman, obl. 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
6. december 

Sv. Miklavž, škof 

8.00  za dušno zdravje 
18.00  za + Silvestra Peterlina, obl. 
18.00  za + Jožeta in Marijo Kos ter Antona Lidiča 

~  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
7. december 

 2. adventna nedelja 

7.00  za + Marka Hudoklina 
8.30  za farane 

10.00  za + Alojza Novaka in družino Hočevar 
11.30  za + Marijo Ucman 
18.00  za + Sonjo Klobčar 


