
, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/
E-pošta: info@nm-kloster.si; 

www.nm-kloster.si
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.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart

338-14-70 

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). 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

  

 

  

Nedelja Svete družine

28. 12. 2014

št. 5

»12 Oblecite si torej kakor izvoljenci božji, sveti in ljubljeni, 
prisrčno usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potr-
pežljivost; 13 prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če 
ima kdo na kom kaj grajati; kakor je Gospod vam odpustil, 

tako tudi vi; 14 na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vez 
popolnosti.« (1 Kol 3,12-14) 

Vsem sodelavcem v 
župniji in samostanu ter 

vsem obiskovalcem 
naše cerkve želimo brat-
je frančiškani SREČNO,

ZDRAVO IN MILOSTI POLNO 
NOVO LETO 2015! 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Sklepi 3. pole: BOGOSLUŽJE: 
1. Na vidno mesto se pritrdi plakat 
z opozorili glede primerne obleke, 
uporabe telefona, tišine itd. 
2. Enkrat na mesec se predstavi 
posamezen del sv. maše.. 
3. Duhovniki tudi med tednom: 
advent ali post ter ob drugih pri-
mernih dnevih na kratko razloži 
božjo besedo. 

PRVOMAJSKO ROMANJE  ASSISI
od 26. 4. do 30.5. 

V letu posvečenega življenja, 
organiziramo z romarsko agencijo 
Aritours župnijsko romanje v Fran-
čiškovo mesto Assisi. Prijave spre-
jemamo od 1.1.2015. Ob prijavi je 
potrebno vplačati 100€. Romanje 
je primerno za družine in zakonske 
pare ter druge. 

ROMANJA 
V SVETO DEŽELO 2015 

Da bo Sveta dežela še naprej 
živa Cerkev v Jezusovi domovi-
ni, potrebujemo tudi tvojo duho-
vno in materialno podporo. 
Na mizicah za verski tisk je ZLO-
ŽENKA z datumi romanj in dru-
gimi obvestili. 
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RODIL SE JE »BOG Z NAMI«! 

 Smo v BOŽIČNI OSMINI, praz-
novanju rojstva Emanuela – Boga z 
nami. Nihče se ne sme počutiti 
samega, saj je On, Novorojeni Kralj, 
Jezus v jaslicah, z njim. Naj nas ta 
resnica krepi in hrabri. Kot pastirji in 
trije kralji bodimo glasniki resnice o 
rojstvu Boga tudi mi. 

 HVALA vsem, ki ste kakorkoli 
prispevali k lepemu praznovanju 
božiča. Še posebej hvala našim 
mladim in birmancem, ki so pod 
vodstvom študenta Gašperja Muhiča 
in br. Janeza postavili letošnje jaslice 
»Iz stare omare ali omarice!« HVA-
LA vsem, ki ste priskočili na pomoč
pri temeljitem čiščenju naše cerkve. 
Res je za nami narejeno veliko delo 
obnove in prenove, ki je narekovalo 
temeljitejše čiščenje našega skup-
nega doma. 

 Ker smo ob koncu koledar-
skega leta, se spodobi in je pravično 
še enkrat v naših oznanilih zapisati 
besedo HVALA: 
- Vsem župnijskim sodelavcem: 

ministrantom, cerkvenim pevcem in 
pevkam, organistom in zborovod-
jem ter pritrkovalcem; bralcem 
beril, pobiralcem miloščine; hvala 
naši skrbni zakristanki Ani, sodela-
vkam in sodelavcem Župnijske 
karitas, hvala samostanski kuharici 
Hildi in marljivi delavki na našem 
vrtu Slavici. Hvala pericam in likari-
cam. 

- HVALA vsem, ki ste nam pisali za 
letošnje božično-novoletne prazni-
ke in ob tem darovali različne daro-
ve – BOG POVRNI TISOČKRAT! 

- Bratje v kloštru se zavedamo, da 
brez vaše velike in požrtvovalne 
dobrote ne bi mogli narediti vsega 
dela, ki se nam vsak dan kaže. 

- Hvala, ker s svojo veliko darežljivo-
stjo ob prvih nedeljah v mesecu 
pokažete, da vam klošter in naša 
cerkev veliko pomenita. 

 NAMENSKA NABIRKA za preno-
vo cerkve in samostana bo na prvo 
nedeljo v mesecu januarju, 4.1.  

 V sredo, 31. 12., na SILVES-
TROVO, bomo ob koncu sv. maše ob 
18. uri zapeli ZAHVALNO PESEM za vse 
prejete milosti v minulem letu.  

 V soboto, 3. januarja 2015, 
ČISTIJO IN KRASIJO NAŠO CERKEV žup-
ljani iz Žabje vasi, Šentjernejske ces-
te, Lobetove in Na Tratah. Prosimo 
in vabimo, da se ekipa tega predela 
naše župnije okrepi in pomladi – 
HVALA! 

 V soboto, 3. 1. 2015 organizi-
ramo ROMARSKI IZLET. Šli bomo na 
OGLED JASLIC v Brestanico in Jurkloš-
ter ter živih jaslic v Studenice pri 
Poljčanah. Ustavili se bomo še kje. 
Predviden je en topel obrok. Prijave 
sprejemamo v pisarni. Še je nekaj 
prostih mest. Cena je za odraslo 
osebo 25 € in za otroka 15 €. Vab-
ljeni! 

 Ob izhodu si na policah za 
VERSKI TISK vzemite praznično Druži-
no in januarsko Ognjišče. 

 Povabljeni ste, da obnovite 
NAROČNINO za Družino, Ognjišče in 
Mohorjevke 2016. 

MAŠNI NAMENI 
1. božični teden 2014 

NEDELJA 
28. december 

 SVETA DRUŽINA 
Nedolžni otroci 

7.00  v zahvalo Bogu in Materi Božji 
8.30  za farane 
10.00  za + Franca in Jožefo Kalčič 
11.30  za vse + iz družine Gregorčič 
18.00  za + Marijo Kužnik 

VS 10.00 za + Franca Radeža, obl., in vse + Radeževe 
PONEDELJEK 
29. december 

Sv. Tomaž Becket, škof, muč. 

8.00  za + Ivana Ferkolja 
18.00  za + starše Morela in Smolej 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

30. december 
Sv. Feliks I., papež 

8.00  na čast Materi Božji in za srečo v družini 
18.00  za dva + Silvestra Petana 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
31. december 

Sv. Silvester, papež  

8.00  za + Silvestra Peterlina 
18.00  za + Janeza Kramarja 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
1. januar 

Marija, sveta Božja Mati 
 

svetovni dan miru 

7.00  v dober namen 
8.30  za zdravje 
10.00  za + Petra Vrandečića, 7. dan 
11.30  za zdravje 
18.00  za + starše Franca in Cecilijo Gredenc 
BOL 19.30  

PETEK 
2. januar 

Sv. Bazilij Vel. in Gregor Nac. 

8.00  za vse + iz družine Strojin 
18.00  za + Zdenko Tekstor 
18.00  za + Martina Florjančiča 

SOBOTA 
3. januar 

Presveto Jezusovo ime 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Alojza Grila, obl. 

~  za dobrotnike in samostansko družino 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
4. januar 

 2. NEDELJA PO BOŽIČU 

7.00  za + Nežo Kavšek 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družin Tomc, Pelko in Brlan 
11.30  za + Janeza Brudarja, obl. 
18.00  za + Rudija Omahna 


