
, 
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

  

 

  

2.  adventna nedelja

7. 12. 2014

št. 2

»2 Kakor je pisal prerok Izaija: ‚Glej, pošiljam svojega glasnika pred 
tvojim obličjem, ki bo pripravljal tvojo pot; 3 glas vpijočega v pušča-
vi: Pripravite pot Gospodovo, izravnajte njegove steze‘, 4 prišel je 
Janez in je v puščavi krščeval ter oznanjal krst spreobrnitve za 

odpuščenje grehov. 5 In prihajala je k njemu vsa Judeja in vsi Jeru-
zalemčani in so se mu, spovedujoč se svojih grehov, dajali krstiti v 

reki Jordanu.« (Mt 1,2-5) 

ŽUPNIJSKA KARITAS

se iskreno zahvaljuje vsem za 
vse darove. Ob ponujenih 
adventih venčkih in ročnih delih 
se e nabralo skoraj 500€. Kon-
cert organistke Snežke na pred-
večer 1. advetne je prinesel 150 
€ za družine v stiski. Nabirka 
celotne nedelje Karitas pa je bila 
2000 €. Bog povrni za vse. 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

je v minulem letu na svojih red-
nih sejah sestavljal ŽUPNIJSKI 
PASTORALNI NAČRT  s cilji, ki jih 
bomo predstavili v prihodnjih  
številkah naših Oznanil iz kloš-
tra. Sedanjemu sestavu ŽPS se 
mandat počasi izteka. V post-
nem času 2015 bodo nove volit-
ve članov ŽPS. 

KONCERT

Vljudno vabljeni na PREDBOŽIČNI 
KONCERT Glasbene šole Marja-
na Kozine Novo mesto, ki bo v 
torek, 9. decembra ob 16.30, v 
frančiškanski cerkvi sv. Lenarta. 
Nastopili bodo šolski godalni, 
pihalni in harmonikarski orkes-
ter ter mladinski pevski zbor.  
Vljudno vabljeni, vstop je prost! 

MIKLAVŽEVANJE
Iskrena hvala katehistinji Gabi 
Novina in vsem otrokom, ki so 
pripravili lepo in doživeto Mikla-
vževo igrico. Hvala članom žup-
nijskega pastoralnega sveta za 
pomoč pri polnjenju Miklavževih 
paketov. Naj nas sveti mož 
Miklavž navdihuje, da bomo širili 
dobroto okrog sebe. 
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PRIPRAVITE POT GOSPODU!

 Vsakoletni »adventni pridigar«
Janez Krstnik, nam kliče, da pri-
pravimo pot Gospodu, ki prihaja. 
Ali si to sploh želimo? Ali ga sli-
šimo ob vsem zunanjem hrupu? 
Janez je vpil v puščavi. Njegov 
glas je močan tudi danes v naši 
puščavi, ko usihajo medčloveški 
odnosi, ko se pojavlja osamlje-
nost, ravnodušnost in anonim-
nost. Janez nam kliče v puščavi, 
kjer nas nihče ne posluša, čep-
rav kričimo; kjer se nam nihče 
ne približa, čeprav izčrpani leži-
mo na tleh; kjer nas nihče ne 
brani, čeprav nas napade divja 
zver; kjer ni nikogar ob nas, ki bi 
bil z nami vesel, ko smo veseli, 
da bi jokal z nami, ko jokamo ali 
ko nas boli v duši. Vse to se 
dogaja v naših mestih in vaseh. 
In če kličemo in vpijemo, je kot 
glas vpijočega v puščavi… Ods-
tranimo ovire, ki nam prepreču-
jejo slišati glas bližnjega, poni-
žajmo se, molimo in prosimo, da 
bi znali narediti pot Gospodu. 

 ADVENTNI KOLEDARJI za otroke 
so bili razdeljeni. Ostalo pa jih je 
še nekaj; vzemite si jih na poli-
cah za verski tisk. Naj vam služi-
jo pri pripravi na božič. 

 V ponedeljek, 8. decembra, ob-
hajamo slovesni praznik BREZ-
MADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE 
MARIJE. Maši bosta ob 8. in 18. 
uri. Z udeležbo pri maši poživi-
mo ljubezen do Božje matere 
Marije in si ob njej izprosimo 

moč v borbi za čisto življenje v 
mislih, besedah in dejanjih. 

 MINISTRANTI naše župnije so ena 
večjih skupin. V njihove vrste bo 
čez 14 dni sprejetih šest novih 
ministrantov. V letošnjem letu 
nam pri vodenju in vzgoji minis-
trantov pomaga dolgoletni minis-
trant Sandi Verščaj, za kar smo 
mu iskreno hvaležni. Prosimo 
starše za moralno podporo svo-
jih sinov, da bodo čim bolj redno 
in vzorno ministrirali. Večkrat se 
zgodi, da je kakšna nedeljska 
maša brez ministrantov, zato 
bomo pripravili razpored ministri-
ranja. Veliko pozornost bo pot-
rebno položiti tudi pri vzgoji za 
glasno odgovarjanje pri oltarju.  

 V soboto, 13. decembra, ČISTIJO 
IN KRASIJO NAŠO CERKEV župljani 
iz Malega Slatnika, Male in Veli-
ke Cikave ter ulic: Milana Majc-
na, Ilke Vaštetove in Slančeve. 

 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. Dobite lahko 
tudi lepe božične vizitke od ses-
ter iz Cankarjeve. 

VERSKI TISK v letu 2015 
Družina: 96,20€ (do konca januar-
ja 2015 pa le  93,60 €) 
Ognjišče: 28,50€ (po pošti 29,30€)  
Misijonska obzorja: 9€ 
Mohorjevke: 45€ 
Obnovite naročnino za Družino in 
Ognjišče ter Mohorjevke. Naročniki 
Mohorjevk, v pisarni dvignite zbirko 
za 2015. 

MAŠNI NAMENI 
2. adventni teden 2014 

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 

PONEDELJEK 
8. december 

Brezmadežna Devica Marija 

8.00  za + Joška Colnarja, 5. obl., in njegove starše 
18.00  za + starše Kramar in + Ano Merzel 
18.00  za + Vinka Sanjkoviča, 4. obl. 

~  po namenu (           ) 
TOREK 

9. december 
Sv. Valerija, mučenka 

8.00  za + Mateja Hrena 
18.00  za + Jožeta in Terezijo Vrbinc 
18.00  za + Slavka Moreta, 7. dan 

SREDA 
10. december 
Sv. Judita, vdova  

8.00  za + starše in brate Primc 
18.00  za + Ano Župevec 

~  po namenu (           ) 
BOL 19.30 za + Nežo Kavšek 

ČETRTEK 
11. december 

Sv. Damaz I., papež 

8.00  za + Franca Mavsarja, 1. obl. 
18.00  za zdravje duha 
18.00  za + Marka in Zlato Poljak 

~  za zdravje 

PETEK 
12. december 
Sv. Spiridion, škof 

8.00  v čast Jezusovemu Srcu in Žalostni Materi Božji 
18.00  za + Ivana in Lojzko Drenik 
18.00  za + Branimirja Jurekoviča 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
13. december 

Sv. Lucija, devica, mučenka 

8.00  za vse + Pogačarjeve 
8.00  za + Tončko Zupančič 

18.00  za + br. Alfonza Glušiča, 4. obl. 
18.00  za + starše in brata Golobič 

NEDELJA 
14. december 

 3. adventna nedelja 

7.00  za + Silvestra Zagorca in Andreja Luzarja 
8.30  za farane 

10.00  za + Vilija Verščaja 
11.30  za + Vido Kotnik, 30. dan 
18.00  za + Milana Gotliba, obl., in + Jančar 

SV 10.00 za + Antona Ovnička 


