
, 
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

  

 

  

4.  adventna nedelja

21. 12. 2014

št. 4

30 Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, zakaj milost si našla pri 
Bogu. 31 Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. 

32 Ta bo velik in Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol 
njegovega očeta Davida 33 in bo vladal v Jakobovi hiši veko-

maj in njegovemu kraljestvu ne bo konca.« (Lk 1,30-33) 

ROMARSKI IZLET

organiziramo v soboto, 3. 1. 
2015. Šli bomo na OGLED JASLIC
v Brestanico in Jurklošter ter 
živih jaslic v Studenice pri Polj-
čanah. Ustavili se bomo še kje. 
Predviden je en topel obrok. 
Prijave sprejemamo v pisarni. 
Cena je za odraslo osebo 25 € 
in za otroka 15 €. Vabljeni! 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

Sklepi 2. pole: SVETO PISMO: 
1. Lističi z različnimi izbranimi 
stavki iz Svetega pisma. 
2. Sveto pismo bomo dali na 
vidno mesto v cerkvi in povabili 
ljudi, da ga prebirajo v klopi. 
3. Za otroke pripravimo svetopi-
semske urice. 

DUHOVNE VAJE ZA OTROKE
od 4. do 6. razreda 

Naša župnija skupaj s sestra-
mi salezijankami iz Bleda 
organizira duhovne vaje za 
naše veroučence, ki bodo od 
6. do 8. februarja 2015. Po 
praznikih bodo otroci pri vero-
uku prejeli prijavnice. 

ORATORIJ 
NOVO MESTO 2015 

bo potekal od 29. junija do 5. 
julija 2015. Na voljo je že PRI-
JAVNICA ZA ANIMATORJE, ki se 
nahaja tudi na naši spletni 
strani: www.nm-kloster.si! 
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VESELI SE MARIJA! 

 Smo v božični 9-dnevni prip-
ravi na praznik Gospodovega rojs-
tva. Na 4. ADVENTNO NEDELJO zagori-
jo vse štiri svečke na adventnem 
venčku, pred nas pa stopi Božja Mati 
Marija od angela pozdravljena. 
Angel ji oznani veselo novico, Marija 
pa se po človeško prestraši, a na 
zadnje v vsej svobodi odgovori 
Bogu: »Zgodi se mi po Tvoji bese-
di!«. Marijin ZGODI SE, je DA našemu 
odrešenju v Jezusu Kristusu, naše-
mu veselju in sreči. Zato v teh zad-
njih dneh postorimo vse za srečo in 
zadovoljstvo v nas in med nami. 

 V dneh pred božičem SPOVE-
DUJEMO VSAK DAN od 7.30 do 19h. Ne 
čakajte na zadnje ure svetega veče-
ra. 

 Župnijske jaslice, ki jih pos-
tavljajo naši mladi, dobivajo svojo 
podobo. 

 Prosimo za POMOČ PRI ČIŠČEN-
JU NAŠE CERKVE, saj so odri na koru 
odstranjeni. Pospravljali bomo v 
ponedeljek, 21.12. od 9.30 naprej in 
tudi popoldan, če bo potrebno. Hvala 
za vsako podarjeno roko. 

 HVALA vsem, ki nas vedno 
znova razveselite s kolinami in dru-
gimi dobrotami iz vaših domov. Res 
čutimo Vašo darežljivost zato se vas 
vsak torek spominjamo pri naših 
skupnih molitvah, ob prvih sobotah 
pa pri sveti maši. 

 V teh zadnjih dneh BOŽIČNE 
DEVETDNEVNICE ste še posebej pova-
bljeni k večernim mašam ob 18. uri, 
ko spoznavamo božje in človeške 

kreposti preko svetopisemskih oseb. 
Otroci za udeležbo prejmejo vsak 
dan en košček sestavljanke. 

 SVETE MAŠE na SVETI VEČER: 
- ob 18h je VIGILIJA božičnega prazni-
ka in zaključek božične devetdnevni-
ce; 
- ob 20.30 maša svete božične noči 
za družine. 
- Ob polnoči bo POLNOČNICA za žup-
nijo; polnočni maši pa bosta tudi v 
Smolenji vasi in na Potovem vrhu.          

 TRADICIONALNI BOŽIČNI KON-
CERT Frančiškanskega komornega 
zbora z orkestrom bo, kot že 14 let 
do sedaj, na sam božični dan, 25. 
12. po večerni sveti maši, ki je ob 18. 
uri. Lepo povabljeni! 

 V soboto, 27. decembra, ČIS-
TIJO IN KRASIJO NAŠO CERKEV župljani 
iz Smolenje vasi, Petelinjeka, Poto-
vega Vrha, Križ in Velikega Slatnika. 
Pridite, vsaka roka pomaga, da je 
delo hitreje in bolje opravljeno. 

 Na NEDELJO SVETE DRUŽINE, 
28. 12., bo pri vseh mašah BLAGOS-
LOV OTROK. 

 Ob izhodu si na policah za 
VERSKI TISK vzemite novo Družino.  

 Veroukarji imajo 14-dnevne 
počitnice. Verouk se nadaljuje zopet 
v ponedeljek, 5.1.2015! 

Vsem sodelavcem v župniji in 
samostanu ter vsem obiskovalcem 
naše cerkve želimo bratje frančiš-
kani blagoslovljeno praznovanje 

božiča. Novorojeni Kralj je razlog 
našega veselja in praznovanja! 

MAŠNI NAMENI 
4. adventni teden 2014 

PONEDELJEK 
22. december 

Sv. Frančiška Cabrini 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Ivana in Almo Penca, 1. obl. 
18.00  za + Janka Popoviča, obl. 

TOREK 
23. december 

Sv. Anton Galvao, duhovnik 

8.00  za zdravje 
18.00  za + Muhič in Hrovat 
18.00  za + Fani Šmid, obl. 

SREDA 
24. december 

Adam in Eva, prastarša  

8.00  v dober namen 
18.00  za zdravje 
20.30  za + iz družine Jakofčič 
POR 17.00  

ČETRTEK 
25. december 

 
BOŽIČ 

JEZUSOVO ROJSTVO 

0.00  za farane 
0.00 SV za + p. Felicijana Pevca 
0.00 PV za + Janeza in Antonijo Medle 
7.00  v dober namen 
8.30  v čast Sv. Družini za družino Brudar in Kukman 
10.00  za ozdravitev družinskega debla 
11.30  za + starše Mohorčič 
18.00  za + iz družin Burger in Gazvoda 

VS 10.00 za + iz družine Blažič in + Janka Plevnika 
BOL 19.30  

PETEK 
26. december 

Sv. Štefan, diakon, mučenec 

8.00  za + Nikolo in Kato Lukunić 
10.00  za + Antona in Rozalijo Keber 
18.00  za + Marijo Gabrijelčič, obl. 

SOBOTA 
27. december 

Sv. Janez, apostol, evangelist 

8.00  za zdravje 
8.00  za + Alojza Beceleta, 7. dan 
18.00  za + Janeza in Viktorijo Gajdoš 
18.00  v zahvalo in prošnjo za blagoslov v družini 

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 


