
Župnija Novo mesto - sv. Lenart

, 
Frančiškanski trg 1, SI - 8000 Novo mesto
TELEFON: 07/338-14-70 
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 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). PRIPRAVA je skupna 
dekanijska in neposredna župnijska.

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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. adventna nedelja, NEDELJA KARITAS 

29. 11. 2015, št. 1 

36 Čujte torej vsak čas in prosite, 
da bi vsemu temu, kar se bo godi-

lo, mogli ubežati in stopiti pred 
Sina človekovega« (Lk 21,36). 

SV. MIKLAVŽ 
 

vabi, da mu pomagate pri oblikovan-
ju daril za predšolske in šolske otro-
ke do 3. razreda. Med nas bo prišel v 
soboto, 5. 12. ob 16. uri. Oglasite se v 
župnijski pisarni ali pri policah za 
verski tisk, kjer so prijavnice! Samo 
še danes! 

SODELAVCI ŽUPNIJSKE KARITAS 
imajo svoje srečanje v sredo 2. 12. po 
večerni sv. maši. Še posebej vabljeni 
novi sodelavci. 

 
MOLIMO 

na četrtek pred prvim petkom, na prvi 
petek in prvo soboto (17.30) ter tako 
preko molitve in s prejemom zakra-
mentov posvečujmo sebe in druge. 

DA DRUŽINI IN ZAKONU 
 

Ne pozabimo, da bomo na 4. advent-
no nedeljo, vsi stari nad 18 let, pokli-
cani, da oddamo svoj DA za družino 
oziroma svoj NE zakonu, ki nam ga 
željo vsiliti. Vsakdanja molitev doma 
in v cerkvi kliče k dejanju 20. 12. Ne 
oddaljujemo se od Stvarnika in njego-
ve zamisli o človeku in družini. Vzemi-
te si podobice in molite. 

PRVOMAJSKO ROMANJE 2016 
 

bo letos na Slovaško in Madžarsko: 
V Velehrad k sv. Metodu, v Šašlin, 
Levoča, Košice in k Sv. Martinu v 
Sombotelu.  Potekalo bo od 24. do 
27. aprila 2016. Cena je 295€. Ob 
prijavi vplačajte 100€. Romanje 
organizira Društvo prijateljev Svete 
dežele. 
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TIHO PRIHAJA MED NAS, 
SVETI ADVENTNI ČAS 

  Če bo Jezusov zadnji prihod na 
ta svet zaznamovan z glasnostjo tro-
bent, je Jezusov prvi prihod bil pos-
premljen z melodijo zvončkov in 
pesmijo pastirjev. Prav na ta prvi tihi 
Jezusov prihod, se pričenjamo vsako 
leto pripravljati v ADVENTNEM ČASU. 
Čeprav je okrog nas vse kaj drugega 
kot tišina, je naša zaveza pred 
Bogom, da utihnemo in se odmak-
nemo ter se v tišini srca pripravimo. 
Nihče tega ne more narediti namesto 
nas. Zato smo vsi povabljeni:  
- da več molimo (priloga oznani-

lom naj služi kot pomoč),  
- da se znamo čemu odpovedati 

(otroci naj skupaj s starši prebira-
jo zgodbe v adventnem koledarju 
in polnijo hranilnik s svojimi pri-
hranki) – akcija Otroci za otroke;  

- vešči interneta lahko vsak dan 
obiščejo stran pridi.com in tako s 
27. kliki pridejo do božiča. 

Res se splača potruditi, ker novoro-
jeni Kralj bo zagotovo prišel med nas. 
 

 NAŠI MINISTRANTI so danes pri 10. 
maši medse sprejeli 3 nove minis-
trante. To so: Jakob Molan, Aleks 
Zver in Luka Žlogar Strojin. Molimo 
za njihovo stanovitnost v dobrem. 
 

  Ob koncu meseca novembra, ko 
smo obhajali ZAHVALNE NEDELJE, najprej 
doma in potem po podružnicah, še 
enkrat HVALA za vse. Pri ofru na 
Potovem vrhu ste darovali 257€, v 

Gotni vasi se je nabralo preko 550€, v 
Smolenji vasi skoraj 300€ in na Veli-
kem Slatniku nekaj manj kot 280€. 
HVALA tudi za darove po novembrskih 
pismih. Našteli smo 3.138€ iz 146 
pisemskih kuvert.  
 

 ADVENTNI VENČKI so bili danes bla-
goslovljeni. Naj njihova simbolika po 
gorečih svečah vzbuja v nas hrepe-
nenje po Odrešeniku, ki prihaja. 
Hvala sodelavkam Župnijske karitas, 
ki so s pomočjo otrok in staršev 
naredile čudovite venčke in jih dale 
na ogled ter za prostovoljni dar 
ponudile ljudem. Hvala  tudi za čudo-
vito razstavo čipk, ki je danes na 
ogled v Lenartovi dvorani. 
 

 V župnijski pisarni lahko dobite 
KOLEDARJE: Marijanskega, namiznega 
in listnega ter Družinsko pratiko. 
 

 SISTEM OGREVANJA v našem samos-
tanu in cerkvi je pričel delovati, kar 
lahko vsi občutimo. Prihodnjo nedel-
jo, 6. 12. bo NAMENSKA NABIRKA namen-
jena prav v ta namen. Po vseh dopol-
danskih mašah pa bo tudi pogostitev 
v Lenartovi dvorani. Dobrodošlo bo 
domače pecivo – Bog povrni! 
 

 VERSKI TISK: Ob izhodu si vzemite 
Družino in Ognjišče za mesec decem-
ber ter revijo Brat Frančišek. 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
5. 12.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz ulic: Marjana Kozine, Jurči-
čeva, Levstikova, Stritarjeva in Tav-
čarjeva.

 

 

MAŠNI NAMENI 
1. adventni teden 2015 

NEDELJA 
29. november 

1. ADVENTNA NEDELJA 
NEDELJA KARITAS 

7.00  za vse + iz novembrskih pisem 
8.30  za farane 
10.00  za + Milana Gotliba in + Jančarjeve 
11.30  za + Štefana Lojka, 2. obl. 
18.00  za + Janeza in starše Kastelec 

GV 10.00 za + starše Iljaž in Zupančič ter Toneta Jakšeta 
PONEDELJEK 
30. november 

Sv. Andrej, apostol 

8.00  za + Aleša in Cirila Strasbergerja 
18.00  za + Janeza Kramarja 
18.00  za + Jožefo Pirc, 2. obl. 

TOREK 
1. december 

Bl. Charles de Foucauld 

8.00  v zahvalo Mariji za pomoč 
18.00  v zahvalo za 50 let življenja in v priprošnjo 

~  za uspeh referenduma 

SREDA 
2. december 

Sv. Kromacij Oglejski, škof 

8.00  v zahvalo 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  za + Alojza, Poldeta in Darka Petana 
BOL 19.30 za blagoslov zakoncev J.J. 

ČETRTEK 
3. december 

Sv. Frančišek Ksaverij 

8.00  za + Marijo Bratkovič 
18.00  za + Hrovat in Muhič 
18.00  za ozdravitev družine 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
4. december 

Sv. Barbara, devica, mučenka 

8.00  za + starše in brate Primc 
18.00  za + Franca Košmrlja 
18.00  za + starše Weiss 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
5. december 
Sv. Sava, opat 

8.00  v zahvalo za 70 let prepevanja v kloštru 
18.00  za + Mici Guštin 
18.00  za + Marijo Poreber 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
6. december 

2. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + Marico Hudoklin 
8.30  za farane 
10.00  za + brata Slavca in starše Kozoglav 
11.30  za + starše in brata Golobič 
18.00  za + Silvestra Peterlina, obl. 


