
, 
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

  

 

  

1. nedelja med letom –
JEZUSOV KRST

11. 1. 2015

št. 7

9 Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in se je dal 
Janezu krstiti v Jordanu. 10 In ko je stopal iz vode, je videl 
odpirajoča se nebesa in Duha, ki je kakor golob prihajal 

nadenj in na njem ostal; 11 in zaslišal se je glas iz nebes: »Ti 
si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«  

(Mr 1,9-11) 

MLADI  - FLM
Božični čas je bil pester tudi za FLM. 
Postavili smo jaslice (Gašper Muhič
) in pripravili program pred polnoč-
nico. Eno popoldne smo uživali v 
kepanju ter postavili velikega sneža-
ka. Kar nekaj nas je pelo na božič-
nem koncertu komornega in otroške-
ga zbora, novo leto pa smo nekateri 
pričakali v Pragi - na evropskem sre-
čanju mladih. KK FLM pa se lahko 
pohvali s prvo zmago v letošnji sezo-
ni. 

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET
Sklepi 5. pole: ŽIVA OBČESTVA

 

1. Ustanovitev skupine za razpo-
ročene. 

2. Preverba skupin za tedensko 
čiščenje cerkve.  

3.  Ustanovitev rekreacijske sku-
pine. 

PRVOMAJSKO ROMANJE  
ASSISI 

od nedelje 26. 4. do srede 29.4. 

V letu posvečenega življenja, 
organiziramo z romarsko agenci-
jo Aritours župnijsko romanje v 
Frančiškovo mesto Assisi. Prijave 
že sprejemamo. Ob prijavi je pot-
rebno vplačati 100€. Romanje je 
primerno za družine in zakonske 
pare ter druge. 

FRANČIŠKANI V SV. DEŽELI 
- varujemo svete kraje v imenu katoliš-
ke Cerkve 
- sprejemamo romarje 
- izvajamo arheološka dela 
- vzdržujemo šole z več kakor 10.000 
učenci 
- vodimo Biblično fakulteto v Jeruzale-
mu (STUDIUM BIBLICUM) 
- opravljamo karitativno delo med ubo-
gimi 
- vodimo kristjane in druge ljudi na 
romanja v Jezusovo domovino
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BOŽJI OTROCI SMO IN  
BOG NAS JE VESEL! 

Vsakoletno obhajanje praznika 
JEZUSOVEGA KRSTA nas spomni na 
Božje otroštvo. Spomni nas tudi, da 
smo zaznamovani, da smo pri krstu 
oblečeni v Kristusa – belo oblačilo 
– in zaradi tega sveti in ljubljeni. 
Današnja nedelja naj bo nedelja 
hvaležnosti za Božjo – krstno 
milost. Poiščimo krstno svečo ali 
drugo svečo in jo prižgimo, ter se z 
molitvijo Bogu zahvalimo za starše 
in krstne botre, ki so nam omogočili 
vstop v Cerkev in na pot, ki se kon-
ča v nebesih. 

 STATISTIKA ZA LETO 2014
(v oklepaju so podatki za leto 2013)

KRSTOV je bilo 55 (51): 26 deč-
kov in 29 deklic; 24 iz cerkvenega 
zakona, 6 iz samo civilnega zakona 
in 25 jih je bilo rojenih v izvenza-
konski skupnosti. 
POGREBOV je bilo 60 (60): 28 
moških in 32 žensk: previdenih je 
bilo 30, ostalih 30 je umrlo brez 
zakramentov. Najstarejši moški je 
bil star 99 let in ženska 100 let. 
Najmlajša ženska je bila stara 51 
let in moški, nekrščeni otrok, star 
dobri 2 leti.
POROK je bilo pri nas 9 (12). 
OBHAJIL je bilo razdeljenih pri 
nas 73.400. 

HVALA ZA DAROVE na prvo 
nedeljo v mesecu januarju; nabralo 
se je dobrih 2.200 €. Kmalu bo ure-
jena tudi klančina za vozičke. 

Otroška adventno-božična akci-
ja OTROCI ZA OTROKE je končana; 
otroci naj čim prej prinesejo k vero-
uku zbran denar v hranilnikih. 

V ponedeljek, 12.1. ob 19. uri, je 
januarska seja ŽPS v Lenartovi 
dvorani. 

V četrtek, 15. 1. po večerni 
maši, bo sestanek SODELAVCEV 
ŽUPNIJSKE KARITAS.  

PRVOOBHAJANCI gredo od 16. do 
18.1. s katehetom p. Krizostomom 
in animatorji na DUHOVNI VIKEND na 
Sveto Goro, kjer bodo opravili tudi 
PRVO SVETO SPOVED. Podprimo jih z 
molitvijo! 

V soboto, 17. 1. ob 10. uri, je v 
Šmihelu PRVO SREČANJE ZA BIR-
MANSKE BOTRE. 

V nedeljo, 18. 1. po večerni 
maši je BOŽIČNI KONCERT ArtVoi-
cess iz Grosuplja. 

Na policah za VERSKI TISK si 
vzemite novo Družino. Povabljeni 
ste, da obnovite NAROČNINO za 
Družino, Ognjišče in Mohorjevke. 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
V soboto, 17. januarja 2015, so na 
vrsti župljani iz ulic: Ivana Roba, 
Drejčetove poti, Poti na Gorjance, 
Na lazu, Knafelčeve in Avšičeve. 
Zadnji dve soboti skoraj ni bilo čis-
tilcev razen tistih, ki so »morali pri-
ti« – birmanci. Posebej v zimskih 
mesecih je pomembno, da se cer-
kev sproti očisti sledov snega in 
soli. 

MAŠNI NAMENI 
1. navadni teden 2014 

NEDELJA 
11. januar 

 JEZUSOV KRST 

7.00  za + Antona Hudoklina 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družine Drab in Mokricki 
11.30  za + Staneta Gregoriča, obl. 
18.00  za + Petra Drenika 

SV 10.00 za + Franca Medleta, 1. obl. 
PONEDELJEK 

12. januar 
Bl. Bernard Korleonski 

8.00  za + Miha in Jožefo Peče 
18.00  za + Tončko Zupančič 
18.00  za + Alojza Bojanca, 30. dan 

TOREK 
13. januar 

Sv. Hilarij, škof, cer. uč. 

8.00  za + Jožeta in Danico Kruljac 
18.00  za + iz družine Cekuta 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
14. januar 

Bl. Odon, prior v Jurkloštru  

8.00  v dober namen 
18.00  za + Jožeta Lukšiča, obl. 
18.00  za + Alojza Beceleta, 30. dan 
BOL 19.30 za blagoslov v družini 

ČETRTEK 
15. januar 

Sv. Arnold Janssen, redovnik 

8.00  za + Stanislava Ravbarja, obl. 
18.00  za + Franca Berkopca in vse + Berkopec 
18.00  za + Ano Rapuš 

~  po namenu (           ) 

PETEK 
16. januar 

Sv. Berard in tov., mučenci 

8.00  za + Franca Judeža, obl. 
18.00  za + Franca Zupančiča 
18.00  za + iz družine Hrovat 

SV 16.00 za + Marijo Mohar, 7. dan 

SOBOTA 
17. januar 

Sv. Anton, puščavnik 

8.00  v čast Materi Božji za zdravje 
18.00  po namenu FSR 

VS 16.00 za + starše in Staneta Jerman ter Marijo Goršin 
~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
18. januar 

 2. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Julijano Butala 
8.30  za farane 
10.00  za + Jožeta Kastelca, obl. 
11.30  za + Jožeta Košmrlja 
18.00  za + Antona Roma in starše 

VS 10.00 za + Jožka Primca, Mežnarjeve in Rapuševe 


