
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. adventna nedelja 

6. 12. 2015, št. 2 

»4 Kakor je pisano v knjigi govorov 
preroka Izaija: »Glas vpijočega v puš-

čavi:'Pripravite pot Gospodo-
vo,izravnajte njegove steze'« 

 (Lk 21,36).« 

SV. MIKLAVŽ – 6.12. 
 

Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali 
sv. Miklavžu, da je lahko obdaril vse 
otroke, ki so bili prijavljeni in tudi 
druge, ki pridno sodelujejo v župniji. 
Hvala katehistinji Gabi Novina, ki je z 
otroki (dramsko skupino) pripravila 
prisrčno igrico; hvala pa tudi pev-
cem otroškega zbora za prepevanje. 

SEJA ŽPS 
v ponedeljek, 7. 12. ob 19. uri, bo 
redna seja članov in članic ŽPS-ja. 
Morebitne želje in pripombe povej-
te članom, ki vas zastopajo. 
 

KOLEDARJI IN PRATIKA 
 

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

DA DRUŽINI IN ZAKONU 
 

Ne pozabimo, da bomo na 4. advent-
no nedeljo, vsi stari nad 18 let, pokli-
cani, da oddamo glas za zakon in dru-
žino ter tako obkrožimo NE zakonu, ki 
nam ga željo vsiliti. Vsakdanja molitev 
doma in v cerkvi kliče k dejanju 20. 12. 
Ne oddaljujemo se od Stvarnika in 
njegove zamisli o človeku in družini. 
Vzemite si podobice in molite. 

 
PREDBOŽIČNI KONCERT 

GLASBENE ŠOLE 
 

V sredo, 9. decembra 2015, bo ob 
16.30 v naši cerkvi že tradicionalni 
PREDBOŽIČNI KONCERT orkestrov, pev-
skega zbora in komorne skupine 
Glasbene šole Marjana Kozine. 
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BREZMADEŽNI PRED 

GOSPODOM 

  Pred nami je slovesni praznik 
BREZMADEŽNEGA SPOČETJA DEVICE MARIJE, 
8. 12. Maši bosta ob 8. in 18. uri. Ta 
Marijin praznik nas spominja na zmago 
Božjega na zlom – Satanom. Marija, 
obvarovana greha, stre kači glavo. 
Sami ljudje se ne moremo boriti proti 
zlu, smo pa uspešni in zmagovit, ko se 
obrnemo na pomoč k Mariji in se resni-
čno trudimo živeti sveto po Božjih in 
Cerkvenih zapovedih. Že tukaj na zem-
lji se trudimo za čistost in brezmadež-
nost, saj bomo pred Boga morali stopi-
ti brez madeža greha. 
 

 Na sam praznik Brezmadežne bo 
papež Frančišek pričel SVETO LETO USMIL-
JENJA. Kaj je sveto leto? Gotovo je to čas, 
v katerem nas Bog kliče k spreobrnjenju 
in poglobljenemu krščanskemu življenju. 
Kakor pred skoraj dva tisoč leti nas Jezus 
vabi: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo 
se je približalo. Spreobrnite se in verujte 
evangeliju!« (Mr 1,15). V svetem letu naj 
bi vsaj nekoliko zrasli v svetosti. Že v 
stari zavezi so praznovali vsako petde-
seto leto kot sveto leto (jubilejno leto). 
Sveto leto želi prispevati k svetosti vsa-
kega človeka. Utrditi njegovo vero, 
povezanost s Cerkvijo ter spodbuditi k 
delom usmiljenja. Cerkev si prizadeva in 
želi, da bi milost svetega leta dosegla 
vse ljudi dobre volje. Sveto leto ali jubilej 
je za Cerkev »leto odpuščanja grehov in 
kazni za grehe, leto sprave med sprtimi, 
leto mnogovrstnih spreobrnitev in pokore 
v zakramentu ali zunaj njega. Izročilo jubi-
lejnih let je povezano s podelitvijo odpus-

tkov v širšem obsegu kot v drugih dobah« 
(Janez Pavel II., Apostolsko pismo V zarji 
tretjega tisočletja (1995), št. 14). 
Geslo jubilejnega leta usmiljenja je vzeto 
iz šestega poglavja Lukovega evangelija 
in se glasi: USMILJENI KAKOR OČE. Vabi nas, 
naj živimo usmiljenje po zgledu Očeta, ki 
nam pravi, naj ne sodimo, da ne bomo 
sojeni, ampak naj odpuščamo in dajemo 
ljubezen in odpuščanje brez mere.  
 

 SV. MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE je 
v četrtek, 10. 12. ob 18. uri. Po njej sledi-
jo molitve nad posamezniki. 
 

 V soboto, 12. 12. ob 10. uri, je DUHOV-

NA OBNOVA ZA OTROKE 3. RAZREDA, ki bodo 
šli drugo leto k prvemu sv. obhajilu. 
Starši pridejo na srečanje ob 11.30. 
 

 V nedeljo, 13. 12. ob 9. uri, bo v 
novomeški stolnici SLOVESNO ODPRTJE 

SVETOLETNIH VRAT. Lepo vabljeni! 
 

 VERSKI TISK: Ob izhodu si vzemite 
Družino in Ognjišče za mesec december 
ter revijo Prijatelj. 
Z letom 2016 bo dano v ponudbo pre-
ko župnije samo par številk Družine in 
Ognjišča, vse ostalo si lahko naročite 
direktno na dom. Tudi druge revije, ki 
imajo prodajno ceno bodo odpoveda-
ne. Prvi razlog je velika izguba, preko 
2.000€ na leto, drugi razlog pa je uve-
dba davčnih blagajn. V pisarni se lahko 
prijavite za prejemanje verskega tiska 
na dom! 
 
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
12. 12.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz ulic: Ul. Ivana Roba, Drejče-
tova pot, Pot na Gorjance, Na lazu, 
Knafelčeva in Avšičeva. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
2. adventni teden 2015 

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. 

PONEDELJEK 
7. december 

Sv. Ambrož, škof, c. učitelj 

8.00  za + Marijo Božič, obl. 
18.00  za + Sonjo Klobčar 
18.00  za + Marijo Grivec, 30. dan 

TOREK 
8. december 
Brezmadežna 

8.00  za zdravje in zadovoljstvo 
18.00  za + Jožeta in Marijo Kos in + Antona Lindiča 

18.00  za + Ano Taufer, 7. dan 
~  za + Marijo Rakef 

SREDA 
9. december 

Sv. Valerija, mučenka 

8.00  za + Mateja Hrena, obl. 
18.00  za + starše Cesar 
18.00  za + starše Vrbinc 
BOL 19.30 za + Martina in Ano Jakše 

ČETRTEK 
10. december 
Sv. Judita, vdova 

8.00  v zahvalo 
18.00  za + Franca Malija in starše 
18.00  za + Vinka Sanjkoviča, 5. obl. 

~  v zahvalo 
PETEK 

11. december 
Sv. Damaz I., papež 

8.00  v dober namen 
18.00  za + Petra Drenika 
18.00  za + Ivana in Lojzko Drenik 

SOBOTA 
12. december 

Sv. Spiridion, škof 

8.00  za + Branimirja Jurekoviča, obl. 
18.00  za + Joži Pastrana 

~  za + br. Alfonza Glušiča 
~  za dobrotnike in samostansko družino 

NEDELJA 
13. december 

3. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + Silvestra Zagorja in Andreja Luzarja 
8.30  za farane 
10.00  za + Jožefa in Terezijo Gazvoda 
11.30  za zdravje 
18.00  za + Marijo Kirn 

SV 10.00 za + Srečka, 10. obl., in Jožico Seničar 


