
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. adventna nedelja 

13. 12. 2015, št. 3 

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

čavi:'Pripravite pot Gospodovo, izrav-
najte njegove steze'« 

(Lk 21,36).« 

 
JASLICE V NAŠI CERKVI 

 
so že pričele nastajati pod vodstvom 
naših mladih – FLM. Letos bodo 
postavljene v Karmelski kapeli; tako 
bomo imeli v sami cerkvi več prosto-
ra. Svete Družina bo stala tudi pred 
daritvenim oltarjem. 

KOLEDARJI IN PRATIKA 
V župnijski pisarni lahko dobite KOLE-

DARJE: Marijanskega, namiznega in 
listnega ter Družinsko pratiko, kadilo 
z ogljem in zelo lepe vizitke. 

 
KONCERT MePZ Pomlad 

bo prihodnjo nedeljo, 20. 12. ob 19. 
uri. Izvajali bodo Schubertovo 2. 
mašo v G-duru. Lepo povabljeni! 

PROTI DRUŽINSKEMU ZAKONIKU 
 
Ne oddaljujmo se od Stvarnika in nje-
gove zamisli o človeku in družini. Zato 
bomo prihodnjo nedeljo, 20. 12., na 
referendumu obkrožili PROTI. 
Razlogi zakaj so navedeni na poseb-
nih zloženkah in tudi na naši spletni 
strani. Podprimo podobo očeta in 
mater ter zaščitimo otroke. 

 

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€. 
PRIJAVE sprejemamo do 15. 1. 2016! 
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PRED NAMI JE SVETO 

LETO USMILJENJA 

  Sveto leto poteka od 8. 12. 2015 
do 20. 11. 2016 pod geslom: USMILJENI 
KAKOR OČE. Geslo je vzeto iz šestega 
poglavja evangelija po Luku in nas 
vabi, 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. Logotip je delo p. Marka Ivana 
Rupnika in je narejen kot stilizacija 
vstalega Kristusa, ki se mogočno spuš-
ča v predpekel, v kraljestvo smrti, da bi 
našel izgubljenega Adama in Evo. 
Podoba je teološko večplastna in se 
navdihuje ob številnih patrističnih 
besedilih, predvsem pri poeziji sv. 
Efrema Sirskega. Več na spletni strani. 
 

 Danes je 3. ADVENTNA NEDELJA – praz-
nik rojstva Odrešenika je že zelo blizu. 
Postorimo vse, da ga bomo z veselim 
in čistim srcem praznovali. 
 

 V sredo, 16. 12. pričnemo z BOŽIČNO 

DEVETDNEVNICO. Vse večere bomo pre-
pevali spev Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo. Otrokom bomo vsak dan 
podarili ovčko za domače jaslice. 
 

 HVALA vsem, ki ste darovali na prvo  
nedeljo v mesecu za potrebe cerkve in 
samostana. Našteli smo preko 2.300 €. 
 

 Na POTOVEM VRHU je bilo dan pred 
prvim snegom zaključeno odvodnjava-
nje meteorne vode, ki je bilo tako zad-
nje delo ob tamkajšnji veliki prenovi. V 
GOTNI VASI so krajani sami zaščitili cer-
kvene klopi pred črvi; mizar g. Franc 

Kalčič pa je izdelal in podaril omaro za 
prezbiterij cerkve. Bog povrni! 
 

 SPOVEDOVANJE OTROK bo v prihod-
njem tednu v času veroučnih ur. 
 

 DEŽURSTVO V SPOVEDNICI od jutra do 
večera bo od ponedeljka 21. 12. do sre-
de 23. 12. zvečer. 
 

 Duhovniki smo pripravljeni obiskati 
STAREJŠE IN BOLNE na domu ter jim pode-
liti zakramente pred prazniki. Prosimo 
vas, da jih prijavite v župnijski pisarni. 
 

 MINISTRANTJE se dobijo na duhovni 
obnovi in tehnični vaji pred božičem v 
soboto, 19. 12. ob 16. uri. Na obnovi 
pričakujemo vse ministrante naše žup-
nije, da bodo prazniki lepo potekali. 
 

 VERSKI TISK: Ob izhodu si vzemite 
Družino in Ognjišče za mesec decem-
ber. Z založbama Družina in Ognjišče 
smo se dogovorili za nadaljnje sodelo-
vanje. V župnijski pisarni pa lahko obo-
je naročite in plačate. 
 

 Prihodnjo nedeljo, 20. 12., bodo 
skavti delili LUČ MIRU IZ BETLEHEMA 
(LMB). Lansko leto so iz ekoloških raz-
logov zamenjali plastične sveče za ste-
klene. Uspešna zamenjava pa bo lahko 
resnično zaživela le, če boste letos 
prinesli steklena ogrodja, ki ste jih 
dobili lani, in dokupili le vložek za v 
stekleno svečo in ne ponovno celega 
steklenega ohišja. Seveda boste lahko 
prejeli tudi nova steklena ogrodja. Hva-
la, ker vam je mar! 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
19. 12.: Belokranjska cesta, Gotna vas, 
Ob potoku in Jedinščica. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
3. adventni teden 2015 

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 
PONEDELJEK 

14. december 
Sv. Janez od Križa 

8.00  za + Antona Brezovarja, 30. dan 
18.00  za + iz družine Staniša 
18.00  v zahvalo za družino in za zdravje 

TOREK 
15. december 

Bl. Drinske mučenke 

8.00  za + Marinovič, Matešič in Džuzel 
18.00  za + Stanke Strgar 
18.00  za + Naceta Gregorčiča, 7. dan 

SREDA 
16. december 

Bl. Honorat Kozminski 

8.00  za + iz družine Malenšek 
18.00  za + Ivana Karliča 
18.00  za + Jožeta Kocjana, obl. 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
17. december 

Sv. Vivina, opatinja 

8.00  za + Baškovč in Dvornik 
18.00  za + Barboričeve in Drenikove 
18.00  za + Marijo Suhorepec in Petra Jakša 

PETEK 
18. december 

Sv. Vunibald, opat 

8.00  za zdravje in srečno vožnjo 
8.00  za + starše 
18.00  za + Marijo Sašek 
18.00  v dober namen 

SOBOTA 
19. december 

Sv. Anastazij I., papež 

8.00  za + Joži Pastrana 
18.00  po namenu FSR 
18.00  za + Franca Mavsarja, obl. 
18.00  za + Joži Zrimšek, 7. dan 

NEDELJA 
20. december 

4. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + Franca Udoviča, 30. dan 
8.30  za farane 
10.00  za + Vilija Verščaja 
11.30  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Franca Eršte, obl. 

SV 10.00 za + Cirila Košmerla in vse + iz družine 


