
, 
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). 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. nedelja med letom 
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 

22. 11. 2015 

št. 46 

 

»37 Pilat mu je tedaj rekel: »Torej kralj si?«  
Jezus je odgovoril: »Tako je, kralj sem.  

Jaz sem za to rojen in sem za to prišel na svet, da spričam resnico.  
Vsak, kdor je iz resnice, posluša moj glas.«  

 

(Mr 18,37) 

SV. MIKLAVŽ 
 

vabi, da mu pomagate pri obliko-
vanju daril za predšolske in šolske 
otroke 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 prijav-
nice! Oddajte jih v nabiralnik pri 
pisarni. 

DRUGO PREDAVANJE  
ZA STARŠE IN KATEHETE, 

ki ga organizira Društvo katoliških 
pedagogov - OE Novo mesto  
• bo v torek, 24. 11. 2015 ob 19.00 

v Šmihelu pod naslovom:  
TRMA IN POSTAVLJANJE MEJA. 

Predavateljica je DR. ANDREJA POLJA-

NEC, univ. dipl. psih, spec. zakonske 
in družinske terapije. VABLJENI! 

SVETO PISMO 
Kdor si želi boljšega poznavanja SVE-

TEGA PISMA stare zaveze, se lahko 
udeleži niza štirih predavanj, ki se 
bodo vrstila ob četrtkih popoldne od 
16.00 do 19.00 v Baragovem zavodu 
v Šmihelu.  
Predaval bo dr. Marijan Peklaj in 
sicer: 19. in 29. novembra ter 3. in 10. 
decembra 2015. Vstop je prost. 

PRVOMAJSKO ROMANJE 2016 
 

bo letos na Slovaško in Madžar-
sko: V Velehrad k sv. Metodu, v 
Šašlin, Levoča, Košice in k Sv. Mar-
tinu v Sombotelu.  Potekalo bo od 
24. do 27. aprila 2016. Cena je 
295€. Ob prijavi vplačajte 100€. 
Romanje organizira Društvo prija-
teljev Svete dežele. 
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PO TEDNU ZAPOROV,  
TEDEN KARITAS 

  Minuli teden je bil TEDEN ZAPOROV 
pod naslovom »Nova in živa pot«. 
Vsakoletni teden zaporov nima 
namena niti častiti niti pomilovati 
posameznikov ali skupin povezanih z 
zapori, ampak osvetljuje resničnost 
in potrebe različnih skupin ljudi, ki se 
jih zapor dotika. Gre za prepoznavan-
je osebne vloge, da prosim Božje 
milosti za skupine in posameznike, ki 
so se znašli v situaciji hudodelstva. 
Molimo torej, da bi zaporniki zmogli 
stopiti na pot spreobrnjenja. 
Pred nami pa je TEDEN KARITAS. Hvala 
vsem sodelavcem in vsem, ki s svoji-
mi velikodušnimi darovi podpirate 
delovanje Karitas. Prihodnjo nedeljo 
bo nabirka prav za karitativne name-
ne. Več o delovanju naše Župnijske 
karitas si preberite v prilogi oznanil. 
 

  Danes goduje SV. CECILIJA, zavetni-
ca cerkvenih pevcev in cerkvene 
glasbe. Hvala naši organistki Snežki 
Podpečan za njeno požrtvovalno 
igranje ob nedeljah pa tudi med ted-
nom. Hvala pevovodjem: Sonji Pirc, 
Mateju Burgerju, Tamari Plut in Katji 
Mihalič. Nenazadnje hvala vsem pev-
kam in pevcem iz vseh štirih zborov, 
pa tudi vsem, ki radi in z veseljem 
sodelujete pri ljudskem petju. Naj še 
naprej vaše prepevanje bogati naša 
bogoslužja. Kristus Kralj je večno pla-
čilo za vsa naša dobra dela.  
 

 V sredo, 25. 11., bo v Baragovem 
zavodu v Šmihelu simpozij ob 10-
LETNICI NAŠE NOVOMEŠKE ŠKOFIJE. V Ljub-
ljani na Tromostovju pa bo sv. maša 
ob PRVI OBLETNICI ŠKOFOVSKEGA POSVE-

ČENJA ljubljanskega nadškofa metro-
polita MSGR. STANETA ZORETA OFM; z 
njim se bomo Bogu zahvaljevali tudi 
slovenski frančiškani, saj je bil vzet iz 
naše srede in postavljen za pastirja 
ljubljanske metropolije. 
 

 SKLENILI SMO KROG – »od Lenarta do 
Lenarta«  si vzemite, kdor še nima, na 
policah za verski tisk.  
 

 ADVENTNI VENČKI – starši  z otroki 
ste lepo povabljeni v soboto, 28. 11. 
od 9. do 12. ure, na izdelavo advent-
nih venčkov; delali jih boste skupaj s 
sodelavci Župnijske karitas. 
 

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

 Potem, ko se je končala Obnova 
SISTEMA OGREVANJA v našem samosta-
nu in cerkvi, se je ozračje lahko ohla-
dilo in snežinke lahko pokrijejo zem-
ljo. V prihodnjih dneh bo zagnano 
tudi ogrevanje cerkve. Hvala za vse 
vaše darove! 
 

 VERSKI TISK: Ob izhodu si vzemite 
Družino in Ognjišče za mesec decem-
ber ter revijo Brat Frančišek. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE  
28.11.: Našo cerkev čistijo in krasijo 
župljani iz Žabje vasi, Šentjernejske 
ceste, Lobetove in Na Tratah. 

 

 

MAŠNI NAMENI 
34. teden med letom 2015 

NEDELJA 
22. november 

34. NEDELJA 
MED LETOM 

KRISTUS KRALJ 

7.00  za vse + iz novembrskih pisem 
8.30  za farane 
10.00  za + Karla Florjančiča 
11.30  za + Antona in Marijo Avsec 
18.00  po namenu darovalke 

VS 10.00 za + starše Golob, obl. 
PONEDELJEK 
23. november 

Sv. Kolumban, opat 

8.00  za dobro v družini 
18.00  za + Danico Potokar, obl. 
18.00  za + Alojza Moharja 

TOREK 
24. november 

Sv. vietnamski mučenci 

8.00  za + Marijo Potočar 
18.00  za + starše Franca in Frančiško Povše 

~  po namenu (           ) 

SREDA 
25. november 

Vsi rajni serafinskega reda 

8.00  za + Nikolo in Kato Lukunić, obl. 
18.00  za + Ivana Lesjaka 
18.00  za + Alojza Moharja, 30. dan 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
26. november 

Sv. Leonard Portomavriški 

8.00  za + Jožeta Košmrlja 
18.00  za + brate in sestre iz družine Božič 
18.00  za + Karla Florjančiča 
18.00  za + Franca Udoviča, 7. dan 

PETEK 
27. november 

Sv. Frančišek Anton Fasani 

8.00  v čast Kristusovemu trpljenju in Žalostni Materi Božji 

18.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  v zahvalo 
18.00  za + Tončko Zupančič 

SOBOTA 
28. november 

Sv. Jakob iz Marke 

8.00  za vse + iz novembrskih pisem 
18.00  za + Pavla Žefrana, obl. 
18.00  za + Štefana Spudiča 

~  za zdravje 

NEDELJA 
29. november 

1. ADVENTNA NEDELJA 

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 


