
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. NEDELJA PO BOŽIČU 

3. 1. 2016, št. 6 

14 In Beseda se je učlovečila in se je nase-
lila med nami; in videli smo njeno slavo, 

slavo kakor edinorojenega od Očeta: 
polno milosti in resnice (Jn 1,14). 

SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA 
SVETA 

je v ponedeljek 4.1. ob 19. uri v Lenarto-
vi dvorani. Izbranim zaupajte morebitne 
pripombe, želje, pričakovanja… 

 

 
SODELAVCI KARITAS 

se dobijo na kratkem srečanju v sredo, 
6.1. po večerni sv. maši. 

PRVA SPOVED PRVOOBHAJANCEV 
bo obhajana na Sveti Gori v času 
njihovega duhovnega vikenda,  

ki traja od 8. do 10. 1.  
 

VERA IN LUČ  
ima svoje redno mesečno srečanje v 

nedeljo, 10. 1. ob 14. Uri 
 v Lenartovi dvorani. 

OGLED JASLIC 
 

Vabljeni na ogled jaslic v soboto, 23. 
januarja 2016. Odhod iz Kandije je ob 
8. uri. Peljali se bomo proti Ivančni 
Gorici; pred Ivančno zavili desno do 
Šmartnega pri Litiji in naprej v Litijo. 
Nadaljna pot naj zaenkrat ostane 
skrivnost. Prijavite se v župnijski 
pisarni. Cena prevoza je 10 €. 

 

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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POGLEDEDEDDEDEDEDEDD NA MINULULULLULULO LETETETTETETETETOTOTOOTOTOTOT

  Vsako leto beremo na začetku leta 
tako imenovano STATISTIKO. Dvakrat na 
leto se tudi preštejemo, koliko nas hodi k 
sv. mašam ob nedeljah. Zadnje štetje na 
1. adventno nedeljo, 29. 11., je pokazalo, 
da je bilo pri vseh šestih sv. mašah (tudi 
na podružnici) 1.117 oseb: 293 moških, 
543 žensk in 281 otrok. Glede na število 
otrok smo lahko Bogu hvaležni za naše 
družine.  
Kakšen pa je utrip župnije glede na 
podeljene zakramente v letu 2015, pa se 
odraža v naslednjih številkah: 
KRST: vseh je bilo 57 (lani 54), 31 deklic in 
23 fantkov, 21 cerkvenozakonskih in 2 
samo civilnozakonska ter kar 28 izven-
zakonskih; med njimi so bili tudi trije 
katehumeni. Trem fantkom je bilo izbra-
no ime Jakob in po dve deklici nosita ime 
Neža in Ana. 
POGREBI: pokopali smo 56 oseb (lani 
60),  31 moških (najstarejši je imel 99 let 
in najmlajši 49) in 25 žensk (najstarejša je 
imela 102 leti in najmlajša 54 let); 20 jih je 
umrlo brez zakramentov, 6 pa nenadne 
smrti. 
POROKE:  v naši cerkvi se je poročilo 10 
parov. 
OBHAJILA: vseh obhajil je bilo podelje-
nih v minulem letu 64.900. 
Vsaka številka govori zase kakor tudi 
vsak prejemnik zakramenta in vsak 
pokojni ima svojo zgodbo. Božja volja je, 
da se zakramente sprejme z vero in da 
se tudi vero živi iz zakramentov; dejan-
sko ni enega brez drugega. Molimo in 
prosimo, da bi to zmogli in znali. SVETO 
LETO USMILJENJA nas zato kliče, da bi 
poglobili osebno zakramentalno življen-
je. 

 Po božično-novoletnih počitnicah 
se jutri, v ponedeljek, 4.1. prične VERO-

UK po urniku. 

  GOSPODOVO RAZGLAŠENJE (6.1.) - ali SV.
TRIJE KRALJI. Sv. maše so ob 8h, 10h in 
18h – lepo povabljeni.    
Ta dan je MISIJONSKI DAN OTROK. Vsi otro-
ci, ki ste prejeli Adventne koledarje ste 
povabljeni, da vrnete narejene nabiral-
nike s prihranki in jih oddate k jaslicam. 
Denarni prispevki so namenjeni za 
uboge otroke v misijonih.  

 Naše JASLICE so letos v Karmelski 
kapeli  - iskrena hvala idejnima voditel-
jema postavitve Gašperju Muhiču in 
Benjaminu Dreniku ter br. Janezu, ki je 
vseskozi bdel nad postavitvijo. Hvala 
tudi številnim pridnim rokam naših 
mladih - FLM, tudi birmancem. 

 VERSKI TISK: pri izhodu je na voljo 1. 
številka Družine in Ognjišče za januar. 
V pisarni pa vas vabimo, da se naročite 
na verski tisk in Mohorjeve. Mesec 
januar je MESEC VERSKEGA TISKA; tudi 
naročnina je cenejša do konca meseca.   
CENA LETNE NAROČNINE VERSKEGA TISKA: 
Družina – 98,80€, Ognjišče – 29,70€, 
Mohorjevke – 46€, Mavrica – 37,00€, 
Božje okolje – 26,40€, Beseda med nami
– 20,40€ in Magnifikat – 55,80€. 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE
9. 1.: Čistijo župljani iz Malega Slatnika, 
Male in Velike Cikave ter ulic: Milana 
Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeve. 

MAMAMAAMAMAMAM ŠNI NAMENENENNENENENENI
2. božični teden 2016

NEDEDEDDEDEDEDEDDELJA
3. januar 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 

7.00 za + iz družine Smrke in Šušteršič 
8.30 za farane 
10.00
11.30
18.00 za + Zdenka Tekstorja, obl. 

PONEDEDEDDEDEDEDEDDELJEK
4. januar 

Bl. Angela Folinjska

8.00 za + Martina Florjančiča in + starše Kovačič 

18.00 za + Mici Guštin 
18.00 za + Zalo Križman, obl. 

TOTOTOOTOTOTOT REREREREREEK
5. januar 

Sv. Deogratias, škof

8.00 v zahvalo 
18.00 za + Marijo Grivec 

~ po namenu (           ) 

SRSRSRSRSREREREREREEDEDEDDEDEDEDEDDADADAADADADAD
6. januar 

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE

8.00 v dober namen 
10.00 za + Marijo Lenarčič 
18.00 za žive in + sodelavce Karitas 
BOL za + Marijo Bregar 

ČETETETETETETETRTRTRRTRTRTRT TRTRTRTRTRTRTETETEETETEK
7. januar 

Sv. Rajmund Penjafortski

8.00 za + Marijo Mohar, obl. 
18.00 za + Jožefo Jalovec 
18.00 za + Patrika Tixier 

PETETETETETETETETETEETETEK
8. januar 

Sv. Severin Noriški

8.00 za + Poldeta Blatnika 
18.00 za + Franca Bayerja in + starše 
18.00 za + Franca Oštirja in + škofa Stanislava Leniča

~ po namenu (           ) 

SOBOTATATAATATATAT
9. januar 

Sv. Hadrijan, opat

8.00 za + Joži Zrimšek, 30. dan 
15.00 v zahvalo za 90 let življenja 
18.00 za + Barico Trščinar 
18.00 za + Alojza Grila 

NEDEDEDDEDEDEDEDDELJA
10. januar 

JEZUSOV KRST 

7.00 za + starše in 3 brate Bohte 
8.30 za farane 
10.00 za + Janeza Brudarja 
11.30 za + Jožefa in Marijo Špeh ter + Marijo Medle

18.00 za ozdravitev družinskega debla 
SV za + Medle in starše Rudman 


