
IZDAJA 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. GREGOR 07/338-14-74, 
p. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

01

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po sveti maši. 

V nujnih primerih pozvonite na domofon 
oz. pokličite po telefonu.

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.

LJA E –D  2E 7.N  n oA vN eT mN beE rV  2D 02A 2.I

»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!. (Mt 24,42)

KONCERT MPZ KLOŠTER – v soboto, 3. 
decembra 2022 ob 18.45 (po večerni maši) bo 
letni koncert  kloštrskega mladinskega pevskega 
zbora, ki ga vodi Nika Molan. Posamezne pesmi 
bodo povezovala »pisma Bogu«, ki jih bodo 
prebirali naši mladi pevci in pevke - privoščite 
si večer slavilne in oznanjevalne glasbe ter 
povabite še koga!

ADVENTNA ORGELSKA GLASBA – v Kloštru 
bo vse 4 adventne nedelje po sv. maši ob 
18h krajši orgelski recital. Organistka Snežka 
Podpečan bo v nedeljo, 4. decembra izvedla 2. stavek orgelske sonate 
Josefa Rheinbergerja Cantilene v F-duru.

NOVI KOLEDARJI – v pisarni lahko dobite stenske Marijanske koledarje 
(3€) in  namizne Družinine koledarje (6,50€).



 
 

M A Š N I   N A M E N I 
1. ADVENTNI TEDEN 2022 

 

NEDELJA 
 

27. november 2022 
 

1. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

Začetek novega 
Cerkvenega leta A 
Karitas-zaključek 

7.00   

8.30   

10.00   

11.30   

18.00   
VS 
10h  zahval.  

PONEDELJEK 
sv. Jakob iz Marke, 

duh. I. reda (fr) 
 

28. november 2022 

8.00  v zahvalo za zdravje staršev 

18.00  za + Petra VESELIČA 

 TOREK  
 

vsi svetniki 
Frančiškovih redov (fr) 
29. november  2022 

8.00 
 

za + Lava MORELA 

18.00  za + Terezijo HOČEVAR, obl. 

 SREDA 
 

sv. ANDREJ, ap. 
30. november 2022 

8.00  za + Ludvika PEVCA, 40. obl. 
SV 15.00 za + Karolino BOJANC, pogrebna 

18.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

1. december 2022 

8.00  v čast Mariji Pomagaj za zdravje 
18.00  za + Jožeta MEŽNARJA 
18.00  za + Matjaža ZAJCA, 30. dan 

       PETEK 
 

2. december 2022 

8.00  v prošnjo Mariji Pomagaj za zdravje 
18.00  za + očeta Bogomirja 
18.00  za + Mihaela PUCLJA, 30. dan 

SOBOTA 
 

3. december 2022 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
18.00  po namenu 

 

NEDELJA 
 

4. december 2022 
 

2. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

 

7.00  za + TOMŠE in UREKAR 
8.30  za župljane 
10.00  za + Karla VARDIJANA 
11.30  za + Jakoba FURLANA 
18.00  za razsvetljenje Svetega Duha 

MISEL OB ZAČETKU ADVENTA 
»Ura je že, da se zbudite iz 

spanja… Odvrzimo torej dela temè 
in si nadenimo orožje 
luči!« (Rim 13, 11-12)  

Prva adventna 
nedelja je kot letna 
budilka. Konec 
mračnega novembra 
zazvoni in spregovori o Luči, ki 
prihaja… Kaj nam bo novega 
prinesel letošnji advent? Kaj 
temnega moram odvreči in kaj je 
tisto Pavlovo orožje luči, ki bi si ga 
moral nadeti? Ali bo ostala le lepa 
prispodoba ali pa bom prišel do 
novega spoznanja in odkril držo, ki 
bo mene in moje bližnje pripeljala 
bliže rešitvi?  
 

ADVENTNI KOLEDAR – osnovno-
šolcem smo pri verouku razdelili 
brošure, ki naj družinam 
pomagajo v pripravi na Božič - v 
smislu skupnega branja zgodb, 
molitve in zbiranja darov Otroci za 
otroke.  

V prvem delu koledarja je 
predstavljeno življenje mlade 
Francozinje Pauline-Marie Jaricot, 
ki je v začetku 18. stoletja v Lyonu 
ustanovila več misijonskih pobud in 
je bila letos razglašena za blaženo. 
V drugem delu pa so zbrana 
pričevanja slovenskih misijonarjev 
o tem, kako oni molijo z otroki in 
kako jim molitev pomaga pri 
njihovem delovanju. Na sredi je 

načrt za nabiralnik, v katerega naj 
otroci zbirajo svoje prihranke za 
revne otroke, ki jih bodo 6. januarja 
skupaj s tremi kralji položili pred 
Jezusove jasli. 
 

Torek, 29.11. ob 17h – sestanek za 
starše veroučencev 3. razreda, ki 
se pripravljajo na zakramenta sv. 
spovedi in sv. obhajila 

 

NOČNO ČEŠČENJE – v noči iz 
petka, 2.12. (začetek ob 18.45) na 
soboto, 3.12. (do 8h) bo v lurški 
kapeli češčenje Najsvetejšega 
zakramenta v tihoti. 
 

II. adventna nedelja, 4. december 
Agape po vseh jutranjih mašah. 
 

10.00 – pri družinski maši bodo 
sodelovali veroučenci 9. razreda 

 

SVETI MIKLAVŽ bo obiskal naše 
otroke v ponedeljek, 
5. decembra ob 16h v 
cerkvi. Pričakovanje 
njegovega prihoda 
nam bosta krajšala 
veroučna dramska 
skupina in otroški 
pevski zbor. 
 

* * * * * * * * * * 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
Sobota, 3. december: Žabja vas, 
Šentjernejska cesta, Lobetova in 
Na Tratah

 


