
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

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.
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»Glas vpijočega v puščavi: pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze!« 
(Mt 3,3)

PROJEKT »POTA« UKRAJINA – v petek, 9. decembra ob 18.45 bo 
skupina štirih deklet, ki so bila poleti na misijonu v Zakarpatju, v 
potopisnem predavanju svojo duhovno izkušnjo podelila tudi z nami - 
vabljeni v Lenartovo dvorano v Kloštru, vstop prost!

ADVENTNA ORGELSKA GLASBA 
organistka Snežka Podpečan bo na III. 
adventno nedeljo, 11. decembra ob 18.45 
(po večerni maši) zaigrala koral J. S. Bacha 
Nun komm der Heiden Heiland (Pridi že, 
Odrešenik).

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

II. ADVENTNA NEDELJA – 4. december 2022



MISEL za II. adventno nedeljo 
»V tem času se pustimo voditi 

Krstnikovemu pozivu. Gospodu 
pripravljamo pot in ravnamo svoje 
steze, ko si sprašujemo vest, ko 
preiskujemo svoje obnašanje, da 
odpravimo  grešne drže: uspeh za 
vsako ceno, oblast na račun najbolj 
slabotnih, hlepenje po bogastvu, 
užitek za vsako ceno – drže, ki niso 
od Boga.« (papež Frančišek) 
 

Ponedeljek, 5. december 
16.00 – na predvečer godu sv. 

Miklavža, se bodo mlajši 
otroci otroci skupaj s 
starši zbrali v cerkvi in 
ob poučnih prizorih, ki 
so jih pripravili starejši 

vrstniki, pričakali prihod in nagovor 
nebeškega gosta – v upanju, da jih 
bo tudi letos obdaroval… 

 

19.00 – seja ŽPS 
 

Četrtek, 8. december - 
BREZMADEŽNO SPOČETJE 
DEVICE MARIJE, slovesni praznik 

Marija je bila 
spočeta po naravni 
poti, kakor vsak 
drug otrok. Zaradi 
posebne naloge v 
zgodovini 
odrešenja pa je bila po nauku 
Cerkve obvarovana madeža 
izvirnega greha in tako vse od 
spočetja deležna posvečujoče 
milosti. 

Brezmadežna, 
Kraljica in Mati Cerkve, 

obnavljam svojo  
posvetitev Tebi 

za danes in za vedno, 
tako da me boš lahko 
uporabila za prihod 
Jezusovega kraljestva  

v ta svet. 
V ta namen ti izročam 

vse svoje molitve, dejanja 
in žrtve tega dne. Amen. 

 

(molitev sv. Maksimiljana Kolbeja) 
 

Četrtek, 8. december 
18.45 – po praznični maši bodo 

molitve za ozdravljenje 
 

Sobota, 10. december 
18.00 – PREJEM ZAKRAMENTOV 

UVAJANJA: 3 katehumene, ki jih 
je p. Peter pripravljal dobro leto, 
bodo po rokah škofovega vikarja 
g. Petra Kokotca prejele sveti 
krst, birmo in evharistijo. 

 

III. adventna nedelja, 11. 12. 
10.00 – pri družinski maši se 

nam bo predstavilo 28 
veroučencev 3. razreda, ki se  
pripravljajo na prejem spovedi in 
obhajila – podprimo jih z molitvijo 
in dobrimi zgledi! 

 

ČIŠČENJE CERKVE - sobota, 10.12:  
Ul. Marjana Kozine, Jurčičeva, 
Levstikova, Stritarjeva in 
Tavčarjeva 

 

 

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

 

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 

PONEDELJEK 
 
 
 

5. december 2022 

8.00  za zdravje in razumevanje v družini 
18.00  za + MUHIČ, HROVAT in KRANJC 

 TOREK  
 

sv. Nikolaj (Miklavž) 
6. december 2022 

 

8.00 
 

za + Marico, Mileno in Toneta HUDOKLINA 

18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
 SREDA 

 

sv. Ambrož, škof, uč. 
 

7. december 2022 
 

8.00  za + Jožeta KLOBČARJA 
18.00  za + Jožeta PAVLINA 

BOL 19.30 po namenu 
ČETRTEK 
BREZMADEŽNO 

SPOČETJE DEVICE 
MARIJE 

8. december 2022 

8.00  za + PRIMC in STANIŠA 
18.00  za + Branka VRBINCA 

18.00  za + Karolino BOJANC, 7. dan 
       PETEK 

 
9. december 2022 

8.00  v zahvalo Mariji 
18.00  v zahvalo 
18.00  za + Ivano KNAFELJC, pogrebna 

SOBOTA 
 

10. december 2022 

8.00  za + starše SMOLIČ in KRANJC 
18.00  za + Emico POREBER in + starše POREBER 

 

NEDELJA 
 

11. december 2022 
 

3. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

 

7.00  za + Ano in Ivana MRAVINCA 
8.30  za župljane 
10.00  za + Jožeta Razpotnika 
11.30  za + iz družine GAZVODA 
18.00  za + Lojzko in Ivana DRENIKA 

SV 10.00 za + iz družine PEČE 


