
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.

»Naj vriskata puščava in goljava, raduje naj se pustinja ...« (Iz 35,1)

III. ADVENTNA, NEDELJA GAUDETE – 11. december 2022

03
FRANČIŠKAN ZA RASTOČO KNJIGO - v petek, 16.12.   ob 
11h bo v naši cerkvi in na zelenici pred samostanom svečano 
odkritje kipa (akademski kipar Jernej Mali), ki je poklon 
Novomeščanov našemu frančiškanskemu samostanu ob 550 
letnici prihoda bratov. Govorniki bodo: župan Gregor Macedoni, 
dr. Miha Japelj, dr. Stane Granda in dr. Milček Komelj; kip bo 
blagoslovi ljubljanski nadškof p. Stanislav Zore, kulturni program 
pa bodo oblikovali dijaki tukajšnje gimnazije pod mentorstvom 
Tomaža Koncilja – prisrčno vabljeni vsi, ki nas podpirate v našem 
pastoralnem in kulturnem poslanstvu!

PRAZNIČNO SPOVEDOVANJE – v Kloštru bomo spovedniki na razpolago v 
nedeljo, 18.12. (med vsako sv. mašo) in zadnje 4 dni pred Božičem, torej od 21. 
do 24. decembra: 8h - 12h in 14h – 19h.

ADVENTNA ORGELSKA GLASBA – organistka Snežka Podpečan bo na IV. 
adventno nedeljo, 18. decembra ob 18.45 (po večerni maši) zaigrala Andante 
Roberta Schumanna (Studie 2 in kanonischer Form für Orgel solo).

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 
3. ADVENTNI TEDEN 2022 

 

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 

PONEDELJEK 
 
 
 

12. december 2022 

8.00  za + Martino in Vladimirja FORŠKA 
18.00  za + iz družine KRANJEC 

 TOREK  
 

sv. Lucija,  
devica, mučenka 

13. december 2022 

8.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
SV 17.00 za + Marijo MOHAR, 7. dan 

18.00  za + br. Alfonza GLUŠIĆA, 11. obl 
 SREDA 

 

sv. Janez od Križa, 
duhovnik, učitelj 

 
14. december 2022 

8.00  
za + iz družin TOMC, BERLAN in 
PELKO 

18.00  za + Franca MAVSARJA 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Drinske mučenke 
15. december 2022 

8.00  za + Naceta GREGORČIČA, obl. 
18.00  za + Slavka in starše ŠALEHAR 

       PETEK 
ZAČETEK BOŽIČNE 
DEVETDNEVNICE 

16. december 2022 

8.00  za + starše CIMERMANČIČ in 
 za + Jožeta AVŽINA 

18.00  za + Terezijo in Vinka KLOBUČARJA 
18.00  za + Jožefa TURKA, 30. dan 

SOBOTA 
17. december 2022 

8.00  po namenu FSR 
18.00  za + iz družine TURK: Janeza, Majdo in Ivano 

 

NEDELJA 
 

18. december 2022 
 

4. ADVENTNA 
NEDELJA 

 

 

7.00  za + Marijo NOVAK 
8.30  za župljane 
10.00  za + Antonijo in Stanislava STRUNA 
11.30  za + NOSÉ, KRALJ in LUZAR 
18.00  za + LUKŠE-tove 
PV 10.00 za + Jožeta VOVK-a, obl. 

III. adventna – nedelja GAUDETE 
»Cerkev ni zavetišče žalostnih 

ljudi. Cerkev je hiša veselja! Tisti, ki 
so žalostni, najdejo v njej resnično 
veselje… Krščansko veselje, kakor 
tudi upanje, je utemeljeno na Božji 
zvestobi, na gotovosti, da On 
vedno drži svoje obljube. Prerok 
Izaija spodbuja tiste, ki so izgubili 
pot ter so obupani, naj svoje 
zaupanje gradijo na Gospodovi 
zvestobi, saj bo njegovo zveličanje 
slej ko prej vstopilo v njihovo 
življenje. Tisti, ki so na poti srečali 
Gospoda, okušajo v svojem srcu 
vedrino ter veselje, ki jim ga nič in 
nihče ne more vzeti. Kristus je naše 
veselje, njegova zvesta in 
neizčrpna ljubezen! To, da kristjan 
postane žalosten, pomeni, da se je 
odaljil od Jezusa. Toda ne smemo 
ga pustiti samega. Moliti moramo 
zanj in mu dati čutiti toploto 
skupnosti.« (papež Frančišek) 
 

Ponedeljek, 12. december 
20.15 – zakonska skupina 
 

Petek, 16. december – začetek 
božične 9-dnevnice, pri kateri 
bomo prepevali čudovite koralne 
speve, polne adventnega 
hrepenenja… 
 

MARIJA ROMARICA bo začela 
potovati po domovih v petek, 16. 
decembra – po večerni maši jo 
bomo izročili prvi družini, ki se bo 

prijavila na seznam 
v zakristiji – posebej 
vabljene družine 
prvoobhajancev! 
 
IV. adventna 
nedelja, 18.12. 

10.00 – pri družinski maši bodo 
sodelovali veroučenci 2. razreda 
in njihovi starši 

 

Predstavitev medicinsko-
humanitarne odprave Zambija 
2023 – pri dopoldanskih mašah se 
nam bodo predstavili študenti 
medicine, ki bi radi kot 
prostovoljci pomagali pri 
delovanju tamkajšnje bolnišnice, 
ki jo je ustanovil misijonar p. 
Stanko Rozman. To jim lahko 
omogočijo tudi vaši darovi! 
 

ZAHVALA ZA BÉRO 
V imenu sobratov se zahvaljujem 
vsem, ki ste nas na zahvalno 
nedeljo tako obilno obdarili s 
pridelki zemlje in drugimi 
dobrotami za samostansko 
ozimnico – tako v Smolenji vasi, 
kakor na Potovem vrhu in 
Velikem Slatniku, Bog vam povrni! 
 

* * * * * * * * * 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
Sobota, 17. december: Ul. Ivana 
Roba, Drejčetova pot, Pot na 
Gorjance, Na lazu, Knafelčeva in 
Avšičeva  

 


