
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.

»Glej, devica bo spočela in rodila sina in mu dala ime Emanuel.« (Iz 7,14)

IV. ADVENTNA NEDELJA – 18. december 2022

04
FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022) »Pred nas bo danes 
na trg pred frančiškansko cerkvijo stopil kip frančiškana, ki v rokah nima le molitvenika, 
marveč kar celo skladovnico knjig. Kakorkoli je novi kip videti v osnovi realističen, je že 
s tem njegovo sporočilo izrazito simbolno, saj je redovnik prenašalec znanja in védenja, 
sporočenega z besedo, ki živi v knjigah; in ker je bila na začetku beseda, je ta toliko 
bolj samoumevna v rokah redovnika, naslednika svetega Frančiška, ki je bil tudi očarljiv 
pesnik in je močno odmeval tudi v svetovni in slovenski literaturi. Za Novo mesto pa je 
povezava knjige in frančiškana še toliko bolj naravna, ker je bilo kar sto  novomeških 
frančiškanov tudi profesorjev na gimnaziji, na katero smo Novomeščani zaradi njenega 
zgodovinskega pomena že od nekdaj ponosni…« 

PRAZNIČNO SPOVEDOVANJE – v Kloštru bomo 
spovedniki  na razpolago zadnje 4 dni pred Božičem, torej 
od srede, 21. do sobote, 24. decembra: 7.30 - 12h in 14h 
– 19h.

ADVENTNA ORGELSKA GLASBA – organistka Snežka 
Podpečan bo na sveti večer v soboto, 24. decembra ob 18.45 
(po večerni maši) zaigrala tokato baročnega skladatelja 
Georga Muffata: Toccata quinta. 

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 
4. ADVENTNI TEDEN 2022 

 

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. 

PONEDELJEK 
 

19. december 2022 
8.00  za + Jožeta, starše LUŠTEK, tete BLAŽIČ 
18.00  za + Jožeta MEŽNARJA 

 TOREK  
 

20. december 2022 
8.00  za + Jožeta in starše VOVK in BANIČ 
18.00  za + starše  KRAMAR in KUHELJ 

 SREDA 
 

21. december 2022 

8.00  za + Martina MOHARJA 
18.00  za + Ivana  KARLIČA 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

22. december 2022 

8.00  za + Mira BUKOVCA ter + TRŠČINAR in ŠIŠKA 
18.00  za + Pepco BUKOVEC in starše 
18.00  za + Ivano KNAFELJC, 30. dan 

       PETEK 
23. december 2022 

8.00  za + Josipa in Ano VRBAN in + BIZAM 
18.00  za + iz družin ŠERUGA in  RAVNOHRIB 

SOBOTA 
KVATRNA SOBOTA 
SVETI VEČER 

24. december 2022 

8.00  za + iz družine JURAS 
18.00  za + Jožefo PATE in starše STRUNA 
21.00 družinska 

POLNOČNICA za + Vilija VERŠČAJA, obl. 
Porodni=

šnica 17.00 po namenu 
 

NEDELJA 
 

25. december 2022 
 

BOŽIČ 
 

GOSPODOVO 
ROJSTVO 

 

 

00.00  za župljane 
SV 00.00 za + starše BRULC in hčerko Marjeto 
PV 00.00 za GOLOB – v dober namen 
7.00  v zahvalo za prejete darove 
8.30  za + Jožefo in Janeza JERIČEK 
10.00  v dober namen 
11.30  za + starše Ano in Janeza BOLJKA 
18.00  za + Jolando ŽUPEVEC 

VS 10.00 za + starše GOLOB, obl. 
BOL 19.30 po namenu 

Duhovna misel za IV. adventno nedeljo 
 

»Poslušajte vendar, 
Davidova hiša: vam je 

premalo, da utrujate ljudi, 
ko utrujate še mojega 

Boga? Zato vam bo 
Gospod sam dal 
znamenje…« (Iz 7,13-14) 

Kako dobro nas pozna naš 
Stvarnik! Dobro ve, da hočemo 
dokaze in nam jih v svoji 
dobrohotnosti nenehno ponuja. 
Nenehno nam pošilja znamenja, da 
prihaja k nam. Res pa ta znamenja 
niso vsem jasna: nekateri si pred 
njimi ne le zatiskajo oči in ušesa, 
ampak jih naravnost zavračajo. 
Kajti Božja znamenja so tako nežna 
in skromna, da se nikomur ne 
vsiljujejo, še manj pa izpodrivajo 
človeški napuh – samo ponižno 
srce jih lahko zaznava, sprejema in 
posreduje naprej…Táko je bilo tudi 
znamenje deviškega rojstva 
Božjega otroka, ki je bilo 
prerokovano že več stoletij prej, 
preden se je uresničilo. 
 

*  *  *  *  *  * 
»Gospod na srca trka, 

odprimo mu jih vsi, 
naj vsaka misel mrka 

od nas se poslovi. 
 

Zaupno vsi prosimo: 
Gospod, ne múdi se! 

Veselo naredimo 
mu v srcih jaslice.« 

 

Sobota, 24. december – sveti večer 
20.30 – BOŽIČNICA se 

bo začela z zaigranim 
prizorom iz božične 
zgodbe v izvedbi naše 
dramske skupine 

 

21.00 -  družinska POLNOČNICA, 
prepeval bo mladinski zbor  

Želim vam, da bi tudi doma 
nadaljevali z obhajanjem svetega 
večera: zbrani v molitvi pred 
jaslicami, pri blagoslovu doma, ob 
praznični večerji in prepevanju 
božičnih pesmi… 

23.45 – glasbena vigilija 
24.00 – slovesna POLNOČNICA, pri 

kateri poje Župnijski zbor ob 
spremljavi orgel 
 

Nedelja, 25. december - BOŽIČ 
Svete maše bodo po 

nedeljskem razporedu. 
8.30 – pri glavni praznični maši 

poje Župnijski zbor 
10.00 – pri družinski maši poje 

Mladinski zbor 
 

* * * * * * * * * 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
Sobota, 24. december: Gotna vas, 
Belokranjska c., Jedinščica, Ob 
potoku ter ul. Pie in Pina Mlakarja   

 


