
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. »Kajti dete nam je rojeno, sin nam je dan. Imenuje se: Čudoviti svetovalec, 

Močni Bog, Večni Oče, Knez miru.« (Iz 9,5)

BOŽIČ, Gospodovo rojstvo – 25. december 2022

05FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)
»Novi novomeški spomenik je prav toliko kot knjigi posvečen novomeškim 
frančiškanom, njihovi pedagoški vlogi in zaslugam za vsestransko rast Novega 
mesta. Zaradi naraščajočega pomena izobrazbe in gimnazije, ki so jo redovniki 
vodili, pa je bil njihov pomen velik tudi za širše slovensko ozemlje, saj so vanjo 
prihajali dijaki od vsepovsod…« 

BOŽIČNO DRUŽENJE V GOTNI VASI – na Štefanovo ob 17h nas Gotnci 
vabijo v obnovljeno cerkvico sv. Lenarta, kjer bo najprej koncert božičnih pesmi 
kvarteta Strmole in recital domoljubnih pesmi, potem pa druženje ob čaju in 
kuhanem vinu na novi tlakovani ploščadi pred cerkvijo.

BOŽIČNI KONCERT – v petek, 6. januarja ob 18.45 vas pevci našega 
FRANČIŠKANSKEGA ŽUPNIJSKEGA ZBORA sv. Lenart pod vodstvom Matevža 
Novaka in ob spremljavi Snežke Podpečan vabijo na svoj letni koncert s solisti, 
povabite še koga!

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



BOŽIČ – JEZUSOVO ROJSTVO 
 

Novorojeni prihaja, 
da v nas poživi kreposti 

VERE, UPANJA  
IN LJUBEZNI,  
ki so v resnici  
le trije vidiki  

človekove potrpežljivosti:  
s samim s sabo,  

z drugimi in z Bogom.  
Da, tudi z Bogom 

moramo imeti 
potrpljenje - to je edino, 
po čemer se razlikujemo 
od nevernikov (T. Halik)–  

saj se zavedamo,  
da je Bog 

nedoumljiva SKRIVNOST, 
ki pa se nam je  

v nebogljenem Otroku 
popolnoma  

izročila v roke… 
 

Blagoslovljen BOŽIČ!  
 

vam želimo patri:  
Tomaž, Marko, Peter in Gregor 

 
Ponedeljek, 26. december – sv. Štefan, 
diakon in mučenec; DAN 
SAMOSTOJNOSTI, državni 
praznik 

Praznične maše bodo ob 
8h, 10h, 11h (VS) in 18h. 

 

 11.00 - na Velikem Slatniku 
bo po sv. maši blagoslov konj 

 

PRISRČNA ZAHVALA vsem,  
ki ste pomagali pri pripravi 

božičnega praznovanja:  
Mihu Molanu in Martinu 

Muhiču s pomočniki (birmanci 
in FLM-jevci) za postavljanje 

jaslic; Lani Anderlič in dramski 
skupini za božični prizor; Matevžu 

Novaku, Snežki Podpečan, Niki 
Molan, Gaji Gregorčič in vsem 

pevkam in pevcem otroškega, 
mladinskega in župnijskega zbora, 

bralcem in ministrantom ter seveda 
zakristanoma Ani in Zvonetu  

za lepo praznično bogoslužje!  
Bog povrni tudi za vsa napisana  

in izrečena voščila in darila,  
ki ste jih v teh dneh namenili naši 

samostanski skupnosti. 

Marija, sveta Božja mati, 
1. januar 2023 – Novo leto 
10.00 – pri družinski maši bo 

posebni blagoslov otrok 
 

BOŽIČNE POČITNICE za vero-
učence bodo trajale 14 dni. Torej 
nadaljujemo z veroukom spet v 
ponedeljek, 9. januarja 2023. 
 

* * * * * * * * * 
ČIŠČENJE CERKVE 
Sobota, 31. december: Ragovska, 
Jakčeva in Maistrova ulica

 

 

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

 
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 

PONEDELJEK 
sv. Štefan, diakon 
26. december 2022 

8.00  za + Janka in Josipo SAJKO 
10.00  za + Marijo AVBELJ  
18.00  za + Zofijo KRALJ 

VS 11.00 za zdravje konj 

 TOREK  
 

sv. Janez, apostol 
27. december 2022 

8.00  za +  Marijo PETERLIN 

18.00  
za ozdravljenje in osvoboditev rodu 
(6) 

PV 15.00 za + Jožefo Pavlin, pogrebna 
 SREDA 

 

Nedolžni otroci 
28. december 2022 

8.00  za + starše KASTELIC 
18.00  za + Anico in Albina MOHAR 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
Tomaž Becket, škof 
29. december 2022 

8.00  za blagoslov podjetja 
18.00  za + Tonija  CIMERMANČIČA 
18.00  za + Karolino BOJANC, 30 DAN 

       PETEK 
Sveta družina 

30. december 2022 

8.00  za + Marijo in Jožeta KOS in + LINDIČ 
18.00  za + Pavla ŽEFRANA 

PV 17.00 za + Jožefo Pavlin, 7. dan 
SOBOTA 

sv. Silvester 
31. december 2022 

8.00  v zahvalo za 80 let Ljudmile GRAHEK 
18.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 

NEDELJA, 
MARIJA,  

SVETA BOŽJA MATI 
Novo leto 

1. januarja 2023 

7.00  za zdravje  (D.J.) 
8.30  za župljane 

10.00  za samostansko družino                                                                  
11.30  za Božjo pomoč in Božje varstvo 
18.00  za zdravje Ruth 
BOL 19.30 po namenu 


