
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. »Glas iz nebes je rekel: Ta je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje…« 

(Mt 3,17)

Nedelja Jezusovega krsta – 8. januar 2023

07FRANČIŠKAN Z RASTOČO KNJIGO (iz govora umetnostnega zgodovinarja  
akademika dr. Milčka Komelja ob odkritju spomenika 16.12.2022)

»Frančiškanski samostan je v stoletjih s svojo mogočno zleknjeno stavbo na 
pečini nad Krko danes nepogrešljivo novomeško panoramo ne le sooblikoval, 
marveč jo je tako rekoč ustvaril. Njegov cerkveni zvonik iz oddaljenih pogledov 
ritmično odzvanja više postavljenemu kapiteljskemu, ki so se mu v Valvasorjevih 
časih med nakopičenimi hišnimi strehami pridruževali še številni zvoniki manjših 
cerkva z baročnimi pokrivali. Pred inventivno organsko razčlenjeno cerkveno 
fasado iz 19. stoletja, kakršno še danes gledamo s trga, ki ga zaobjema 
stara gimnazija, pa je že znameniti dunajski profesor umetnostne zgodovine 
Max Dvořak mlademu konservatorju Francetu Steletu priznal, da šele ob njej 
spoznava, da lahko tudi nova gotika izoblikuje umetnino…«

SAKRALNI ABONMA – v nedeljo, 8. januarja ob 19h bo v novomeški stolnici 
koncert Mladinskega pevskega zbora sveti Janez. Pod vodstvom Jerneja 
Fabjana bodo izvedli Sveto noč, božično kantato Andreja Makorja – veseli bodo 
prostovoljnih prispevkov!

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



NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
Pred krstom je 
Jezus živel 
neopazno, po 
krstu pa je začel 
javno delovati: 
poklical je prve 

apostole, oznanjal svoj nauk, delal 
čudeže in ozdravljal bolne… Ko je 
prišel od Očeta določen  čas se je 
uvrstil med grešnike, ki so od 
Janeza Krstnika prejemali krst 
pokore. Kot Jagnje, ki odjemlje 
grehe sveta, je hotel nepokorščino 
in napuh vseh Adamovih 
potomcev popraviti s ponižnostjo 
in pokorščino. Jezusov krst v 
Jordanu je že naznanjal in 
pripravljal njegov dokončni 
odrešitveni krst – smrt na križu. 
 

PASTORALNA STATISTIKA 2022 
KRSTI:  42  (19 iz cerkvenega zakona) 
POGREBI: 54  (19 previdenih) 
POROKE: 10 
SVETA OBHAJILA v cerkvi: 36.000 
ZAKRAMENTI NA DOMU: 61 oseb 

 

PONEDELJEK, 9. januar 
19.00 – seja Župnijskega 

pastoralnega sveta 
 

ČETRTEK, 12. januar 
18.30 – po večerni maši bodo 

molitve za ozdravljenje 
 

2. NEDELJA MED LETOM, 15. jan. 
10.00 – pri družinski maši 

sodelujejo prvoobhajanci (3. 
razred) in njihovi starši 

 

OB SKLEPU PLEČNIKOVEGA LETA 
Škof Vovk ob Plečnikovem grobu  

»Minili so božični dnevi, prazniki 
učlovečenega Odrešenika in prazniki 
slovenske domačnosti. Ko so pa s 
svojim praznikom odšli Trije modri, 
ki so Odrešeniku prinesli darove, je 
že v naslednjem dopoldnevu položil 
tudi veliki pokojnik vse zaklade 
svojega nedosegljivega duha pred 
Boga, sodnika vseh živih in mrtvih.  

 Raziskovalci njegovega 
izrednega in plodovitega življenja 
bodo te zaklade študirali, 
uporabljali in poveličevali, dokler bo 
slovenska hvaležnost živela. Moja 
dolžnost pa je, da skromnemu 
mojstru izrečem ob grobu zahvalo v 
imenu Cerkve in še posebej v imenu 
ljubljanske škofije za njegova 
pomembna sakralna poklonila. Saj 
je v življenju vsako hvalo, zahvalo in 
izredno plačilo odklanjal, iskreno 
hvaležen le Bogu za darove duha in 
domovini za vsakdanji kruh...« 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
Sobota, 14. januar: Mali Slatnik, 
Mala in Velika Cikava, ulice Milana 
Majcna, Ilke Vaštetove in 
Slančeva

 

M A Š N I   N A M E N I 
1. TEDEN ČASA MED LETOM 2023 

NEDELJA, 
JEZUSOV KRST 

8. januarja 2023 
 

začetek časa med letom 
2023 

7.00  za + Jožeta KLOBČARJA 
8.30  za župljane 
10.00  za + Branka VRBINCA 
11.30  za + Fani in druge iz družine ŠMID 
18.00  za + Marijo MOHAR 
SV 10.00 za zdravje (D. J.) 

PONEDELJEK 
Julijan, mučenec 
9. januarja 2023 

8.00  za + Jožeta PAPEŽA 
Ločna 15.00 za + Marijo JANČAR, pogrebna 
18.00  za uspešen zaključek semestra 

 TOREK  
 

Viljem, škof 
10. januarja 2023 

8.00  v zahvalo za zdravje in za Božje varstvo 

18.00  za zdravje Hansa 

 SREDA 
 

sv. Pavlin Oglejski, 
škof 

11. januarja 2023 

8.00  za + starše in brate FERKOLJ 
18.00  za + Emico POREBER in + starše GOLOB 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
 

Tatjana (Tanja), mučenka 
 

12. januarja 2023 

8.00  v zahvalo sv. Antonu 

18.00  za starše VRŠČAJ: Mileno in 
Avguština, obl. 

18.00  za + Marijo JANČAR, 7. dan 
       PETEK 
Veronika, devica 
13. januarja 2023 

8.00  za + Alojza ZAJCA 

18.00  za + Jožeta PAVLINA 
SOBOTA 

Feliks, duhovnik 
14. januarja 2023 

8.00  v zahvalo za življenje 

18.00  za + Zalo KRIŽMAN, obl. 

NEDELJA, 
2. NED.  

MED LETOM 
 

15. januarja 
2023 

 

Pavel, puščavnik 

7.00  za zdravje Kristine, Cvetke in Ivanke 
8.30  za župljane 
10.00  za + Stanka CIRNSKI in Mártina HORVATIĆ 

11.30  v dober namen 
18.00  za + Marijo GRČMAN 
PV 10.00 za + Jožeta in Frančiško SREBRNJAK 


