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.

TEDEN ZAPOROV 13.-19. november 2022
Naslov letošnjega tedna zaporov je »Hvala za«. Težko pa je biti hvaležen,
počastiti Boga, ko se življenje zdi brezupno, osamljeno ali nepravično. Z
izrazom hvaležnosti za male stvari vendarle spoznamo, da so te dejansko
velike – nov dan, ki nam prinaša novo priložnost, družina, prijatelji, zrak, ki
ga dihamo, streha nad glavo, hrana, prijaznost neznanca... Hvaležnost nas
vodi tudi v stanovitnost, h kateri nas vabi Kristus, da se nam vsakdanje
življenje ne bi zdelo samoumevno in ne bi tekali brezglavo sem ter tja. Z
vprašanjem, za kaj sem tukaj in zdaj hvaležen, se lahko usidram v dani
trenutek in ohranjam pripravljenost, osredotočenost, odkrivam modrost,
kaj je smiselno in kaj me napolnjuje. Molite z nami, ko potujemo skozi
sovražnost, stigmo in obup, ko se premikamo proti upanju, hvaležnih src
za vse, kar je pred nami. (Robert Friškovec, zaporniški vikar)

NOVI KOLEDARJI – v pisarni lahko dobite stenske Marijanske koledarje
za leto (3€) in namizne Družinine koledarje (6,50€).
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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»Vtisnite si v srca to, da ne boste vnaprej premišljevali,
kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom namreč dal usta in
modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli kljubovati ali ji
ugovarjati.« (Lk 21,14-15)
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33. nedelja med letom – 13. november 2022

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

ZAHVALNE NEDELJE in »BÉRA«
na podružnicah
To nedeljo je zahvalna in
žegnanjska nedelja v Gotni vasi ob
godu zavetnika sv. Lenarta. Prav
tako je zahvalna in Martinova
nedelja na Potovem vrhu.
Naslednji
dve nedelji
pa
bosta
zahvalni še
v Smolenji
vasi in na
Velikem
Slatniku – ob tem se priporočamo
tudi za »béro«: pridelke iz
domačih njiv, sadovnjakov in
vinogradov, ki bodo prišli zelo
prav za kloštrsko ozimnico!
BIRMANSKI IN PEVSKI VIKEND
Ta konec tedna so na duhovnem
vikendu na Brezjah birmanci s p.
Tomažem in animatorji, naslednji
vikend pa se bodo na pevskoduhovni vikend v Želimlje
odpravili
pevci
Mladinskega
pevskega zbora pod vodstvom
Nike Molan in p. Gregorja.
ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR in
zborovodja Matevž Novak vabita
v svoje vrste nove pevce –

MAŠNI NAMENI

posebej bodo veseli tenorjev in
basov, torej moške okrepitve…
SVETI MIKLAVŽ
bo obiskal naše
otroke v cerkvi
v ponedeljek, 5.
decembra
ob
16h. Če želite,
da obdaruje tudi
vašega otroka
(od 2. leta do 3.
razreda),
izpolnite
prijavnico, ki jo dobite v pisarni ali
na
spletni
strani
župnije
https://www.nm-kloster.si/ Zbirali
jih bomo do nedelje, 27.
novembra 2022.
Ponedeljek, 14. november
19.15 – zakonska skupina I.
Nedelja, 20. november
10.00 – pri družinski maši bodo
sodelovali veroučenci 5. razreda
in njihovi starši
**********

ČIŠČENJE CERKVE
Sobota, 19. november:
Kandija in Grm
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za srečen zakon
za župljane
za + Jožeta GREGORČIČA
za novembrska pisma

7.00

NEDELJA

8.30
10.00

13. november 2022 11.30

33. NEDELJA

MED LETOM 2022

svetovni dan ubogih

PONEDELJEK
sv. Nikolaj Tavelić
in ostali mučenci

14. november 2022

TOREK

15. november 2022

18.00
PV10h
GV10h
8.00

za + starše in sina Lojzeta SIMONIČA

zahval. za + Luzarjeve in Štamfljeve: Valentina, Marijo,
Martin Charlotte, p. Igorja in Majdo

Lenarto
vo žegn.

za dobrotnike gotnske cerkve
za + iz družine KALAN

18.00

za + sestro ter za Božji blagoslov in
varstvo (J. D.)

8.00

za + mamo Ano in stare starše UHERNIK

18.00

v zahvalo za dobre ljudi

za + starše TOKIČ in LOVRINOVIĆ
18.00
za + Marijo KUNČIČ
16. november 2022 BOL 19.30 po namenu
8.00
za + iz družine ŠTEKAR
ČETRTEK
za + Barico JAPELJ
sv. Elizabeta Ogrska 18.00
17. november 2022 18.00
za + Ivana PUŠAVCA, 30. dan
8.00
za novembrska pisma
PETEK

SREDA

8.00

za + Marijo NOVAK

18.00

za + Jožefa PAVLINA, 30. dan
za novembrska pisma

18. november 2022 18.00

SOBOTA

8.00

NEDELJA

7.00

19. november 2022 18.00

po namenu FSR
za + Štefana in starše AVSEC
za župljane
za + Poldeta GRAHKA, obl.
za novembrska pisma
za + starše KRAMAR in KUHELJ

8.30

20. november 2022 10.00
KRISTUS KRALJ

34. NEDELJA
MED LETOM 2022

začetek tedna Karitas

11.30
18.00

SV10h

zahvalna
nedelja

za + Srečka in Jožico SENIČAR

