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 KARITAS (21.-27. november 2022)
V letošnjem tednu Karitas nas bo nagovarjalo geslo:
»SKUPAJ DELAJMO ZA DOBRO«, ki je še posebej primerno
za današnji čas. »Nihče ni tako reven, da ne bi mogel tudi
on sam prispevati svoj delež za skupno dobro. Naj letošnji
teden Karitas in Klic dobrote tako odmeva v srcih nas vseh, da bomo na
vsakem koraku sposobni stopiti skupaj in da bo v nas delovala nova moč
in volja delati resnično dobro. Poklicani smo, da bi bolj in bolj postajali
znamenje Božje ljubezni v svetu.« (nadškof Alojzij Cvikl)

ADVENTNA ORGELSKA GLASBA – v Kloštru bo vse 4 adventne nedelje
po sveti maši ob 18h krajši orgelski recital. Naša organistka Snežka
Podpečan bo izvajala dela slovitih skladateljev in organistov. V nedeljo,
27. novembra bo na sporedu adventni koral J. S. Bacha »Zdramite se, vas
kliče glas« in preludij v g-molu D. Buxtehudeja – vabljeni!
NOVI KOLEDARJI – v pisarni lahko dobite stenske Marijanske koledarje
(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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»Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!« In on
mu je rekel: »Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.«
(Lk 23,42-43)

44
34. med letom, NEDELJA KRISTUSA KRALJA – 20. 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

KRISTUS PANTOKRATOR
- KRALJ VESOLJSTVA
Kristusovo kraljevanje
pomeni
dokončno
izpolnitev
človekovega
hrepenenja po Bogu in
željo, da bi mogel biti za
vselej združen z Njim. Ob
dovršitvi sveta se bo
Kristusovo gospostvo z njegovim
drugim prihodom razodelo v
dokončnem odrešenju ljudi in v
preoblikovanju
sveta.
Drugi
Kristusov prihod za kristjane zato ni
razlog za tesnobo, ampak povod za
upanje, veselje in hrepenenje.

ADVENTNA DELAVNICA
V soboto, 26. novembra ob 9h
bomo
v
Lenartovi
dvorani
izdelovali adventne venčke pod
vodstvom izkušenih mentorjev iz
župnijske Karitas – posebej
povabljene družine veroučencev.
S sabo prinesite čim več zelenja
(vejice smrek, cipres…) in okraskov
(smrekovih storžkov, hrastovih
želodov) ter seveda obilo dobre
volje. Svečke in žico za ovijanje
venčkov pa smo že nabavili.
Delavnica se bo zaključila ob 12h.
ZAHVALA gospe Cvetki Plantan
Ob zaključku 4 letnega mandata
se v imenu sodelavcev župnijske
Karitas, celotnega občestva in še
posebej v imenu prosilcev za
pomoč iskreno zahvaljujem gospe

Cvetki Plantan za skrbno
in požrtvovalno vodenje
karitativnih dejavnosti v
naši župniji. Prav tako
velja zahvala njenemu
možu gospodu Rafku, ki
ji je pri tem ves čas stal
ob
strani
in
tudi
konkretno pomagal!
Zaradi oteženega dovoza hrane
in načrtovane prenove samostana
(tudi prostorov Karitas) bomo
prosilce do nadaljnjega preusmerili
na škofijsko Karitas v Šmihelu.
SVETI MIKLAVŽ bo
obiskal naše otroke
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. Zbirali jih
bomo do nedelje, 27. novembra!
I. adventna nedelja, 27. november
- NEDELJA KARITAS
NABIRKA bo za potrebe
župnijske in škofijske Karitas.
10.00 – pri družinski maši bodo
sodelovali veroučenci 8. razreda
ČIŠČENJE CERKVE
Petek, 25. november ob 20h:
Smolenja vas, Petelinjek, Potov
Vrh, Križe in Veliki Slatnik

MAŠNI NAMENI

34. TEDEN MED LETOM 2022

7.00
8.30
20. november 2022 10.00
KRISTUS KRALJ 11.30
18.00
34. NEDELJA
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SV-10h

PONEDELJEK

8.00

začetek tedna Karitas

zahval.

za + Marijo AVBELJ
za + Jožeta VOVKA, 2. obl.

21. november 2022 18.00

TOREK

za + Katko AVGUŠTIN

8.00

za + iz družin: FLAJNIK, JAPELJ,
MRAVINEC in KRULJAC
za + Jožefa TURKA, 7. dan
8.00
v čast Svetemu Duhu v dober namen
SREDA
18.00
za + Petra DRENIKA, obl.
23. november 2022 BOL 19.30 po namenu
za + starše LUKONIČ in
8.00
ČETRTEK
vse + LUKONIČ in IVANČIČ

sv. Cecilija,
18.00
dev., muč.
22. november 2022 18.00

24. november 2022

PETEK

za + starše HUDOKLIN in Mileno ŠRIBAR

18.00

za + Jožeta LUZARJA, 30. dan
za novembrska pisma

18.00
8.00

za + Alojza PAVLINA

Spomin vseh vernih rajnih
iz Frančiškovih redov (fr)

18.00

SOBOTA

8.00

za novembrska pisma

18.00

za + starše PAVLIN in brata Marka

7.00
8.30

za + iz družine BUTALA
za župljane
za + Julija GORENCA
za novembrska pisma
za ozdravljenje in osvoboditev rodu (5)

za + Alojza BLATNIKA, 30. dan

25. november 2022 18.00

sv. Leonard Portomavriški,
duh. I. reda (fr)

26. november 2022

NEDELJA

27. november 2022 10.00
1. ADVENTNA
NEDELJA

Začetek cerkvenega leta A
Karitas-zaključek

11.30
18.00

VS10h

zahvalna
nedelja

za + BLAŽIČ in PAVLIČ

