
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. KRIZOSTOM 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.
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»Ko se bo to začelo dogajati, se vzravnajte 
in vzdignite glave, kajti vaša odkupitev se 
približuje.« (Lk 21,28)NOVA PODOBA TISKANIH OZNANIL: želimo si,  da bi vam bila tiskana oznanila 

ponovno na voljo vsak teden. Drugo leto se bomo Bogu zahvaljevali za 
550-letnico pozidave cerkve in samostana. Naj nam tudi beseda, zapisana v 
Kloštrskih oznanilih, pomaga pri tem praznovanju.

MINISTRANTI: danes, na 1. adventno nedeljo, so bili med ministrantske 
vrste sprejeti trije dečki: Andraž ŠTERBENC, Aljaž NOVAK in Jan SAJE. Želimo 
jim vztrajnosti, poguma in veselja ob dejstvu, da pri oltarju strežejo samemu 
Jezusu, ki ga predstavlja duhovnik. Hvala očetu Sandiju Verščaju, ki jih vodi 
skupaj s p. Krizostomom.

MIKLAVŽEVA IGRICA: ker tudi letos ne bo miklavževanja, bodo otroci pod 
vodstvom Sare Mihalič Miklavževo igrico posneli in predvajali. Sv. Miklavž pa s 
se bo podal po naših domovih in obiskal otroke. Miklavževa dobrota je vedno 
iznajdljiva; najde poti do vseh dobrih ljudi.

DEVETDNEVNICA PRED BREZMADEŽNO: 8. decembra je slovesni praznik 
Brezmadežnega spočetja Device Marije. Tudi v naši cerkvi se bomo pripravljali 
na ta praznik in sicer tako, da bomo od ponedeljka, 29. novembra, zvečer pred 
koncem svete maše zapeli Vsa lepa si Marija.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: v soboto, 4. 12., so na vrsti farani iz ulic:  
Ivana Roba, Drejčetova pot, Pot na Gorjance, Na lazu, Knafelčeva in Avšičeva.



DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE

Zberemo se pri adventnem vencu, ki ga 
namestimo na prostor, kjer bodo pozneje 
postavljene jaslice. Bogoslužje začnemo z 
znamenjem križa, nato preberemo molitev. 
Med posameznimi besedili lahko pojemo ali 
poslušamo adventne pesmi.  

Prva  adventna nedelja

Molitev ob adventnem vencu:

Dobri Bog v nebesih, veselimo se, da smo v adventnem času. Zahvaljujemo 
se ti za vse lepo v tem času: za luč in toploto sveč, za dišeče smrekove veje. 
Veselimo se praznika rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Vemo, da bo ON 
nekoč zopet prišel. Zato se želimo pripraviti: med seboj smo povezani in 
prijazni drug do drugega. Verujemo, da nam Ti pri tem pomagaš. Varuj in 
blagoslovi nas v tem adventnem času. Dobri Bog, danes gori prva sveča na 
našem adventnem vencu. Za nas je to znamenje, da čakamo božič. Čakamo 
na Jezusovo rojstvo. On razsvetljuje naše življenje. Z njim nam podarjaš upanje 
in veselje. V zaupanju na to se ti zahvaljujemo.  

Prebere oče ali mati:

1. pismo Tesaloničanom 3,12-4,2

Vas pa naj Gospod obogati in obilno napolni z ljubeznijo med seboj in do vseh, 
kakršni smo tudi mi do vas, da tako vaša srca utrdi, da bodo v svetosti brez 
graje pred Bogom in Očetom našim, ko pride naš Gospod Jezus Kristus z vsemi 
svojimi svetimi. Amen.

Končno vas, bratje, prosimo in opominjamo v Gospodu Jezusu, da čimdalje bolj 
napredujete, kakor ste od nas prejeli, kako vam je treba živeti in Bogu ugajati – 
kakor tudi živite. Saj veste, katere zapovedi smo vam dali po Gospodu Jezusu.

Vsa družina skupaj zmoli molitev: 

Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha.  Zdrava Marija...
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.  Zdrava Marija... 
In Beseda je meso postala in med nami prebivala.  Zdrava Marija... 

 
 

  

 

NEDELJA 
 

28. november 2021 
 

1. ADVENTNA NEDELJA 
 

CERKVENO LETO C 

7.00  za + Kristino in Ano TOMŠE ter starše 
UREKAR 

8.30  za župljane 
10.00  za + mamo Ano in stare starše UHERNIK 
11.30  NOVEMBRSKA PISMA 

18.00  za + Ano in Ivana MRAVINCA ter  
Barbaro JAPELJ 

VS 10 v zahvalo za vse prejete milosti in dobrote 
 

PONEDELJEK 
VSI SVETNIKI FRANČIŠKOVIH REDOV  

29. november 2021 

8.00  za duševno zdravje 

18.00  za + ga. Karla FLORJANČIČA 
 

TOREK 
sv. Andrej, apostol 
30. november 2021 

8.00  za + Jožeta-Marijana COLNARJA 

18.00  za + Branka in  Janeza KRAMARJA 

SREDA 
 

sv. Marija Klementina mučenka 
1. december 2021 

8.00  za žive in + iz družin CVELBAR in 
MACEDONI 

18.00  za + starše KLOBUČAR 

Bol. 19.30 po namenu 
 

ČETRTEK 
sv. Natalija, mučenka 

2. december 

8.00  v zahvalo 

18.00  za + Franca MURNA 
 

  PETEK 
 

sv. Frančišek Ksaver 
redovnik 

3. december 2021 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 

18.00  za + starše HUDOKLIN in + Mici GUŠTIN 
18.00  za + Martina MOHARJA, 7. dan 

SOBOTA 
sv. Janez Damaščan 

4. december 2021 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00  za notranje ozdravljenje 

18.00  za + Vilija VERŠČAJA 

NEDELJA 
 

5. december 2021 
 

2. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + Mileno ŠRIBAR in njene starše 
HUDOKLIN 

8.30  za župljane 
10.00  za + iz družin PETERKO in KRIZMANIČ 
11.30  za + Jožefo JERIČEK 
18.00  za + Jožeta MIKCA, 1. obl. 

M A Š N I  N A M E N I
ADVENTNI TEDEN 2021


