
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

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

PISARNA je odprta ob delavnikih 
od 10.00 do 11.00 in od 17.00 do 17.45. 
Zaprta je ob sredah, sobotah in nedeljah 
ter na praznike. Pisarna je odprta tudi vsak 
dan po jutranji in večerni 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.

Oznanila
klostrska

550 let prihoda franèiškanov v NM
30.10.1469 - 30.10.2019

 

JEZUSOV KRST 
12. januar 2019  št. 

 NIKODEMOVI VEČERI 2019 - BOG JE MLAD: v veliki dvorani Baragovega 
zavoda v Šmihelu 10 in 11. ter 17. in 18.  – LEPO POVABLJENI! 

o Tone Kerin: »Pričevanje, ki bogati«, 17. 1. 2019, ob 19. uri. Misijonar 
Tone Kerin z Madagaskarja nam bo spregovoril o življenju na 
Madagaskarju in o veselju, ki ga med Malgaše prinaša evangelij. 

o Sergej Valijev: »Meriti neizmerljivo«, 18. 1. 2019, ob 19. uri, Baragov 
dom v Šmihelu. Moderator Sergej Valijev bo ob prvem delu 
filmskega ciklusa Dekalog, poljskega režiserja Krzysztofa 
Kieślowskega, razmišljal o temeljih življenja. Najprej bo ogled filma, 
nato pogovor z gosti večera. 

 BOŽJI SLUŽABNIK PROF. DR. ANTON STRLE: Rojen in krščen je bil 21. 1. 1915 
v župniji Sv. Vid nad Cerknico in umrl 20. 10. 2003 v bolnišnici dr. Petra Držaja 
v Ljubljani. 30. 11. 1944 je nastopil službo kateheta na novomeški gimnaziji, 
torej je deloval in živel nekaj mesecev tudi v našem mestu. Molimo, da bo 
kmalu prištet med blažene. 

 KONCERT MLADINSKEGA PEVSKE ZBORA KLOŠTER:  naši mladi pevci pod 
vodstvom zborovodkinje Nike Molan napovedujejo koncert v soboto, 26. 1. 
po večerni sv. maši. Dobrodošli!  
 

 PRVOMAJSKO ZAHVALNO ROMANJE od 28. 4. do 1. 5. 2019: prijave že 
sprejemamo. Program romanja je na spletni strani župnije in na plakatih na 
oglasnih deskah. 

»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter 
je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni 

podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba:  
'Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.'« (Lk  3,21-22). 



JEZUS JE BIL TUDI KRŠČEN 
 

Jezus se je rodil v hlevu, bil kot 
begunec v Egiptu, kot najstnik 
»izgubljen« in najden v templju 
svojega in našega Boga, do 
tridesetega leta v poslušnosti svojim 
staršem živel skrito družinsko 
življenje v Nazaretu in naposled  kot 
odrasel moški stopil v javnost. 
Preden je začel javno delovati, je bil 
oblit – krščen z vodo Jordana; krst je 
opravil njegov predhodnik Janez 
Krstnik. Zakaj je bil krščen? Ker je bil 
eden izmed nas, bil je človek in zato 
je vsem nam hotel pokazati držo 
človeka pred Bogom, ki se kaže v 
ponižnosti in poslušnosti. V 
Jezusovem krstu je viden in 
udejanjen tudi naš krst. Zato bodimo 
danes veseli in ponosni, da smo 
kristjani in da imamo skupnega 
Očeta v nebesih, ki nas je vesel in 
želi, da hodimo po njegovi poti. 
 
 

TEDEN EDINOSTI  - od 18. do 25. 1. 
 

Mesec januar je povezan z molitvijo 
za edinost med kristjani. Vsako leto 
se prične molitvena osmina 18. 1., 
letos je to v soboto. Naslov celega 
tedna je Prizadevaj si za pravičnost, 
da boš živel (5 Mz 16,20). Posamezni 
dnevi pa bodo nosili naslove: 
1. dan: Pravica naj teče kakor voda 

(Am, 5,24) 
2. dan: Vaš govor naj bo »da«, »da«, 

»ne«, »ne« (Mat 5, 37) 
3. dan: Milostljiv in usmiljen je 

Gospod vsem (Ps. 145,8) 

4. dan: Zadovoljni bodite s tem, kar 
imate (Heb 13,5) 

5. dan: Duh Gospodov me je poslal, 
da prinesem blagovest ubogim 
(Lk 4,18) 

6. dan: Gospod nad vojskami mu je 
ime (Jer 10,16) 

7. dan: O, žena, velika je tvoja vera! 
(Mt 15,28) 

8. dan: Gospod je moja luč in moja 
rešitev (Ps 27,1) 

Osnutek k letošnji molitveni osmini 
so pripravili kristjani v Indoneziji. 
Molimo, da bi res mogli enkrat 
uresničiti Jezusovo željo in prošnjo: 
»Da bi bili eno!« 
 

OČALA ZA MISIJON 
 

Vam doma ostajajo kakšna očala, ki 
jih ne potrebujete več? Oddajte jih v 
škatlo pri pisarni – v misijonih jih bo 
nekdo zelo vesel – Hvala vama v 
imenu Misijonske središča Slovenije 
in Optike Glasmaher, ki bo 
poskrbela, da bodo očala 
popravljena dosegla pomoči 
potrebne v misijonih. 

 
 

SV. ANTON PUŠČAVNIK – 17. 1. - 
VELIKI SLATNIK 

 

Sv. maša ob godu sv. Antona 
Puščavnika bo na Velikem Slatniku v 
četrtek, 17. 1. ob 17. uri. Tradicionalna 
licitacija suhomesnih izdelkov pa bo 
prihodnjo nedeljo, 20. 1., po sv. maši 
ob 10h. Lepo povabljeni. 
 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

19. 1.: Kandija in Grm. 

M A Š N I   N A M E N I 
1. TEDEN MED LETOM 2019 

 
NEDELJA 

13.  januar 2019 
 

1. NEDELJA MED LETOM 
 

JEZUSOV KRST 

 

7.00  za + Mileno ŠRIBAR 
8.30  za župljane 
10.00  za + Alojzijo in Mimi KOČJAŽ 
11.30  za + Ljudmilo NAGELJ 
18.00  za + Iva GAZVODO 

SV 10 za + Frančiška MEDLETA, obl. 

PONEDELJEK 
bl. Odorik iz Pordenoneja, 

duhovnik I. reda 
14. januar 2019 

8.00  za + starše KASTELIC 

SV 15.00 za + Janeza VELIKONJO, pogrebna 

18.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

TOREK 
Sv. Pavel, puščavnik 

 

15. januar 2019 

8.00  za  ozdravitev družinskega debla 

18.00  za + starše GORŠIN in KASTREVC 

SREDA 
sv. Berard in tovariši , 

mučenci, I. red 
 16. januar 2019 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  po namenu 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Anton Puščavnik, opat 

17. januar 2019 

8.00  za + Vinceta in vse iz družine FLAJNIK 

18.00  za + Ivana LESJAKA, obl. 

18.00  za + Janeza VELIKONJO, 7. dan 

VS 17.00 za zdravje 

PETEK 
Sv. Marjeta Ogrska, 

redovnica 
 

18. januar 2019 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  za + Francija KEKA, obl. 

SOBOTA 
sv. Makarij, opat 
19. januar 2019 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  po namenu FSR 

NEDELJA 
20.  januar 2019 

 
2. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + Marico in Toneta HUDOKLIN 
8.30  za župljane 
10.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

11.30  za + Ljudmilo SMOLIČ, obl. 
18.00  za + Sebastjana PETERLINA 

VS 10 za + starše SREBERNJAK: Ivano in Alojza 


