
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.

KLOŠTRSKA

OZNANILA

 

BREZMADEŽNA – 2. ADVENTNA,  8. 12. 2019 

 NABIRKA KARITAS: Prejšnjo nedeljo ste za potrebe Karitas darovali pri mašni 
nabirki 1.553,98 €, kot dar za adventne venčke pa preko 600 €. - BOG POVRNI!  

 ADVENT: Vsi, še posebej pa družine z otroki, lepo povabljeni k adventni pripravi 
na božične praznike ob adventnem venčku; naj druženje spremlja molitev in 
pesem. Hranilnik, ki so ga otroci dobili, naj se polni z njihovo dobroto in 
odpovedjo ne-nujnim stvarem (sladkarije, čips, itd.). – Zbrani darovi bodo 
namenjeni za lačne otroke po vsem svetu, zato akcija OTROCI ZA OTROKE!  

 SVETA MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE: četrtek, 12. december ob 18h. 
 ADVENTNA ROMARICA: Kip Marije, imenovana »adventna Romarica« se bo podal 

na pot od družine do družine, od doma do doma, v nedeljo, 15. 12., pri družinski 
sveti maši ob 10. uri. V zakristiji sprejemamo prijave, kdo bo Marijo sprejel in kdaj. 
 

 JASLICE V NAŠI CERKVI: V dnevih, ki so pred nami, bodo pričele nastajati 
»kloštrske jaslice 2019« pod vodstvom Benjamina Drenika in Eve Vovko ter      s 
sodelovanjem naših mladih. 
 

 NOVOMEŠKI SAKRALNI ABONMA: naslednji bo v soboto, 14. 12. ob 19h          v 
novomeški stolni cerkvi. Natopil bo Zbor Slovenske filharmonije, dirigent Beni 
Csillag. Lepo vabljeni! 
 

 GOD DRINSKIH MUČENK: Dve od petih drinskih mučenk, bl. Krizina Bojanc in              
bl. Antonija Fabijan, sta bili Slovenki. Vse godujejo 15. decembra. 
 

 DRUŽINSKA PRATIKA IN KOLEDARJI: dobite v župnijski pisarni. 

»Angel ji je rekel: 'Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. 
Glej, spočela boš in rodila sina, ki mu daj ime Jezus. Ta bo velik in 

Sin Najvišjega; Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta 
Davida, kraljeval bo Jakobovi hiši vekomaj  

in njegovemu kraljestvu ne bo konca.'« (Lk 1,30-33) 



BREZMADEŽNA 
 

»Skozi cerkveno leto se zvrstijo 
Gospodovi, Marijini in svetniški 
prazniki. Medtem ko pri svetnikih 
redno praznujemo dan njihove smrti 
– to je dan, ko so vstopili v nebeško 
veselje, pa pri treh osebah: pri 
Jezusu, njegovi materi Mariji in 
njegovem predhodniku Janezu 
Krstniku proslavljamo tudi dan 
njihovega rojstva. Samo pri Jezusu in 
Mariji pa praznujemo tudi dan 
njunega spočetja: to je praznik 
Gospodovega oznanjenja in današnji 
praznik Marijinega brezmadežnega 
spočetja. 
 

Ko se je Marija leta 1858 prikazovala 
Bernardki v Lurdu, jo je to preprosto 
dekle nekega dne vprašalo, kdo 
pravzaprav je. Tedaj je iz ust 
skrivnostne Gospe zaslišala čudovito 
izpoved: Brezmadežno spočetje 
sem. S tem je Marija sama potrdila 
versko resnico, ki jo je štiri leta prej 
razglasil papež Pij IX. Tedanji sveti 
oče je s to razglasitvijo še na 
slovesen način (ex cathedra) izrazil 
vero v Marijino brezmadežno 
spočetje, ki jo je Cerkev 
izpovedovala že od nekdaj. 
 

Marija je bila, torej prva in edina 
izmed človeških otrok, že od 
samega začetka svojega bivanja 
obvarovana madeža izvirnega 
greha. Te milosti je bila deležna po 
zasluženju svojega Sina Jezusa, 
našega in njenega Odrešenika. 

Marijino brezmadežno spočetje je 
kakor lepa jutranja zarja, ki naznanja 
véliki dan odrešenja. 
 

Zato ni naključje, da je ta Marijin 
praznik prvi praznik v novem 
cerkvenem letu. Odrešenik sveta – 
novi Adam – je svojo odrešenjsko 
moč, ki osvobaja od greha, najprej 
pokazal na svoji Materi. S tem je 
obenem pokazal, v čem je resnična 
človekova lepota: to je notranja 
lepota srca; srca, ki ne pusti, da bi ga 
skalila duhovna umazanija.  
 

Brezmadežna je vzor žene, ki je 
povsem predana in poslušna Bogu. 
Ali še lahko rečemo, da je vzornica 
našim dekletom in ženam? Resnično 
dostojanstvo, veličina in lepota žene 
je v njenem srcu, v njeni plemenitosti 
in velikodušnosti. Naj nas 
Brezmadežna navduši za to 
neminljivo in osrečujočo lepoto. 
Prosímo jo, da bi se ob njej oblikovali 
možje in žene, dekleta in fantje, ki 
bodo ustvarjali lepši  in  bolj 
krščanski svet!« 

Misli že pokojnega duhovnika  
koprske škofije Janeza Zupeta 

 

PREDLAGANA MOLITEV 
 

Zdrava Marija, prosi za nas, grešnike, 
zdaj in ob naši smrtni uri. AMEN! 
Zmolite jo 10-krat in dodajte: ki si ga, 
Devica, od Svetega Duha spočela. 
 

 
   

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

14. 12.: Kandija in Grm. 
.

 

M A Š N I   N A M E N I 
2. ADVENTNI TEDEN 2019 

NEDELJA 
8. december 

 (2. ADVENTNA NEDELJA) 
BREZMADEŽNO SPOČETJE 

DEVICE MARIJE 

7.00  za  ++ Ivana in Ljudmilo  SMOLIČ, obl. 
8.30  za  župljane 
10.00  za  + Ignacija GREGORČIČA 
11.30  za  + Vinka SANJKOVIČA, 9. obl. 
18.00  za  ++ Marijo in Jožeta KOS  ter  +  Antona TRATARJA 

SV 10.00 za  ++ Srečka  in  Jožico  SENIČAR 

PONEDELJEK 
sv. Valerija, mučenka 

9. december 

8.00  v  zahvalo 

18.00  za  ++ Franca MALIJA  in starše 

TOREK 
sv. Judita,  

svetopisemska žena 
10. december 

8.00  za  + Ano  ŠPRINGER 

18.00  za  + Marijo MRAK  in  + Janeza KOLARJA 

SREDA 
sv. Damaz, papež 
11. december 

8.00  za  + Ano  ŠPRINGER 
18.00  za  ++ Zlato in Marka POLJAK 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
Devica Marija iz Guadalupe 
sv. Amalija (Malka), muč. 

12. december 

8.00  
za  + Marjana ŽNIDARŠIČA, obl.  in  njegove  
++ starše 

18.00  za  + Franca MAVSARJA, obl. 
18.00  za  + Emo POREBER, 30. dan 

PETEK 
sv. Lucija, devica - 

mučenka 
13. december 

8.00  za  + br. Alfonza GLUŠIČA, 9. obl. 

18.00  za ++ Lojzko in Ivana DRENIK 

18.00  za  + Majdo  MOHAR, 30. dan 
SOBOTA 

sv. Janez od Križa,  
duhovnik – c. učitelj 

14. december 

8.00  v  zahvalo 

8.00  za + Justino HORVAT, 7. dan 

18.00  za  ++ Karla in  Nežo  KASTREVC 

NEDELJA 
 

15. december 
 

 3. ADVENTNA NEDELJA 
MARIJA ROMARICA 

7.00  za  ++ Jožefa in Terezijo GAZVODA,  obl. 

8.30  za  župljane 

10.00  za  ++ starše: Martino in Jožeta ŠENIČAR 

11.30  za  ++ starše LONČARIČ  in vse  ++ iz družine 

18.00  v  zahvalo 

PV 10.00 za  ++ BELETOVE  in  + Alojza MIHALIČA 


