
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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»Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova 
mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus 

in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova 
mati: ‘Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? 

Moja ura še ni prišla.’«                                                     (Jn 2,1-4)

GOD SV. ANTONA PUŠČAVNIKA: v ponedeljek, 17. januarja, goduje priljubljeni 
svetnik, ki ga posebej častijo na Velikem Slatniku, zato bo tam sveta maša ob 
17h; prihodnjo nedeljo pa bo na Vel. Slatniku ob 10h Antonovo žegnjanje z ofrom 
licitacijo suhomesnih izdelkov za obnovo podružne cerkve.

DAN ODPRTIH VRAT: Gimnazija Želimlje in dom Janeza Boska vabita učence in 
njihove starše na virtualni dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 22. januarja 2022. 
Predstavili bodo življenje na gimnaziji in dijaškem domu. Program se bo na spletni 
strni Gimnazije Želimlje (https://zelimlje.si/) začel ob 10. uri in se predvidoma 
končal ob 12.00. Vabljeni!

NEDELJA BOŽJE BESEDE: tokrat že tretjič, jo bomo, na ravni vesoljne Cerkve, 
obhajali 23. januarja 2022 pod geslom: »Tudi ona dva sta pripovedovala, kaj se 
je zgodilo na poti in kako sta ga prepoznala po lomljenju kruha« (Lk 24,35).

Skupno slavje Božje besede v Škofiji Novo mesto bo 23. 1. 2022 ob 15h z 
besednim bogoslužjem in  predavanjem s. Mete Potočnik v Baragovem zavodu v 
Šmihelu v Novem mestu. Vabljeni vsi, posebej še duhovniki ter člani bibličnih in 
molitvenih skupin!

DOGODKA PRED NAMI: 2. februarja pričnemo tradicionalno Lurško devetdnevnico 
in v petek, 4. februarja, verouk za odrasle.

ČIŠČENJE CERKVE: v soboto, 22. 1.: Žabja vas, Šentjernejska cesta, Lobetova 
in Na Tratah.



M A Š N I  N A M E N I
2. TEDEN MED LETOM 2022
   

  

 
NEDELJA 

 
16.  januar 2022 

 
2. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + starša Marico in Toneta HUDOKLINA 
8.30  za župljane 

10.00  za + Antonijo in Stanislava STRUNA 
11.30  za + Ano SAJE 
18.00  za + Marjeto JAKLITSCH 

PV 10.00 za + Faniko VOVK 

 PONEDELJEK 
sv. Anton (Zvonko), 

 Puščavnik, opat 
17.  januar 2022 

8.00  za Jožeta VOVKA 

18.00  za + Jožefa KOVAČIČA 

VS 17.00 za + Antona KOŠMERLA 

TOREK  
 

sv. M. Ogrska, red.  
18.  januar 2022 

8.00  v zahvalo za 30 let zakona 

18.00  za + Lojzeta SIMONIČ, 1 obl. 

SREDA 
sv. Suzana, mučenka 

19.  januar 2022 

8.00  za + Viktorja LUKANA 
18.00  za + Jožeta in Frančiško SREBRNJAK 

BOL 19.30 po namenu 
ČETRTEK 

sv. Fabijan in Boštjan 

20.  januar 2022 

8.00  za zdravje 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

PETEK 
sv. Neža, dev in muč. 

21.  januar 2022 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

18.00  za + Franca in Marijo TOMAŽIN in Martina 
MOHARJA 

18.00  za +ga Mirota BUKOVAC, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Vincencij,  

diakon, mučenec              
22. januar 2022 

 

8.00  za + Jožefa KOVAČIČA 
8.00  priprošnja Mariji za zdravje 

18.00  za + Marijo NOSAN in + starše KOCJAN 

 
NEDELJA 

23.  januar 2022 
 

3. NEDELJA MED LETOM 
 

NEDELJA BOŽJE 
BESEDE 

7.00  za + Julijano BUTALA in za + iz družine SLEMC 
8.30  za župljane 

10.00  v zahvalo in blagoslov 
11.30  za DRENIKOVE in BARBARIČEVE 
18.00  za + Marijo in Ljubomirja BERLAFA 

VS 10.00 za + Staneta VODOPIVCA 

MOLITVENA OSMINA ZA 
EDINOST MED KRISTJANI 2022 
 

Letošnji teden molitve za edinost 
kristjanov (od 18. do 25. 1.) 
obhajamo že znotraj triletnega 
sinodalnega dogajanja, ki ima tudi 
bistveno ekumensko razsežnost. 
Papež Frančišek je ob odprtju 
sinode rekel: »To sinodo živimo v 
duhu molitve, s katero se je Jezus 
obrnil na Očeta za svoje: ‘Da bi bili 
vsi eno’ (Jn 17,21). K temu smo 
poklicani: k edinosti/enosti, k 
občestvu, k bratstvu, ki izhaja iz 
tega, da čutimo, da nas objema 
edina Božja ljubezen. 
Izbrana glavna misel oznanja 
upanje, saj govori o luči, po kateri 
vsi hrepenimo, ko doživljamo temo 
preizkušenj in kriz. Zvezda na nebu 
nad Judejo, ki so jo ugledali modri z 
Vzhoda, je znamenje upanja. Vodila 
jih je k še večji luči, ki je Jezus, nova 
Luč, ki razsvetljuje vsakega 
človeka. V našo temo je vstopil s 
svojim učlovečenjem in še globlje s 
svojo velikonočno skrivnostjo. 
Poslanstvo Cerkve, nas kristjanov, 
je danes v tem, da smo zvezda, ki 
razsvetljuje pot k Jezusu. Le tako 
bomo znamenje upanja in Božje 
navzočnosti. 
Naša misel in molitev bosta v tem 
tednu objemali tudi trpeča ljudstva 
na Srednjem Vzhodu. Podivjani 
terorizem in vojni požar je 
nekatere pokrajine spremenil v 

pogorišče in ruševine. Na ozemlju, 
ki je zibelka krščanstva, so kristjani 
le še neznatna manjšina. Manjšina, 
ki izginja, odhaja v neznano, ugaša 
brez glasu, trka na vrata Zahoda in 
prosi pomoči. »Srednji Vzhod danes 
joka, trpi in molči, medtem ko ga 
drugi teptajo v hlepenju po moči in 
bogastvu,« je rekel papež 
Frančišek. 
V teh dneh se bomo kristjani zbirali 
ob jaslicah, ki še vedno krasijo naše 
cerkve. Pridružili se bomo modrim - 
svetim trem kraljem - in se v skupni 
molitvi poklonili Novorojenemu. 
Čim bliže mu bomo, tem bolj eno 
bomo tudi med seboj. 

dr. Bogdan Dolenc, 
član Komisije za ekumenizem in 

medverski dialog 
 

 
EKUMENSKO SREČANJE 

ZA NOVOMEŠKO ŠKOFIJO 
 

Bo v četrtek, 20.  januarja, pri nas v 
kloštru v Novem mestu s 
pričetkom ob 18.00 uri, ko bo 
sveto mašo daroval generalni vikar 
škofije gospod Peter Kokotec. 
Na srečanje so povabljeni 
pravoslavni kristjani in Evangelijska 
Cerkev Jezusa Dobrega pastirja. Po 
sveti maši bo krajše molitveno 
bogoslužje skupaj s sodelovanjem 
predstavnika Pravoslavne cerkve in 
Evangelijske Cerkve Jezusa 
Dobrega pastirja. 


