
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

 

2. nedelja med letom 
20. januar 2019  št. 

 SVETOVNI DAN MLADIH V PANAMI:  bo potekal v tednu, ki je pred nami, od 
torka, 22. januarja, do nedelje, 27. januarja. Iz Slovenije se ga udeležuje 35 
mladih. SDM bo letos potekal pod geslom: »Glej, Gospodova služabnica 
sem, zgôdi se mi po tvoji besedi!« (Lk1,38). Mladih se lahko spomnite v 
molitvi in pri nagovorih. 

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

 ŠKOFIJSKA KLASIČNA GIMNAZIJA IN JEGLIČEV DIJAŠKI DOM V ŠENTVIDU 
NAD LJUBLJANO vabita na DAN ODPRTIH VRAT v soboto, 26. januarja 2019, 
od 8. ure dalje. Dobrodošli mladi, starši in vsi, ki vas zanima življenje naše 
katoliške izobraževalne ustanove. Udeležili se boste lahko pouka na 
gimnaziji, spoznali številne obšolske dejavnosti in tudi pestro življenje v 
dijaškem domu.  
 

 PRVOMAJSKO ZAHVALNO ROMANJE od 28. 4. do 1. 5. 2019: prijave že 
sprejemamo in polnimo avtobus Na romanju se bomo tako zahvalili za 
milosti misijona, ki smo jih prejeli. Pot nas bo vodila v Dubrovnik, Budvo, 
Kotor, Marijino svetišče Gospa od Škrpjela v zalivu Boka Kotorska. Ob 
povratku domov obiščemo še  Medžugorje. Cena romanja je 290€; ob vpisu 
vplačate 80€. Oznanilom je danes priložen podroben program.

'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). 



 
 

TEDEN MOLITVE ZA EDINOST  
 MED KRISTJANI 

 

»Prizadevaj si za pravičnost, da boš 
živel« (5 Mz 16,20) 

 

Teden molitve za edinost kristjanov 
2019 (od 18. do 25. januarja) so 
pripravili kristjani iz Indonezije, ki je 
znana kot država z največjim 
deležem muslimanskega 
prebivalstva na svetu. Od 265 
milijonov ljudi jih je kar 86% 
muslimanov, okoli 10% pa je 
kristjanov. Zadnja desetletja dežela 
doživlja gospodarsko rast, ki temelji 
na konkurenci. Gospodarski 
napredek je v Indoneziji in tudi 
drugod po svetu prinesel mnogotero 
zlo, ki se kaže v nasilju, izkoriščanju, 
uničevanju okolja in trgovini z ljudmi. 
Iz teh krivic izhajajo neenakosti in 
delitve, pri katerih nosimo del krivde 
tudi kristjani. 
»Prizadevaj si za pravičnost, da boš 
živel« – to geslo letošnje molitve je 
vzeto iz Pete Mojzesove knjige in nas 
spominja, da edinosti ne more biti 
brez pravičnosti. Zavzemanje za 
pravičnejšo družbo, za mir in 
dostojanstvo vseh je velika 
ekumenska naloga. 
 

 V novomeški škofiji bo 
ekumensko molitveno srečanje 
potekalo to nedeljo, 20. januarja 
2019, ob 18.00 uri v evangelijski 
cerkvi dobrega pastirja na Grmu 
v Novem mestu.  

 Poleg omenjene molitve bo v 
četrtek, 24. januarja, ob 19.00 uri 
v Baragovem zavodu potekal 
ekumenski pogovor predsta-
vnikov različnih krščanskih 
veroizpovedi. Večer pripravlja 
Kulturno društvo Severina Šalija.  

 

MINI SVETOPISEMSKI MARATON 
 

Svetopisemski maraton (občestveno 
branje Svetega pisma) bo v naši 
župniji od četrtka, 24. januarja do 
sobote, 26. januarja - od 16. ure do 
večerne svete maše. Dobrodošli vsi 
ljubitelji Božje besede! 
 

SVETOPISEMSKA NEDELJA 
 

27. januarja 2019 bomo v Cerkvi na 
Slovenskem že 30. obhajali nedeljo 
Svetega pisma. Geslo letošnje 
nedelje je Na poti z Besedo in je vzeto 
iz evangeljske pripovedi o emavških 
učencih (Lk 24), ki jo je papež v 
zaključnem dokumentu sinode o 
mladih predstavil kot temeljno 
podobo, ki naj usmerja delo Cerkve 
za mlade. 
 Naša biblična skupina bo 

oblikovala sv. mašo ob 8:30. 
 

 Ob 15.00 v kapeli Baragovega 
zavoda srečanje za bralce Božje 
besede, člane SP skupin in 
prijatelje Svetega pisma. 
Predavatelj bo g. Janko Pirc. 

 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

25. 1. ob 19:15: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki 
Slatnik. 

 

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

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 10.00 za + starše SREBERNJAK: Ivano in Alojza 

PONEDELJEK 
sv. Neža, devica in mučenka 

21. januar 2019 

8.00  za zdravje 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

TOREK 
sv. Vincenc,  

diakon in mučenec 
 

22. januar 2019 

8.00  za + Ivana GAZVODO 

18.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

SREDA 
sv. Henrik Suzo 

 23. januar 2019 

8.00  v dober namen 

18.00  za + Ljudmilo NAGELJ 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Frančišek Saleški,  

škof in Cerkveni  učitelj 
24. januar 2019 

8.00  za + Mimico RADE 

18.00  za + Pepco HUDOKLIN, Mici in Jožeta GUŠTIN, obl. 

18.00  za + Franca BRUDARJA,  7. dan 

PETEK 
Spreobrnitev  

apostola Pavla 
 

25. januar 2019 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  za + iz družine HREN 

18.00  za + Marijo PLEVNIK, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Timotej in Tit, škofa 

26. januar 2019 

8.00  za + Ljudmilo NAGELJ 

18.00  za + Barico TRŠČINAR 

NEDELJA 
27.  januar 2019 

 

3. NEDELJA MED LETOM 
 

NEDELJA SVETEGA PISMA 

7.00  za + Julijano BUTALA in + družino SLEMC 
8.30  za župljane 
10.00  za + Janka PLEVNIKA in + BLAŽIČ 

11.30  za + Ljudmilo NAGELJ 
18.00  za + Ivana GAZVODO 

PV 10.00 za + Jožefa in Frančiško SREBRNJAK 


