
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

 

 1. adventna nedelja – 29. 11. 2020  
 
 

 

»Svojim služabnikom je izróčil oblast, vsakemu svoje opravilo, 
vratarju pa je naróčil, naj čuje. Čujte torej, ker ne veste, kdaj se 

vrne hišni gospodar- zvečer, opolnoči, ob petelinjem petju ali ob 
zori - da vas ne najde spečih, če pride nenadoma.  

Kar pravim vam, pravim vsem: Čujte!« (Mr 13,34b-37) 

 ADVENT: ČUJTE! – Klic, ki naj nas spremlja skozi prvi čas cerkvenega 
leta. Leto, ki je liturgično leto B, zaznamovano z najkrajšim evangelijem, 
spisanim od evangelista Marka. Sploh so današnji časi za nas kristjane 
izziv. Ne prepuščajmo se dnevnim novicam, ki nas velikokrat napolnijo z 
žalostno, ampak adventno dvignimo glave, čujmo, naše odrešenje se 
približuje. Čas je kratek, zato izkoristimo vsak dan za molitev, dobra dela: 
klic bližnjega, pomoč na daljavo ali od blizu. Bodimo iznajdljivi! 

 NEDELJA KARITAS: Hvala vam za vse, ker darujete za ljudi, pomoči 
potrebne. Letošnjo nedeljo Karitas, praznujemo pod geslom: SLIŠIM TE. 
»Tebe, ki si prišel k meni v svoji stiski, sem pripravljen zbrano poslušati in 
tudi slišati, si vzeti čas zate, skupaj s teboj odkriti najglobje rane, povedati 
nepovedano ter odpustiti. Želim se vživeti v slišano, biti sočuten in skupaj 
s teboj iskati poti ter neodkrite moči za lepo in pozitivno. Zate in za vse, ki 
so nemočni in odrinjeni, želim spregovoriti v župniji, družbi in s predlogi 
ter s ponujeno roko spodbujati spremembe, da bi bilo življenje vseh 
dostojno.« zapiše Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas 

 HVALA VAM za vse denarne darove, ki ste jih prinesli in oddali v 
nabiralnik ali nakazali na TRR račun. Danes pričenjamo pobirati mašne 
namene za januar. Sv. mašo lahko naročite po e-pošti ali telefonu, 
Denar morete nakazati na TRR: SI56-0297-0009-2265-498 - NLB. 
 

 BRATJE IZ KLOŠTRA SMO Z VAMI: Po namenih, ki so darovani, mašujemo 
vsak dan v samostanski kapeli ob 7. uri zjutraj, zvečer ob 18.15 pa molimo 
za vse vas rožni venec pred Najsvetejšim. Lahko nas tudi pokličete in se 
prijavite za prejem obhajila med tednom: ob 8h in 18h. 
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M A Š N I   N A M E N I 
1. ADVENTNI TEDEN 2020  

 
29.  november 

 

 
1. ADVENTNA NEDELJA 

 
NEDELJA  KARITAS  

 

  novembrska pisma 
  za  župljane 
  za  + Štefana  AVSCA 

  za  + Stanislava  KOSA 
  za  + Marijo  ŠUŠTERŠIČ 

 PONEDELJEK 
sv. ANDREJ, apostol 

30.  november 

  za  + starše, brata  in  sestro  PERDEC 

  za  + Branka in Janeza  KRAMARJA 

TOREK  
 

sv. Marija Klementina, 
mučenka 

1.  december 

  po namenu za zdravje Bojana  GOLETA 

  za  žive  in  + sodelavce  KARITAS 

SREDA 
sv. Natalija, mučenka 

2.  december 

  za  varstvo  in  pomoč 
  za  + Pavla ŽEFRANA, obl. 
  po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Frančišek Ksaver, 

duhovnik 
3.  december 

  za  Božje  varstvo  in  blagoslov (A. T.) 
  za  + Jožefo  BOHTE , 7. dan 

  za  Božje  varstvo  in  za  zdravje (Z. P.) 
PETEK 

 

sv. Barbara,  
 devica, mučenka 
4.  december 

  za  + Jožeta  in  Ano  PEČÈ 
  za  + Antona  IVANČIČA, 7. dan 

  za  žive  in  + PALČAR  in  GAZVODA 

SOBOTA 
sv. Saba (Savo), opat 

5.  december 

  za  dobrotnike in samostansko družino 

  za  + starša: Ano  in  Franca  BEVC 

NEDELJA 
 

6.  december  

 
2. ADVENTNA NEDELJA 

 

Nikolaj (Miklavž), škof 

  za  + Janeza  in  Marijo  LUKŠIČ  in  
vse  + iz njihove  družine 

  za  župljane   

  za  + očeta Karla  VARDIJANA 

  za  + Silvestra  PETERLINA, obl. 

  v  zahvalo  in  priprošnjo  Božji  previdnosti 
 

M A Š N I   N A M E N I 
2. ADVENTNI TEDEN 2020 

NEDELJA 
 

6.  december  

 
2. ADVENTNA NEDELJA 

 

  za  + Janeza  in  Marijo  LUKŠIČ  in   
vse  + iz njihove družine 

  za  župljane 
  za  + očeta Karla VARDIJANA 
  za  + Silvestra  PETERLINA, obl. 
  v  zahvalo  in  priprošnjo Božji  previdnosti 

 PONEDELJEK 
sv. Ambrož, 

 škof, cerkveni učitelj 
7.  december 

  za  + iz rodu  ŽUNJI 

  za  zdravje  sina  in  vseh  v  družini 

TOREK  
 

BREZMADEŽNO 
SPOČETJE DEVICE 

MARIJE 
8.  december 

  za  Božje  varstvo  in  za  zdravje (A. Z.) 

  za  + Marijo  KOS  in  Jožeta  ter  Antona  
TRATARJA 

SREDA 
sv. Valerija, mučenka 

9.  december 

  za  ozdravitev  družinskega  debla 
  za  + starša: Rozalijo  in  Staneta  KASTELEC 
  po  namenu 

ČETRTEK 
Loretska  Mati  Božja 

10.  december 

  za  + Franca  PODOBNIKA 
  za  zdravje 
  za  + Poldeta  GRAHKA,  30. dan 

PETEK 
 

sv. Damaz I., papež 
11.  december 

  za  + Franca  MAVSARJA, obl. 
  za  + Emico  POREBER  in  starše  POREBER 
  za  + Milico  TURK, 7. dan 

SOBOTA 
sv. Amalija (Malka), 

mučenka 
12.  december 

  v  zahvalo 

  za  + Davida  ZVER-a, obl. 

NEDELJA 
 

13.  december  

 
3. ADVENTNA NEDELJA 

  za  + br.  Alfonza Glušiča, 10. obl. 
  za  župljane   
  za  + iz  družin  PRIMC  in  STANIŠA 
  za  + Ano  in  Alojza  BERUS 
  za  + Mileno  VRŠČAJ, 1. obl. 


