 KRŠČEN
KRŠČEN/ KRŠČENA
/ KRŠČENASEM:
SEM:Danes,
Danes,10.
10.1.,1.,nananedeljo,
nedeljo,kokopraznujemo
praznujemopraznik
praznik
Jezusovega
Jezusovegakrsta,
krsta,sesespomnimo
spomnimotudi
tudisvojega
svojegakrsta.
krsta.Takrat
Takratsmo
smopostali
postaliBožji
Božji
otroci
in
med
seboj
po
Kristusu
bratje
in
sestre.
Ne
samo
danes,
otroci in med seboj po Kristusu bratje in sestre. Ne samo danes,tega
tegasese
zavedajmo
zavedajmovsak
vsakdan
danininseseBogu
Boguzahvalimo,
zahvalimo,dadasmo
smonjegovi
njegoviotroci.
otroci.
 SVETOPISEMSKA
NEDELJA:
Letos
jo
obhajamo
na
SVETOPISEMSKA NEDELJA: Letos jo obhajamo na3.3.nedeljo
nedeljomed
medletom,
letom,

24.
24.januarja.
januarja.Kdor
Kdormore,
more,naj
najsisipogleda
pogledapredloge
predlogeininnavodila,
navodila,kako
kakonedeljo
nedeljo
praznovati.
praznovati.https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/
https://biblicnogibanje.si/nedelja-sp/
 DAROVI
DAROVIZA
ZAMAŠE
MAŠEIN
INZA
ZADRUGE
DRUGEPOTREBE:
POTREBE:Hvala
Hvalavsem
vsemzazavse
vsedenarne
denarne
darove,
ki
ste
jih
nakazali
na
naš
samostanski
ali
župnijski
TRR.
darove, ki ste jih nakazali na naš samostanski ali župnijski TRR.– –ŠeŠesoso
prosta
prostamesta
mestazazamesec
mesecfebruar.
februar.Denar
Denarzazasv.
sv.maše
mašeinindarove
darovezazasamostan
samostan
nakažite
nakažitena
naTRR:
TRR:SI56-0297-0009-2265-498.
SI56-0297-0009-2265-498.Župnijski
ŽupnijskiTRR
TRRjejespodaj!
spodaj!
 PASTORALA
PASTORALA- - VEČINA
VEČINASTVARI
STVARIPOTEKA
POTEKANA
NADALJAVO:
DALJAVO:verouk,
verouk,razna
razna
mesečna
srečanja
in
tudi
sv.
maša
ob
nedeljah
ob
10h
preko
FaceBook
mesečna srečanja in tudi sv. maša ob nedeljah ob 10h preko FaceBook
strani
straniFrančiškanski
Frančiškanskisamostan
samostanNM.
NM.Prosimo
Prosimovas,
vas,kolikor
kolikorlahko,
lahko,molite
moliteinin
naredite
vse,
da
boste
poskrbeli
za
svoje
duhovno
življenje.
naredite vse, da boste poskrbeli za svoje duhovno življenje.
 PRIJAVA
: Še
vedno
PRIJAVAZA
ZAUDELEŽBO
UDELEŽBOPRI
PRISVETI
SVETIMAŠI
MAŠI
: Še
vednosesejejepotrebno
potrebnozazasveto
sveto
mašo
mašoprijaviti.
prijaviti.Tokrat
Tokratmalo
malodrugače.
drugače.Na
Nanaši
našispletni
spletnistrani
stranikliknete
kliknetena
nadan
dan
ininuro
in
napišete
svoj
internetni
naslov.
Na
voljo
je
16
prijav:
posameznik,
uro in napišete svoj internetni naslov. Na voljo je 16 prijav: posameznik,
družina
družinaali
aliskupno
skupnogospodinjstvo.
gospodinjstvo.Kdor
Kdornima
nimae-naslova,
e-naslova,naj
najpokliče
pokličeiningaga
vpisali
na
seznam.
V
cerkvi
se
usedete
kjerkoli,
samo,
bomo
bomo vpisali na seznam. V cerkvi se usedete kjerkoli, samo,dadajejemed
med
posamezniki
posamezniki1,5
1,5mmrazdalje.
razdalje.Seveda
Sevedaseserazkužite
razkužiteobobvstopu
vstopuv vcerkev
cerkevinin
nosite
nositemasko,
masko,kikipokrije
pokrijenos
nosininusta.
usta.
 KOLEDARJI,
KOLEDARJI,PRATIKA:
PRATIKA:ŠeŠevedno
vednoimate
imatev vcerkvi
cerkviobobizhodu
izhodunanavoljo
voljokoledarje
koledarje
ininDružinsko
Družinskopratiko.
pratiko.Od
Odleta
leta2021
2021boboverski
verskitisk
tisksamo
samov vprosti
prostiprodaji.
prodaji.

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
1.1. teden
tedenmed
medletom
letom––10.
10.1.1.2021
2021

4

Tiste
Tistedni
dnijejeprišel
prišelJezus
JezusizizNazareta
Nazaretav vGalileji
GalilejiininJanez
Janez
gagajejekrstil
krstilv vJordanu.
Jordanu.Brž
Bržkokojejestopil
stopilizizvode,
vode,jeje
zagledal
zagledalnebesa
nebesaodprta
odprtaininDuha,
Duha,kikisesejejespuščal
spuščalnadenj
nadenj
kakor
kakorgolob.
golob.InInzaslišal
zaslišalsesejejeglas
glasiziznebes:
nebes:»Ti
»Tisisimoj
moj
ljubljeni
Sin,
nad
teboj
imam
veselje.«
(
Mr
1,9-11)
ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.« (Mr 1,9-11)

MAŠNI NAMENI

MAŠNI NAMENI

2. TEDEN MED LETOM 2021

1. TEDEN MED LETOM 2021
NEDELJA

7.00

za + Zalo KRIŽMAN, obl.

8.30

za župljane

10.00

za + Barico JAPELJ

17. januar 2021

11.30

v čast Svetemu Duhu

18.00

PONEDELJEK

za vse + iz družin BLATNIK in ZORKO

2. NEDELJA MED LETOM

8.00

za + Mici HREN, 1. obl.

11. januar 2021

18.00

za + Emico POREBER in starše GOLOB

TOREK

8.00

za ozdravitev družinskega debla

12. januar 2021

18.00

za + iz družin LÓNČAR in NÓVOSEL

18.00

SREDA

8.00

za + Mateja ĆORAKA, 7.dan
za + Stanislava GAČNIKA

10. januar 2021
JEZUSOV KRST

(1. NEDELJA MED LETOM)

sv. Pavlin Oglejski, škof

sv. Tatjana (Tanja),
mučenka

sv. Veronika, devica

8.00

za zdravje
za + Avguština VRŠČAJA , 7. dan
za domovino (U.)

18.00

za ozdravitev družinskega debla (G.K.)

14. januar 2021

18.00

za + Antona BRUDARJA, 7.dan

8.00

sv. Pavel, puščavnik

18.00

SOBOTA

8.00

za družino RAVNIKAR
za + Jožéfo in Miha PEČÈ
za + Staneta LISCA, 7. dan
v zahvalo za zdravje in v priprošnjo

8.00

za + Marjana in Veroniko ŠETINA

16. januar 2021

18.00

po namenu FSR

NEDELJA

7.00

za + Miroslava Mateja STRMŠKA

8.30

za župljane

10.00

za + starše SREBRNJAK

13. januar 2021

ČETRTEK

bl. Odorik,
duhovnik I.r.

PETEK

15. januar 2021

sv. Berard in tovariši,
mučenci (fr)

17. januar 2021

18.00
18.00

18.00

2. NEDELJA MED LETOM 11.30
18.00

za + Marijo SUHOREPEC in + Anico JAKŠA

za + Tončko ZUPANČIČ

NEDELJA

PONEDELJEK

sv. Marjeta Ogrska,
redovnica

18. januar 2021

18.00

za + Miroslava Mateja STRMŠKA
za župljane
za + starše SREBRNJAK
za + Marijo SUHOREPEC in
+ Anico JAKŠA
za + Tončko ZUPANČIČ

8.00

Mariji v zahvalo in priprošnjo

18.00

za zdravje (A. A.)

7.00
8.30
10.00
11.30

TOREK

8.00

19. januar 2021

18.00

za + Majo in Janeza UDOVČ ter
za + iz družine GRANDA
v čast Materi Božji

8.00

za + Mileno ŠRIBAR

18.00

za + starše KRAMAR in KUHELJ

ČETRTEK

8.00

za Terezijo BUTÁLA

21. januar 2021

18.00

za + Petra MALENŠKA

sv. Suzana, mučenka

SREDA

sv. Fabijan in Boštjan,
mučenca

20. januar 2021

sv. Neža (Agnes), mučenka

PETEK

sv. Vincencij (Vinko),
diakon-mučenec

8.00

v zahvalo Materi Božji za zdravje

18.00

za + SIMONIČ in NEMANIČ

18.00

SOBOTA

za + Tadeja LAMOVŠKA, 30 dan

8.00

za + Majdo TURK

18.00

za + Fani in starše ŠMID

7.00

za + BUTALJA

8.30

za župljane

10.00

za zdravje (S.B.)

11.30

za + Emico in Poldeta VIDIC ter
za vse + iz družine VIDIC

18.00

za + Cvetko CIRNSKI

22. januar 2021

sv. Pavel Korejski,
mučenec

23. januar 2021

NEDELJA

24. januar 2021
3. NEDELJA MED LETOM

SVETOPISEMSKA
NEDELJA

