
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
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»Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo 
Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč 

pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil 
on luč, ampak pričeval naj bi o luči.« (Jn 1,6-8) 

 ADVENT: GLAS VPIJOČEGA V PUŠČAVI! – Na 3. adventno nedeljo nam 
adventni prerok Izaija vpije in kliče iz puščave: Pripravite Gospodu pot! Do 
božiča je ostalo še dobrih 10 dni, Dete bo rojeno. V sredo, 16. 12. pričenjamo 
z božično devetdnevnico – Kralja, ki prihaja, pridite, molimo! Molite ob 
venčku in poskrbite tudi za čistost srca; pokličite za sveto spoved; lahko 
zjutraj ali zvečer. Poglejte na našo spletno stran in se vpišite. V kolikor se 
bo kaj sprostilo glede udeležbe pri svetih mašah, boste obveščeni. 
 

 BETLEHEMSKA LUČ MIRU: Tudi letos bo med nas prišla betlehemska 
lučka miru. Skavti jo bodo delili v času deljenja obhajila, prihodnjo nedeljo, 
20. 12. Plamen boste lahko prižgali v cerkvi med tednom od 3. do 4. 
adventne nedelje, dar za svečko pa oddati v poseben nabiralnik.  

 

 KOLEDARJI, PRATIKA: v cerkvi ob izhodu levo in desno morete dobiti 
Družinsko pratiko, Marijanski in stenski koledar. Denar oddajte v 
nabiralnik za verski tisk. Od leta 2021 bo verski tisk samo v prosti prodaji. 
 

 DAROVI ZA MAŠE IN ZA DRUGE POTREBE: že 2 meseca ni bilo nabirk pri 
svetih mašah. Zato hvala vsem za vse denarne darove, ki ste jih nakazali 
na naš samostanski ali župnijski TRR. – Za mesec januar so še prosti 
nameni za sv. maše. Denar morete nakazati na TRR: SI56-0297-0009-2265-
498 – to je samostanski, od župnije pa je spodaj na kolofonu oznanil.  
 
 

 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 
3. ADVENTNI TEDEN 2020  

 
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. 

 PONEDELJEK 
sv. Janez od Križa, 
duhovnik, cerk.uč. 
14.  december 

  za  + Marijo  KOŠIR, 1. obl. 

  za  + iz družin MUHIČ  in  VINTAR 

TOREK  
 

bl. Krizina in Antonija 
ter tovarišice, mučenke 

15.  december 

  za  +  iz  rodu  MACUR 
  za  + Ano  MRAVINEC 

  za  + Fani  AVGUŠTIN  MIHELIČ, 7.dan 
SREDA 

sv. David, kralj 
16.  december 

začetek božične devetdnevnice 

  za  ozdravitev družinskega  debla 
  za  pokojno  Ivico 
  za  + Jožefo BOHTE, 30. dan 
  po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Lazar iz Betanije 

17.  december 

  za  milost  svetega  zakona 
  za  pokojnega  Vojka 
  za  + Ivano  RAK, 30. dan 

PETEK 
 

sv. Gacijan, škof 
 

18.  december 

  za  +  Ivico in Janeza  TURK ter 
Majdo TURK, 30. dan 

  za  + Marijo PUNGERČAR 
  za  + Veroniko  ŠETINA, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Urban, papež 
19.  december 

kvatre 

  v  zahvalo 
  za  + Majdo  TURK (A.A.) 
  za  + Jožeta  VOVKA, 30. dan 
  po  namenu  FSR 

NEDELJA 
 

20.  december  

 
4. ADVENTNA NEDELJA 

  za  zdravje v družini (M.) 
  za  župljane   
  za  + iz družine  GREGORČIČ 
  za  + Jožefo PATE  in  + starše  STRUNA 
  za  + starše  KRAMAR  in  KUHELJ 

 

M A Š N I   N A M E N I 
4. ADVENTNI TEDEN in BOŽIČ 2020 

NEDELJA 
 

20.  december  

 
4. ADVENTNA NEDELJA 

 

  za  zdravje  v  družini  (M.) 
  za  župljane 
  za  + iz  družine  GREGORČIČ 
  za  + Jožefo PATE  in  + starše  STRUNA 
  za  + starše  KRAMAR  in  KUHELJ 

 PONEDELJEK 
sv. Peter  Kanizij, 

duhovnik 
21.  december 

 
 v  zahvalo  (A. A.) 

 
 za  + PRUS  in  PETRUŠA 

TOREK  
 

sv. Ishirion, mučenec 
22.  december 

  v  zahvalo 

  za  + Marijo  KOŠIR 

SREDA 
sv. Ivo, škof 

23.  december 

  za  ozdravitev družinskega debla 
  za  + Jožeta  in  Marijo  BRADAČ 
  po  namenu 

ČETRTEK 
SVETI VEČER 

24.  december 

  za  + Jožefo in  Franca  KALČIČ 
  za  zdravje  in  Božje  varstvo 
  za  + LUKUNIĆ, IVANČIĆ, VRBAN in BIZAM 

PETEK 
 
 
 

BOŽIČ 
GOSPODOVO  ROJSTVO 

 
25.  december 

  za  župljane 
  v  zahvalo  za  zdravje 
  v  zahvalo za  srečno otroštvo (A.A.) 
  v  zahvalo  za  srečno  operacijo 
  za  +  Cvetko  CIRNSKI 
  v  zahvalo 
  po  namenu 

SOBOTA 
sv. Štefan, diakon 
26.  december 

  v  zahvalo  za  Božje  varstvo 
  za  + iz družin ŠTAMFELJ, HRASTAR in LUZAR 
  za  + Antona  IVANČIČA, 30. dan 
  za  blagoslov  mame ob rojstnem   dnevu 

NEDELJA 
 

27.  december  

 
SVETA  DRUŽINA 

  v zahvalo Materi  Božji 
  za  župljane   
  v  zahvalo  Materi  Božji 
  za  + Ivana  KARLIČA, obl. 
  za  + Marijo Ano PEKLAR 


