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IZDELOVANJE ADVENTNIH VENCEV: s pomočjo sodelavcev župnijske
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in tako darovati svoj prispevek za potrebe Karitas. Žal, tako kot lani, tudi
letos te delavnice zaradi zdravstvenih razmer ne bo.
letos te delavnice zaradi zdravstvenih razmer ne bo.
 SV. CECILIJA: v ponedeljek, 22. novembra, goduje zavetnica cerkvenih
 SV. CECILIJA: v ponedeljek, 22. novembra, goduje zavetnica cerkvenih
pevcev, organistov in ljubiteljev cerkvenega petja in glasbe. Iskrene čestitke
pevcev, organistov in ljubiteljev cerkvenega petja in glasbe. Iskrene čestitke
našim pevcem in pevka ter organistom in zborovodjem. Hvala za vse vaše
našim pevcem in pevka ter organistom in zborovodjem. Hvala za vse vaše
darovane ure za vaje in sodelovanje pri bogoslužju.
darovane ure za vaje in sodelovanje pri bogoslužju.
 1. ADVENTNA NEDELJA – 28. 11.: pričenjamo novo cerkveno leto, leto C,
 1. ADVENTNA NEDELJA – 28. 11.: pričenjamo novo cerkveno leto, leto C,
ki ga zaznamuje evangelij, ki ga je zapisal evangelist Luka. Naj prva svečka
ki ga zaznamuje evangelij, ki ga je zapisal evangelist Luka. Naj prva svečka
prinese upanje in veselje, da bo spet med nas prišel Odrešenik. Pri sveti maši
prinese upanje in veselje, da bo spet med nas prišel Odrešenik. Pri sveti maši
ob 10h bodo sodelovali otroci 1. in 2. razreda s katehistinjo s. Alenko Žibert.
ob 10h bodo sodelovali otroci 1. in 2. razreda s katehistinjo s. Alenko Žibert.
 PROŠNJA IZ KLOŠTRA: Dragi bratje in sestre. Na vas se bratje obračamo z
 PROŠNJA IZ KLOŠTRA: Dragi bratje in sestre. Na vas se bratje obračamo z
veliko prošnjo: v samostanu iščemo gospodinjo ali več gospodinj za kuhanje
veliko prošnjo: v samostanu iščemo gospodinjo ali več gospodinj za kuhanje
med vikendi. Pomoč bomo bratje nagradili s primerno nagrado. Vse
med vikendi. Pomoč bomo bratje nagradili s primerno nagrado. Vse
zainteresirane prosimo, da se obrnete na p. Tomaža. Hvala.
zainteresirane prosimo, da se obrnete na p. Tomaža. Hvala.
 TISKANA OZNANILA: s prvo adventno nedeljo bodo tiskana oznanila dobila
 TISKANA
OZNANILA: s prvo adventno nedeljo bodo tiskana oznanila dobila
novo podobo in potrudili se bomo, da tedensko na voljo zvestim bralcem.
novo podobo in potrudili se bomo, da tedensko na voljo zvestim bralcem.
 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: 27. 11.: Ulice: Marjana Kozine,
 ČIŠČENJE
IN KRAŠENJE CERKVE: 27. 11.: Ulice: Marjana Kozine,
Jurčičeva, Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva.

Jurčičeva, Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva.

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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KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - 21. 11. 2021
KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA - 21. 11. 2021

»Jezus je odgovóril: 'Moje kraljestvo ni od tega sveta.
»Jezus je odgovóril: 'Moje kraljestvo ni od tega sveta.
Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji
Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji
služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda
služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda
moje kraljestvo ni od tod.'« (Jn 18,36)
moje kraljestvo ni od tod.'« (Jn 18,36)

MAŠNI NAMENI

 Začetek sinodalne poti
V nedeljo, 10. 10., je papež Frančišek ob začetku
sinodalne poti, ki bo sklenjena s sinodo o sinodalnosti,
daroval slovesno sveto mašo v Baziliki svetega Petra v
Rimu. Slovenski škofje pa so po svojih škofijah začeli pot
sinode v nedeljo, 17. 10. Novomeška škofija zaradi
posvetitve novega škofa dr. Andreja Sajeta (26. 10.) to
pot začenja malo kasneje.
 Kaj je sinoda?
Beseda cerkev (lat. ecclesia) v grščini pomeni sklic, zbor ljudstva. V antiki je to pomenilo
predvsem politična zborovanja, v kontekstu Cerkve pa pomeni shod ljudstva, zborovanje
vernikov ob Gospodovem oltarju.
Tudi beseda sinoda ima podoben pomen. Sinoda prihaja iz grškega synodos in pomeni
zborovanje, iz česar je prišel latinski concilium. Gre torej za zborovanje škofov.
Sinoda pa ima tudi drug pomen. Grški synodos je sestavljenka iz besed syn (skupaj) in hodos
(hoditi, potovati). To je pomen, h kateremu teži tudi papež Frančišek: sinoda naj ne bo le
zborovanje škofov, ampak mora biti pot, ki jo bomo prehodili vsi verniki skupaj kot Cerkev,
vsi različni udje tega skrivnostnega Kristusovega telesa.

34. TEDEN MED LETOM 2021
NEDELJA
21. november 2021
JEZUS KRISTUS, KRALJ
VESOLJSTVA

11.30
18.00

PONEDELJEK

8.00

za blagoslov družin BRUDAR in
KUKMAN

18.00

v čast Kristusovi Krvi

sv. Cecilija
devica, mučenka

22. november 2021

10

TOREK

8.00

23. november 2021

18.00

za + brata Ivana in Franceta
BLATNIKA
v čast Kristusovi Krvi

SREDA

8.00

za + Terezijo BUTÁLA, 1. obl.

18.00

za zdravje in Božje varstvo v družini
nečakinje

sv. Klemen I., papež, mučenec

 Kaj je sinodalnost?
Sinodalnost pomeni način delovanja. Geslo sinode, ki se začenja, je: Za sinodalno Cerkev:
občestvo, sodelovanje, poslanstvo. Sinodalnost pomeni način življenja in delovanja Cerkve,
ki tako uresničuje občestvo kot svoje bistvo, tj. skupaj potuje in se zbira v skupnosti.
Sinodalnost pomeni način, kako se sinoda uresničuje v življenju Cerkve.

25. november 2021

Da bo sinoda, ki jo začenjamo, obrodila resnično bogate sadove, je potrebno, ne le da jo
podpremo z molitvijo, ampak da tudi sami pristopimo in dodamo svoj del, saj smo tudi mi del
Cerkve, ki nam tokrat želi prisluhniti, nas slišati in upoštevati. Ne čakajmo, da bomo naprošeni
ali povabljeni, ampak stopimo sami naproti.
Povzeto po Aleteia, 15. 10. 2021

10.00

za pokojne iz družine KALAN
za župljane
za + Petra DRENIKA, obl.
NOVEMBRSKA PISMA
za blagoslov in v zahvalo za hčerko
za + Stanislava in Antonijo
STRUNA

SV

sv. Andrej Dung in vietnamski mučenci

Pomembna novost je tudi, da se z začetkom sinodalne poti v posamezni škofiji posebej
prisluhne tamkajšnjim vernikom, da sinoda torej ne bo le zborovanje škofov, ampak pot
celotne Cerkve.

8.30

34. NEDELJA MED LETOM

 Sinodalna pot, sinodalnost
V tem času bomo tako velikokrat slišali besede, kot so sinodalna pot, sinoda, sinodalnost in
podobno. Z besedno zvezo sinodalna pot želimo označiti celoten proces, ki se bo v tem
kontekstu odvijal, od dogajanja v posameznih škofijah, celinah in nazadnje na ravni celotne
Cerkve. Gre za proces, ki ga moramo kot Cerkev prehoditi skupaj, saj zadeva tudi verne laike
in ni le stvar škofov.

 Kakšne so novosti?
Sinoda o sinodalnosti prinaša kar nekaj novosti. Prva je ta, da bo sinoda potekala tri leta
(2021–2023), in sicer na treh stopnjah: na ravni posameznih škofij, na kontinentalni ravni in
nazadnje na ravni celotne Cerkve.

7.00

24. november 2021

Bol.

ČETRTEK

8.00

Spomin vseh vernih rajnih iz Franč.
redov (Fr)

PETEK

sv. Leonard Portomavriški, duhovnik I.
reda (FR)

19.30

18.00

po namenu
za + Nikola in Kato LUKUNIĆ in
+ iz družin LUKUNIĆ in
IVANČIĆ
za + Terezijo HOČEVAR, 2. obl. in
+Slavka HOČEVARJA

18.00

za + Jožeta KOVAČIČA, 30. dan

8.00

NOVEMBRSKA PISMA

18.00

SOBOTA

8.00

v zahvalo za opravljeno diplomo
za + Staneta VODOPIVCA, 30.
dan
NOVEMBRSKA PISMA

8.00

za + starše PAVLIN

27. november 2021

18.00

po namenu FSR

7.00

za + Kristino in Ano TOMŠE ter starše
UREKAR

26. november 2021

sv. Frančišek Anton Fasani, duhov.,
I. red

NEDELJA

18.00

28. november 2021

10.00

1. ADVENTNA NEDELJA

11.30

CERKVENO LETO C

za župljane

8.30

za + mamo Ano in stare starše
UHERNIK

NOVEMBRSKA PISMA

za + Ano in Ivana MRAVINCA ter Barbaro
JAPELJ

18.00
VS

10

v zahvalo za vse prejete milosti in
dobrote

