
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

IN LA ANZO

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

Transakcijski račun samostana:

TRR: SI56-0297-0009-2265-498 (NLB)

PISARNA je odprta vsak dan po 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.

1472-2022

03

3.
  a

dv
en

tn
a 

ne
de

lja
 – 

12
. 1

2.
 2

02
1 

»Tisti čas so množice spraševale Janeza: ‘Kaj naj 
storimo?’ Odgovarjal jim je: »Kdor ima dve suknji, naj ju 
deli s tistim, ki nima nobene, in kdor ima živež, naj stori 
prav tako.«                                         (Lk 3,10-11)

HVALA: za vse vaše darove na zahvalne nedelje v mesecu novembru pri ofrih 
na podružnicah: v Gotni vasi na Lenartovo nedeljo (242,01 €); na Potovem 
vrhu na Martinovo nedeljo (330,21 €); v Smolenji vasi (320,10 €) in na 
Velikem Slatniku (222,02 €). Bog povrni za vsak vaš dar! Hvala tudi za darove 
pri ofru v kloštru na Lenartovo nedeljo (3.000 €) in na prvo nedeljo v decembru 
(1.659,69 €).

SPREJEM MARIJE ROMARICE: po enoletnem premoru si želimo, da se letos 
ponovno poda na pot Marija romarica. Prijave sprejemamo v zakristiji; na pot 
se poda v sredo, 15. 12., pri večerni sveti maši.

DEVETDNEVNICA PRED BOŽIČEM (od 16. do 24. 12.): Kralja, ki prihaja, pridite 
molimo! – adventni vzklik bomo z veseljem prepevali devet dni pred božičem. 
Pričnemo v četrtek, 16. 12. Lepo povabljene družine z otroki; otroci bodo vsak 
večer prejeli eno ovčko. 

OBISK BOLNIKOV NA DOMU: kdor si od ostarelih in bolnih  želi obiska 
duhovnika pred prazniki, vas prosimo, da nas pokličete in se dogovorimo. 

LUČ IZ BETLEHEMA: prihodnjo nedeljo, 19. 12., jo boste prejeli po svetih 
mašah od skavtov. S seboj prinesite steklena ohišja.

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: v soboto, 18. 12., so na vrsti farani iz ulic: 
Ragovska, Jakčeva in Maistrova.



DRUŽINSKO BOGOSLUŽJE

Zberemo se pri adventnem vencu, ki ga 
namestimo na prostor, kjer bodo pozneje 
postavljene jaslice. Bogoslužje začnemo z 
znamenjem križa, nato preberemo molitev. 
Med posameznimi besedili lahko pojemo ali 
poslušamo adventne pesmi.  

Prva  adventna nedelja

Molitev ob adventnem vencu:

Danes smo tako zelo zaposleni z načrti in hkrati tako lahkomiselni in zaverovani 
v lastne sposobnosti, da se sploh ne zavedamo, kako “spimo”. Hkrati pa 
pozabljamo na bistvo našega življenja, na “prebujenost”, na držo zaupanja 
v Boga v vseh stvareh in dogodkih našega življenja. Advent nas podpira pri 
iskanju pristnejšega življenja. S simboliko luči sredi zimske teme je advent čas 
tolažbe in obljube. Advent nas vabi, da se odrečemo nedejavnosti. Vabi nas, 
da se ponovno podamo na pot, ki nas vodi k Bogu. Advent je priložnost, da 
zapustimo breme vsakdanjika in življenjskih razvad. Sprejmimo osvobajajoče 
sporočilo adventa. Sporočilo, ki pravi, da lahko zapustimo ta začarani krog 
in da se lahko prebudimo in rešimo tega jarma. Da lahko premagamo našo 
otopelost in da lahko zaživimo novo, plodovito življenje.

Prebere oče ali mati:

Pismo Filipljanom 4,4-7

Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: Veselite se! Vaša blagost bodi 
znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem 
razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji z zahvalo. In božji mir, ki vsak 
razum presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu.

Vsa družina skupaj zmoli molitev: 

Angel Gospodov je oznanil Mariji in spočela je od Svetega Duha.  Zdrava Marija...
Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi.  Zdrava Marija... 
In Beseda je meso postala in med nami prebivala.  Zdrava Marija... 

 

 

 
 

  

NEDELJA 
 

12. december 2021 
 

3. ADVENTNA NEDELJA 
 

GAUDETE 

7.00  za + Martino in + Vladimirja FORŠKA 
8.30  za župljane 

10.00  za + Naceta GREGORČIČA 
11.30  za + Karla VARDIJANA in hčerke 
18.00  za + Etelko PETERLIN 

SV 10.00 za + Antona GREGORČIČA 
 

PONEDELJEK 
sv. Lucija, devica - mučenka 

13. december 2021 

8.00  za + brata Alfonza GLUŠIČA, 11. obl. 

18.00  za + Jožeta GREGORČIČA 
 

TOREK 
sv. Janez od Križa, 
duhovnik - učitelj 

14. december 2021 

8.00  za + in žive PETRAVIČ 

18.00  za Božji blagoslov in varstvo 

 

SREDA 

Marija Krizina Bojanc, 
Marija,,,Antonija Fabijan, mučenki 

15. december 2021 
BOŽIČNA DEVETDNEVNICA 

8.00  za + Jožefa in Terezijo GAZVODA 

18.00  za + Rezko PUCELJ 

Bol. 19.30 po namenu 

 

ČETRTEK 
sv. David, kralj 

16. december 2021 

8.00  za zdravje v družini 

18.00  za + Ívana KARLIČA, obl. 

18.00  za + Barbaro JAPELJ, obl. 
 

  PETEK 
 

Lazar iz Betanije, svp. mož 
17. december 2021 

8.00  za + starše in brate FERKOLJ 

18.00  za + Janeza, Iváno in Majdo TURK 

SOBOTA 
sv. Gacijan, škof 

18. december 2021 

8.00  za + starše KASTELIC 
8.00  po namenu FSR 

18.00  za + Tonija CIMERMANČIČA 

NEDELJA 
 

19. december 2021 
 

4. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + SMOLIČ in KRANJC 
8.30  za župljane 

10.00  za + iz družin NOSE, KRALJ in LUZAR 
11.30  za + Darinko DOBROVOLJC 

18.00  za + Marijo in Jožeta KOS-a ter 
Antona TRATAR-ja 

PV 10.00 
za + Marijo in Valentina LUZAR; 
+ Charlotte (Šarlote) in + Majdo ter 
+ Igorja ŠTAMFLJA 

M A Š N I  N A M E N I
3. ADVENTNI TEDEN 2021


