
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

 

3. ADVENTNA NEDELJA,  15. 12. 2019 

 

 NABIRKA ZA CERKEV IN SAMOSTAN: Minulo nedeljo ste darovali za cerkev in 
samostan 1.926,03 €. - BOG POVRNI!  

 MARIJA ROMARICA: Danes, v nedeljo, 15. 12., se je od družine do družine podala 
na pot Marija Romarica. Naj po njihovih molitvah izprosi vsem blagoslova! 

 LUČ MIRU IZ BETLEHEMA: Danes, 15. 12., ob 18h, jo bodo skavti iz naše škofije 
sprejeli v naši cerkvi; prihodnjo nedeljo, 22. 12., pa jo bodo delili po svetih mašah. 

 BOŽIČNA DEVETDNEVNICA: 9-dnevnica nas vedno po molitvi in pesmi pripravi na 
praznovanje; tokrat jo pričnemo jutri, 16. 12., kot pripravo na praznovanje 
Gospodovega rojstva – božiča. Kralja, ki prihaja, pridite, molimo! 

 SREČANJE ZA MOŠKE: 4. torek v mesecu (tokrat je zaradi božiča 3.), se dobijo 
možje na svojem mesečnem srečanju. Vedno povabljeni novi člani!  

 SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM: od 16. do 19. 12. - zjutraj in zvečer med sveto 
mašo; CELODNEVNO DEŽURANJE: 20. in 21. 12. od 7.30 do 12h in od 14h do 19h. 
OTROCI bodo spovedani ta teden v času veroučnih ur. BOLNE in OSTARELE smo 
pripravljeni obiskati tudi na domu, samo pokličite nas!  

 ODPRTJE RAZSTAVE: V petek, 20. 12. 2019, bo po sveti maši ob 18.00 v našem 
samostanu otvoritev stalne razstave ob 550. letnici prihoda frančiškanov v Novo 
mesto. Začetek otvoritve bo v cerkvi, potem se bomo odpravili na hodnik 
samostana, kjer bomo blagoslovili razstavo in si jo ob žlahtni kapljici in prigrizku 
tudi ogledali. Lepo vabljeni na še en dogodek ob naši častitljivi obletnici. 

 VABLJENI NA OGLED JASLIC: V soboto, 28. 12., organiziramo ogled jaslic: Stična, 
Ljubljana Dravlje, Celje in Božični Vojnik. Prijavite se v župnijski pisarni! 
 
 

»Jezus jim je odgovóril in dejal: 'Pojdite in sporočite Janezu, kar 
slišite in vidite: slepi spregledujejo, hrômi hodijo, gobavi so 

očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi vstajajo, ubogim se oznanja 
evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.'«  

(Mt 11,4-6) 



3. ADVENTNA NEDELJA 
 

»Človeško življenje je splet veselja in 
trpljenja, sreče in bolečin. Prej ali slej 
se vsakdo znajde v kaki hudi stiski. 
Med take stiske spadajo tudi verski 
dvomi. 
 

Človeku, ki ga mučijo dvomi o veri, o 
obstoju Boga, o Božji pravičnosti 
ipd., je v veliko tolažbo zavest, da s 
takimi dvomi ni bilo prizaneseno niti 
najbolj pobožnim ljudem niti 
največjim svetnikom. Veliki španski 
mistik sv. Janez od Križa, ki je včeraj 
godoval, je o tem napisal célo knjigo 
z naslovom Temna noč. V njej 
opisuje vso grozo občutka popolne 
zapuščenosti od Boga. Bog tedaj v 
ognju duševnega trpljenja preizkuša 
človekovo plemenitost, 
potrpežljivost in zvestobo, njegovo 
sposobnost zaupanja in upanja tudi 
proti upanju. Nikogar pa ne 
preizkuša čez njegove moči. 
 

Evangelij poroča, da Bog tudi 
Janezu Krstniku v tem ni prizanesel. 
V temni ječi, kamor ga je vrgel Herod 
Antipa, ker mu je očital nedovoljeno 
poroko z bratovo ženo, je preživljal 
hude dvome. Mučilo ga je vprašanje, 
ali je Jezus res pravi Mesija, ali pa bo 
judovski narod še moral čakati nanj. 
Ko ga je krstil v Jordanu, se je res 
nad njim odprlo nebo, zdaj pa je v 
Janezovi duši črna noč. V svoji stiski 
pošlje k Jezusu svoje učence in čaka 
na Božji odgovor, na razsvetljenje od 
zgoraj. 

Vsak, ki v dvomih zaupno trka na 
Božja vrata, prej ali slej dobi 
odgovor, dobi razsvetljenje. Jezusov 
odgovor je Janeza pomiril in 
potolažil, obenem pa je zahteval od 
njega, da popravi svojo predstavo o 
Mesiju.  
 

Če je sam Jezusov predhodnik moral 
popraviti in dopolniti svojo podobo 
o Kristusu in s tem o Bogu, koliko 
bolj je naša naloga, da prečistimo in 
poglobimo svoje pojmovanje Boga 
in njegovega učlovečenega Sina. 
Bog ni tiran, ni nasilnež in 
maščevalec, tudi ne samo strogi 
sodnik, ampak naš zaveznik, naš 
dobrotnik in prijatelj, še več, naš 
usmiljeni Oče, ki svojim otrokom 
pripravlja neminljivo srečo pri sebi.«  

Misli že pokojnega duhovnika 
koprske škofije Janeza Zupeta 

 

PREDLAGANA MOLITEV 
 

Zdrava, o, nebes Kraljica, 
zdrava, angelov Gospa. 
Zdrava, korenina, zdrava, vrata, 
iz tebe svetu luč je prisijala. 
O, veseli se, Devica slavna,  
nad vse krasna, 
bodi zdrava, o,  prelepa,  
prosi za nas Kristusa. 

 
   

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

Petek 20. 12. ob 19.15h: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki 
Slatnik..

M A Š N I   N A M E N I 
3. ADVENTNI TEDEN 2019 

NEDELJA 
 

15. december 
DRINSKE MUČENKE 

 3. ADVENTNA NEDELJA 
MARIJA ROMARICA  

7.00  za  ++ Jožefa in Terezijo GAZVODA, obl. 
8.30  za  župljane 
10.00  za  ++ starše: Martino  in Jožeta  ŠENIČAR 
11.30  za  ++ starše LONČARIČ  in  vse  ++ iz družine 
18.00  v zahvalo 

PV 10.00 za  ++ BELETOVE in + Alojza MIHALIČA 

PONEDELJEK 
sv. David, kralj 

ZAČETEK BOŽIČNE DEVETDNEVNICE 

16. december 

8.00  v  zahvalo 

18.00  za  + Ivana  KARLIČA, obl. 

TOREK 
sv. Lazar iz Betanije,  
svetopisemski  mož 

17. december 

8.00  za pomoč pri študiju za 5. semester 

18.00  za  vnuke 

SREDA 
sv. Gacijan, škof 
18. december 

8.00  v  zahvalo 
18.00  za  + Ano ŠPRINGER 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Anastazij, papež 

19. december 

8.00  za  ++ starše: Frančiško in  Franca POVŠE  in stare  starše 

18.00  
za vse  ++  iz družin KRAMAR  iz  Kamenja  
in  KOLENC  iz  Hmeljčiča 

18.00  za  + Mileno VRŠČAJ, 7. dan 
PETEK 

sv. Evgen, mučenec 
20. december 

8.00  za  blagoslov  družine  (Z.) 
18.00  za  ++ starše KRAMAR in KUHELJ 
18.00  za  + Franca ERŠTETA, obl. 

SOBOTA 
 

sv. Peter Kanizij, 
duhovnik – c. učitelj 

 

21. december 

8.00  za  + Ivana FERKOLJA 

8.00  za  + mamo Frančiško LEŠNJÁK 

18.00  po namenu  FSR 

NEDELJA 
 

22. december 
 

 4. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za  + Marijo SUHOREPEC,  obl. 

8.30  za  župljane 

10.00  za  ++ iz družin KOŠMRL  in  BOHTÈ 

11.30  za  + Jožico PATE  in  ++ starše  STRUNA 

18.00  za  ++ Josipa in Ano  ter  za  ostale iz družine VRBAN 

VS 10.00 za  ++ BLAŽIČEVE 


