
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.

Oznanila
klostrska

550 let prihoda franèiškanov v NM
30.10.1469 - 30.10.2019

 

 

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA 
   24. november 2019  št. 

 PRVA NEDELJA V MESECU DECEMBRU: Darovi so namenjeni za potrebe 
Karitas, tako Škofijske karitas kot Župnijske karitas. Nabirka za samostan 
in cerkve bo tako v nedeljo, 8. decembra. 
 

 ISKRENA HVALA IN BOG POVRNI ZA VSE VAŠE DAROVE: Pri ofru na 
Lenartovo, 3. 11., ste darovali 4.403,83 €, v Gotni vasi, 10.3., ste darovali 
450,89 € in na Potovem Vrhu, kjer   so   praznovali Martinovo nedeljo, 
331,13 €. Hvala tudi za darove v obliki hrane in poljskih pridelkov -  bíro. 
 

 IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV: Otroci in starši, lepo povabljeni k 
izdelovanju adventnih venčkov, ki jih boste mogli narediti pod vodstvom 
sodelavcev Župnijske karitas; izdelovanje bo v soboto, 30. 11., od 8. do 12. 
ure.  Okrogel in zelen adventni venček s prižgano svečko je pripomoček 
pri molitvi, ko se pripravljamo na Jezusovo rojstvo. 
 

 BLAGOSLOV ADVENTNIH VENČKOV: pri vseh svetih mašah v nedeljo, 1. 12.. 
 

 DUHOVNI VIKEND ZA DRUŽINE: Prihodnji vikend, od 29. 11. do 1. 12., bo 
na Brezjah 10 družin z otroki preživelo skupaj s p. Marjanom Čudnom, 
fračiškanskim provincialom, ki bo za zakonce vodil duhovne vaje. Otroci 
pa bodo z animatorji preživljali skupne urice.  
 

 MIKLAVŽEVANJE: bo v četrtek, 5. 12., ob 16h, v naši cerkvi. Prijave za 
Miklavževa darila sprejemamo do srede, 27. 11.. Prosimo, da se držite 
datuma! 

 

  
 

»Drugi pa mu je odgovóril in ga svaril: 'Ali se ne bojiš Boga, saj te je 
zadela enaka obsodba? In naju po pravici, kajti prejemava primerno 

povračilo za to, kar sva storila; ta pa ni stóril nič hudega.' In govóril je: 
'Jezus, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo!´ In on mu je rekel: 

´Resnično, povem ti: Danes boš z menoj v raju.'« (Lk 23,40-43) 



KRISTUSOVO KRALJESTVO 
 

Od krsta naprej smo dediči  Božjega 
– Kristusovega kraljestva, ki ga 
hvalospev pri sv. maši na zadnjo 
nedeljo v cerkvenem letu takole 
opiše:  

»…večno in vesoljno kraljestvo: 
kraljestvo resnice in življenja, 
kraljestvo svetosti in milosti, 

kraljestvo pravičnosti, miru in 
ljubezni.« 

V molitvi očenaš molimo in kličemo: 
Pridi k nam Tvoje kraljestvo! 
Naj bo zato v nas veselje, hvaležnost 
in upanje zaradi tako velikih obljub 
naše vere. V vsakdanjem življenju 
oznanjujmo Kristusovo kraljestvo in 
za njega pričujmo! 
 
 

SV. CECILIJA, MUČENKA 
 

Minuli  petek, 22. novembra,  je 
godovala   devica   in   mučenka,            
sv. Cecilija, zavetnica cerkvenih 
pevcev in glasbenikov. V sklopu 
obnove misijona smo se zahvalili in 
pogostili pevce vseh treh župnijskih 
zborov  naših  novomeških  treh 
župnij: stolne, šmihelske in kloštrske. 
Naj bo na tem mestu še enkrat 
zapisana zahvala organistki Snežki 
Podpečan,  zborovodju Franči-
škanskega Župnijskega pevskega 
zbora - sv. Lenart: Matevžu Novaku  
ter zborovodji mladinskega in 
otroškega pevskega zbora: Niki 
Molan. Prisrčna hvala tudi vsem 
pevcem in pevkam, ki se teden za 
tednom žrtvujete na pevskih vajah, 

da lahko potem s svojim petjem 
polepšate nedeljska in praznična 
bogoslužja. Naj vsem  pomaga 
priprošnja sv. Cecilije.  
Glede Frančiškanskega komornega 
zbora pa molimo, da bi pod novim 
vodstvom čimprej ponovno zaživel 
in tako nadaljeval s svojim 
poslanstvom! 
Hvala tudi našim zvestim pritrkovalcem! 
 

MINISTRANTI -  LETNIK 1969 
 

Pred dvema letoma je naša župnija 
praznovala 50 let, letos pa 
praznujemo 550 letnico prihoda 
frančiškanov v Novo mesto. Ob vseh 
teh obletnicah so prišli na idejo 
ministranti, pod vodstvom Francija 
Keka, da se želijo po 50. letih ponovno 
postaviti pred oltar, kot so se takrat in 
odministrirati eno sveto mašo. To bo 
prihodnjo nedeljo, 1. 12., ob 11.30. 
 

NEDELJA KARITAS 
 

Prihodnjo nedeljo, prvo v mesecu 
decembru, ko pričenjamo adventni 
čas, je nedelja Karitas. Več o naši 
Župnijski karitas si preberite v posebni 
prilogi. Naj bo tudi na tem mestu 
zapisano: HVALA tajnici Župnijske 
karitas: Cvetki Plantan in vsem 
članicam in članom za njihovo 
nesebično služenje. Veseli bomo, če se 
bo skupini Karitas pridružil še kakšen 
član, ki bo z svojo mladostjo obogatil 
in poživil njihovo delo. 
   

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

30. 11.: Ragovo in Krka. 

 

M A Š N I   N A M E N I 
34. TEDEN MED LETOM 2019 

NEDELJA 
 

24. november 
 

 JEZUS  KRISTUS,  
 KRALJ VESOLJSTVA 

začetek tedna KARITAS 

7.00  za  ++ iz družine BUTALA 
8.30  za  župljane in za  novembrska  pisma 
10.00  za  ++ Nikolo in Kato LUKUNIĆ 
11.30  za  + Darinko ERŠTE 
18.00  v  zahvalo za končani študij in blagoslov v poklicu 

VS 10.00 za  + Jožeta ERLAHA 

PONEDELJEK 
Spomin vseh vernih rajnih 

iz Frančiškovih redov  
25. november 

8.00  v  zahvalo 

18.00  za  + Antona KOŠMERLA 

TOREK 
sv. Leonard Portomavriški, 

 duh., I. red 
26. november 

8.00  za  + Maksimilijana PODOBNIKA 

18.00  za  + Matjaža  KRANJCA 

SREDA 
sv. Frančišek Anton Fasani, 

duh., I. red 
27. november 

8.00  za  ++ ALESSANDROVE 

18.00  za  ++ iz družine GRANDA 

BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Jakob iz Marke, 

 duhovnik, I. red 
28. november 

8.00  za  ozdravitev družinskega debla 
18.00  za  + Anico  MRZLAK 

18.00  za  + Ano ŠPRINGER, 30. dan 

PETEK 
Vsi svetniki  

Frančiškovih redov 
29. november 

8.00  za  ++ Danico in Jožeta KRULJAC 

18.00  za  ++ Igorja in Rudija TRSTENJAKA  in 
Toneta KOLENCA ter za  zdravje 

18.00  za  novembrska  pisma 
SOBOTA 

sv. Andrej. apostol 
30. november 

8.00  za  + očeta Marka in za  zdravje 
8.00  za  novembrska  pisma 
18.00  za  ++ Janeza in Branka KRAMARJA 

NEDELJA 
1. december 

1. ADVENTNA NEDELJA 
 

NEDELJA KARITAS 

7.00  za  + Karla ŠTRUMBLJA  in ++ starše in  + Franca LUZARJA 

8.30  za  župljane 

10.00  za  ++ starše HROVAT  in  MUHIČ 

11.30  po namenu:  za  zdravje 

18.00  za zdravje in srečno  rojstvo 


