Transakcijski račun župnije:

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

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.

SPOVEDOVANJE PRED BOŽIČEM: v ponedeljek, 20., in torek, 21. 12. zjutraj ob

8h in zvečer ob 18h med sveto mašo; od srede naprej dežurstvo preko dneva od
7.30 do 12h in od 14h do konca večerne svete maše ob 18h.
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»Elizabeta je polna Svetega Duha na ves glas
vzkliknila in rekla: ‘Blagoslovljena ti med ženami, in
blagoslovljen sad tvojega telesa!’« (Lk 1,41b-42-11)

SVETE MAŠE NA SVETI VEČER IN POLNOČ:
•
•
•
•
•

ZA OTROKE IN DRUŽINE – 20.30: za + starše MOHORČIČ
POLNOČNICA V KLOŠTRU: za župljane
POLNOČNICA V SMOLENJI VASI: v zahvalo
POLNOČNICA NA POTOVEM VRHU: za + iz družine MAVSAR
V BOLNICI: na božični dan v kapeli ob 19.30.
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PRED POLNOČJO V KLOŠTRU: Frančiškanski župnijski zbor nas bo pod taktirko
Matevža Novaka in ob spremljavi organistke Snežke Podpečan pol ure pred
polnočno sveto mašo s prepevanjem božičnih pesmi povedel v radostno
praznovanje božiča.
ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE: v petek, 24. 12., po jutranji sv. maši so na

vrsti farani iz vasi Ragovo in Krka.

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.

4. adventna nedelja – 19. 12. 2021

***Posebnih omejitev za udeležbo pri sveti maši ne bo; obvezen je PCT in maska z razdaljo
med posamezniki ali družinami. Pogoj je tudi, da je udeleženec zdrav.

Četrta adventna nedelja

MAŠNI NAMENI

4. ADVENTNI TEDEN 2021

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.
Molitev ob adventnem vencu:
Moja duša poveličuje Gospoda, moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, njegovo ime je sveto. Iz roda v rod izkazuje
usmiljenje vsem, ki mu zvesto služijo. Dvignil je svojo močno roko, razkropil je
vse, ki so napuhnjenih misli. Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svoje
izvoljeno ljudstvo, kakor je obljubil našim očetom. Spomnil se je svoje dobrote
do Abrahama in vseh njegovih potomcev. (prim. Lk 1,46-55)
Devica Marija, preprosto podeželsko dekle, ki nosi v srcu celotno Božje upanje.
V njenem telesu je Božje upanje dobilo meso in postalo človek, postalo
zgodovina, Jezus Kristus. V njenem Magnifikatu, ki je pesem Božjega ljudstva
na poti ter vseh mož in žena, ki upajo v Boga, je moč Njegovega usmiljenja.
Pustimo se ji voditi, njej, ki je Mati, Mama, ki zna voditi. Pustimo se torej voditi
njej v tem adventu – v času pričakovanja in dejavne budnosti.
Prebere oče ali mati:

7.00

NEDELJA
19. december 2021
4. ADVENTNA NEDELJA

8.30
10.00
11.30
18.00

PV

+ Charlotte in Majdo ter + Igorja Štamflja

PONEDELJEK

8.00

za zdravje (M.)

20. december 2021

18.00

za + starše KRAMAR in KUHELJ

TOREK

8.00

za ozdravljenje družinskega debla

21. december 2021

18.00

v zahvalo

SREDA

8.00

za + Jožeta VOVKA

sv. Evgen, mučenec

sv. Peter Kanizij, duh.-uč.

Izrael, duhovnik

22. december 2021

ČETRTEK

sv. Janez Kancij, duhovnik

23. december 2021

PETEK
SVETI VEČER

18.00
Bol.

18.00

za ozdravljenje družinskega debla

18.00

za + Martina MOHARJA, 30. dan

8.00

v zahvalo za zdravje

18.00

za + Franca BOBIČA in + vnuka Jakoba
za + Slavka ŠALEHARJA, 7. dan

18.00

SOBOTA

7.00
8.30

Vsa družina skupaj zmoli molitev:

NEDELJA

25. december 2021

10.00
11.30
18.00
PV
7.00

SVETA DRUŽINA

8.30
10.00
11.30

sv. Štefan, diakon

18.00

26. december 2021

po osebnem namenu
po namenu
za starše: Josipa in Jano VRBAN

24. december 2021

BOŽIČ

19.30

8.00

Pismo Hebrejcem 10,5-10
Zato ob svojem prihodu na svet pravi: »Daritve in žrtve nisi hotel, a telo si mi
pripravil; žgalne daritve in daritve za greh ti niso bile všeč. Tedaj sem rekel:
‚Glej, prihajam – o meni je pisano v knjigi – da izvršim, o Bog, tvojo voljo.‘«
Poprej je rekel: »Daritev in žrtev, žgalnih daritev in daritev za greh, kakor se po
postavi darujejo, nisi hotel in ti niso bile všeč«; nato pa je rekel: »Glej, prihajam,
da izvršim, o Bog, tvojo voljo.« Prvo odpravlja, da postavi drugo. Po tej volji smo
z daritvijo telesa Jezusa Kristusa posvečeni enkrat za vselej.

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...

10.00

za + SMOLIČ in KRANJC
za župljane
za + iz družin NOSE, KRALJ, LUZAR
za + Darinko DOBROVOLJC
za + Marijo in Jožeta KOS-a ter
+ Antona TRATARJA
za + Marijo in Valentina LUZAR;

za zdravje in razumevanje v družinah BRUDAR in KUKMAN

za + Marijo ŠUŠTERŠIČ in + Franca GAZVODO
za + Jožefo PATÈ in starše STRUNA
za vse + iz družin BERUS in MIRTEK
za + Frančiško LEŠNJÁK
10.00 za + ŠTAMFELJ, LUZAR in HRASTAR

za + Petra in starše PAVLIN
za župljane
za Božjo pomoč

za blagoslov in zdravje v družini
za + Marjeto JAKLITSCH

