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.)

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.

BOŽIČNI KONCERT ŽUPNIJSKGA PEVSKEGA ZBORA: Iskrena hvala Frančiškan-

skemu župnijskemu pevskemu zboru sv. Lenart za sprejet izziv, da pripravijo božični
koncert. Še posebej hvala zborovodji Matevžu Novaku, organistki Snežki Podpečan
in vsem pevcem in pevkam. Tako smo slovesno pričeli praznovati 550 let od pozidave našega samostana in cerkve.
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»Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi
Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti
Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in
zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj
imam veselje.«
(Lk 3,21-22)

DOHODNINA: Kar nekaj vernikov je oddalo zahtevek za dohodnino in s tem 1% od
nje za naš samostan – Bog povrni. Kdor bo še oddal, bo veljalo za drugo leto.

VEROUK: po božično-novoletnih počitnicah pričnemo verouk po urniku v pon., 10. 1.
VERSKI TISK: januar je mesec verskega tiska in prihodnja nedelja je tudi posvečena

verskemu tisku; pri nas ga je veliko na voljo. Izkoristite priliko in ga radi prebirajte.
Nekaj ga je na policah gratis; prosimo pa, da Družino, Ognjišče, Božje okolje in
Besedo med nami poravnate in oddate dar v nabiralnik za tisk.

KUHARICA: še vedno iščemo gospo ali gospoda, ki bi v kloštru skuhal kosilo
ob sobotah in nedeljah. Obljubljen je primeren honorar. Interesent naj pokliče p.
Tomaža.
ČIŠČENJE CERKVE: v petek, 14. 1. ob 19h: Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh,
Križe in Veliki Slatnik.

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.
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Nedelja – Jezusov krst – 9. 1. 2022

HVALA: za vaše darove na 1. nedeljo v mesecu januarju; darovali ste preko 1.600
€; odslej bodo nabirke prvih nedelj namenjene za obnovo našega samostana.

PASTORALNA STATISTIKA
2021
KRSTI

V naši cerkvi smo krstili 44 otrok; 14
jih je bilo iz cerkvenega zakona, 6 iz
civilnega in kar 19 iz izvenzakonske
skupnosti.

POROKE
V naši cerkvi se je poročilo 6 parov,
4 pa v drugih cerkvah.

POGREBI

Vseh pogrebov je bilo v minulem
letu 52. Od teh je bilo 12 previdenih
in kar 32 neprevidenih; 2 sta storila
samomor. Najstarejši moški je imel
94 let in ženska 95 let; najmlajši
moški je bil star 47 let in najmlajša
ženska 72.

OBHAJILA

V letu 2021 smo v naši cerkvi
podelili 24.000 obhajil.

OBISK NEDELJSKE SVETE MAŠE
V zadnjih mesecih je ob nedeljah
k sveti maši hodilo nekje 600
vernikov; po štetju na nedeljo
19. 12. 2021 je bilo pri sveti maši
786 vernikov in podeljenih 513
obhajil.
OBISK VEROUČNE ŠOLE
V veroučnem letu 2021/22 hodi k
verouku 287 otrok.

MAŠNI NAMENI

Kaj nam govorijo te številke?
Govorijo o našem krščanskem
življenju na območju naše župnije.
Vsak ve zase, kaj in koliko prispeva
k življenju župnije, v kateri bi se naj
počutil domače in sprejeto. V
župniji si kristjan vsak teden pri
nedeljski sveti maši napolni
duhovne baterije za čez teden;
lahko pa dopolni tudi preko tedna.
Možnosti ima vsak izredno veliko
in če pogledamo izven naše župnije
so te možnosti še večje. Mirno
lahko rečemo, da živimo v izobilju,
samo da se odločimo za osebno
življenje z Bogom. To je ideal, h
kateremu moramo stremeti. Z
Jezusom je potrebno prijateljevati
in za njega pričevati doma, na
delovnem mestu, na ulici in v
trgovini – povsod. Naj bo na tem
mestu zapisana spodbuda vsem
mladim, ki živijo brez zakona, da se
poročijo. Poročenim pa, da zakon
zares živijo iz vere, ki se kaže v
molitvi in prejemanju zakramentov
obhajila in svete spovedi ter vzgoji
otrok
v
krščanskem
duhu.
Poskrbite tudi za starejše; preveč
jih umre brez zakramentov. Ne
čakajte na zadnje »zdihljaje«,
pokličite nas prej. Zakrament
bolniškega maziljenja je zakrament
za življenje in ne za smrt.
Molite za duhovnike in Cerkev –
molimo drug za drugega!

1. TEDEN MED LETOM 2022

NEDELJA

7.00

9. januar 2022

10.00

JEZUSOV KRST

18.00

8.30
11.30
SV

za + Mileno ŠRIBAR
za župljane
za + Jožefa KOVAČIČA
za + Martina MOHARJA
za + iz družin TOMAS in STANIĆ
10.00 za + Jožefo in Miha PEČETA

PONEDELJEK

8.00

za ozdravitev družinskega debla

10. januar 2022

18.00

za blagoslov biblične skupine

sv. Gregor Niški, škof

TOREK

sv. Pavlin Oglejski,
škof

8.00

za + Mici Hren, obl.

18.00

za + Emico POREBER in starše GOLOB

SREDA

8.00

sv. Tatjana (Tanja),
mučenka

v zahvalo

18.00

za zdravje

BOL 19.30

po namenu

ČETRTEK

8.00

za + Jožeta GREGORČIČA

18.00

za + Jožefa KOVAČIČA

18.00

za + Antona Škerlja – 7. dan

8.00

za + Slavko in Staneta KLOBUČARJA

11. januar 2022

12. januar 2022

sv. Veronika, devica

13. januar 2022

PETEK

sv. Oton, redovnik

18.00

za + Marinko VOVKO

14. januar 2022

18.00

za + Slavka ŠALEHARJA, 30. dan

SOBOTA

8.00

po namenu FSR
priprošnja Mariji za zdravje
za + Franca OŠTIRJA in za +
škofa Stanislava LENIČA

sv. Pavel, puščavnik
15. januar 2022

8.00
18.00

NEDELJA

7.00

16. januar 2022

10.00

za + starša Marico in Toneta HUDOKLIN

za župljane

8.30

za + Antonijo in Stanislava STRUNA

za + Ano SAJE
za + Marjeto JAKLITSCH

11.30
2. NEDELJA MED LETOM 18.00
PV

10.00

za + Faniko VOVK

