
, 
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 pri Raiffeisen banki: 
SI56-2480-0900-4339-685

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.

IZDAJA Župnija Novo mesto - sv. Lenart 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.

župnija

 sv. LenartNM -

 

1. ADVENTNA NEDELJA 
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»43To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob 
kateri uri pride tat, čul in bi ne pustil spodkopati svoje 

hiše. 44 Zato bodite tudi vi pripravljeni; zakaj ob uri, 
 ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.«  

(Mt  24,43-44). 

 

• 9-dnevnica v čast Brezmadežni bo potekala od torka, 29. 11., do 
srede, 7. 12. Vse večere bomo pri maši po obhajilu zapeli hvalnico 
Mariji Vsa lepa si Marija! 
 

• Četrtek pred prvim petkom (1. 12.), prvi petek (2. 12.) in prva 
sobota (3. 12.); dnevi, ki nas vabijo k poglobljeni molitvi in 
prejemu zakramentov. Vse tri večere bomo molili pred 
Najsvetejšim pol ure pred večerno sv. mašo. Prvi večer molimo za 
nove duhovne poklice, drugi z molitvijo zadoščujemo za grehe in 
tretji večer molimo za svetost in stanovitnost vseh poklicanih. 
 

• Prva nedelja, 4. 12.; pri sveti maši je nabirka namenjena za 
potrebe župnije in samostana. Prošnja in vabilo k darežljivosti. Po 
dopoldanskih mašah sledi pogostitev v Lenartovi dvorani. 

 

• Nova podoba naših oznanil v jubilejnem letu. Kot lahko vidite 
nas bo v novem Cerkvenem letu, ko bomo obhajali med drugim 
tudi 50-letnico župnije, spremljala nova podoba našega 
župnijskega lista. Hvala Grafičnemu studiu Špes iz Novega mesta za 
oblikovanje in tiskanje. Naj nas Oznanila iz  kloštra povezujejo med 
seboj in obveščajo o dogodkih.  

  



ADVENT 
 

ADVENTNI SLOVARČEK: 
- advent – prihod; 
- adventni venec: zelen obod – več-

nost in življenje, vijolična barva – 
spokornost in resnost, 4 sveče – 
vsako nedeljo več svetlobe; 

- preroka, ki nam govorita po Božji 
besedi – Izaija in Janez Krstnik; 

- Brezmadežna Marija – zvezda 
danica, sopotnica skozi advent; 

Molimo, prižgimo svečko, ustavimo 
se, prisluhnimo drugemu, uprimo se 
potroštništvu in zahrepenimo po Kral-
ju, ki prihaja. Samo štirje tedni so pred 
nami zato pogumno pojdimo na pot 
adventnega časa. 
 

NEDELJA KARITAS 
 

Prav je danes, da se zahvalimo vsem 
sodelavkam in sodelavcem naše Žup-
nijske karitas: za njihovo požrtvovalno 
vztrajnost pri redni mesečni delitvi 
hrane in obleke, pa ne samo to. Pot-
rebno je pripraviti pakete, urediti 
obleko in še mnogo drobnih stvari, ki 
niso vidne, vendar so kamenček v 
mozaiku karitativnega služenja. Bog 
povrni vsem in vsakemu posebej. Naša 
Župnijska karitas letos praznuje 25 let. 
ČESTITAMO! Hvala tudi vsem daroval-
cem, bodisi v denarju ali na drugačen 
način; veliko prihaja obleke in obutve, 
pa tudi igrač. Prosimo, da obleko pre-
gledate in odstranite vso umazano, 
oguljeno in raztrgano. Se zgodi, ko 
morajo sodelavci skoraj pol prineše-
nega odpeljati na deponijo na Cikavo. 
Kar ti ne bi oblekel in nosil, ne dajaj 
drugemu! 

   

DRUŽINE NA DUHOVNEM VIKENDU 
 

Vikend na začetku adventa je v Nazar-
jah v Savinjski dolini preživelo 12 dru-
žin, ki so imele s seboj preko 30 otrok. 
Hvala animatorjem: Lini, Martinu, Petri 
in Metki za varstvo otrok. Prosimo za 
naše družine, da bi zmogle in znale v 
današnjem času odgovorno živeti krš-
čansko življenje.  
 

ADVENTNI ODMIK ZA MOŠKE 
 

Morda se kdo sprašuje, kaj je to? Vsi 
moški, fantje in možje, vabljeni na sre-
čanje prihodnjo nedeljo, 4. 12., ob 19. 
uri v Frančiškovo dvorano. Nagovoril 
jih bo Dani Siter; po srečanju sledi dru-
ženje v samostanski obednici. PRISR-
ČNO DROBRODOŠLI! 
 

SV. MIKLAVŽ pobira naročila za darila. 
Med nas bo prišel v ponedeljek, 5. 12. , 
ob 16. uri.  Preko prijavnic, ki jih dobite 
pri katehetih in na mizicah za verski 
tisk, prijavite otroke do 3. razreda 
osnovne šole. Prijave sprejemamo do 
ponedeljka, 28. 11. 
 

PRVOMAJSKO ROMANJE V LURD  
 

bo od 27. 4 do 1. 5. 2017. Prijave prič-
nemo zbirati po nedelji, 4. 12. Cena 
romanja je 380 €.  
 

 ********************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

3. 12. 16: Kandija in Grm.  
Naša cerkev je zelo obiskana in posle-
dično se zaradi tega vnese več nesna-
ge. Zato je vsak teden potrebna čišče-
nja. Če je več pridnih rok, je delo hitre-
je in temeljiteje opravljeno. Prav lepo 
povabljeni.

 

 

MAŠNI NAMENI 
1. adventni teden 2016 

NEDELJA 
27. november 

1. ADVENTNA NEDELJA – 
 

  NEDELJA KARITAS 
 

7.00  za + Julijano Butala in vse + iz družine Butala 
8.30  za farane 
10.00  za + stare starše in starše iz družine Ucman 
11.30  za + Marijo Antončič in + iz družine Antončič 
18.00  za + iz novembrskih pisem 

VS 10h za+ iz družine Hren 

PONEDELJEK 
28.  november 

sv. Jakob iz Marke,  
duhovnik in pridigar 

8.00  za + Ivana Ferkolja in Božje varstvo 

18.00  V čast Usmiljenemu Jezusu in za Marijino varstvo 

18.00  za + Pavla Žefrana 

TOREK 
29.  november 

Vsi sveti iz Frančiškovih redov 

8.00  za zdravje 

18.00  za + iz družine Kocjančič 

SREDA 
30.  november 

Sv.  Andrej, apostol 

8.00  v zahvalo 
18.00  za + Janeza Kramarja 
18.00  za + Jožefo Pirc, obl. 
BOL 19.30  za zdravje 

ČETRTEK 
1.  december 

Sv.  Edmund Campion, 
mučenec  

8.00  za + Ano Barborič GM1 

18.00  za zdravje 

18.00  za + starše Gazibarič in brata Gorana in Dragana 

PETEK 
2.   december 

Sv. Bibijana, mučenka 

8.00  za + Ano Barborič GM2 
18.00  za ozdravitev družinskega debla 
18.00  za ozdravitev družinskega debla 

 SOBOTA 
3.   december 

Sv. Frančišek Ksaver, duh. 

8.00  za žive in + dobrotnike in samostansko družino 
18.00  za + Ano Barborič GM3 
18.00  za + očeta Mija in Katico Rauh 

NEDELJA 
4.  december 

2. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za uspešno zdravljenje 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družine Vide in Lukše 
11.30  za + Ano Barborič GM4 

18.00  za+ Franca Košmrlja 


