
, 
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 -

 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA 
8. januar 2017  št. 7 

»16 in glej, odprla so se mu nebesa in videl je božjega 
Duha, ki se je kakor golob spuščal navzdol in prihajal 
nadenj; 17 in glej, iz nebes se je začul glas: »Ta je moj 

ljubljeni sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3,16b-17). 

 

• REDNA MESEČNA SEJA ŽPS je jutri, 9. 1., ob 19. uri v Lenartovi dvorani. 
Morebitne želje in pripombe povejte članom ali župniku.  
 

•  VERSKI TISK: eni ste nanj naročeni (lahko v pisarni vplačate 
naročnino za leto 2017!), drugi ga morete kupiti.   

 

• CENE  NAROČNIN:  Družina –  101,40 € (če plačamo do konca januarja 
2017 pa le 98,80 €), Ognjišče – 30,90 € (naročniki po pošti 31,70€), 
Misijonska obzorja – 9 € in Mohorjeva zbirka – 46 €.  
 

• SKUPINA ZA RAZPOROČENE ima svoje redno mesečno srečanje v torek, 
10. 1., ob 20. uri v Lenartovi dvorani. 
 

• MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN MOLITVE NAD POSAMEZNIKI 
bo v četrtek, 12. 1., ob 18. uri. – LEPO POVABLJENI!  

 

• LICITACIJA SUHOMESNIH IZDELKOV NA VELIKEM SLATNIKU, bo v 
nedeljo, 22. 1., po maši ob 10. uri. LEPO POVABLJENI! 
 

• PRVOMAJSKO ROMANJE V LURD bo od 27. 4 do 1. 5. 2017. Cena 
romanja za 5 dni je 380 €. Ob prijavi vplačate 100€; ostalo lahko po 
obrokih. Romanje organiziramo mestne župnije kot pripravo na 
mestni misijon. Prvi avtobus je že poln. Želimo zbrati še najmanj 20 
oseb, kar pomeni, da bo organiziran še en avtobus. Pohitite s 
prijavami zato se oglasite v župnijski pisarni!  
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PRI KRSTU SE ODPREJO NEBESA 
 

Imeli smo najdaljši advent, kar pome-
ni, da je za nami najkrajša »uradna« 
božična doba, saj z današnjo nedeljo 
Jezusovega krsta zaključujemo božič-
no praznovanje. Jaslice in božične 
pesmi pa ostajajo z nami vse tja do 2. 
2., ko bomo obhajali praznik Jezuso-
vega darovanja v templju. Jezusov krst 
je spomin na naš krst. V naši župniji je 
današnja nedelja tudi spomin na dan, 
ko se je pred 50. leti pričela pisati Krs-
tna knjiga. V prvem letu župnije, od 10. 
9. 1967 do 6. 11. 1968, je bilo krščenih 
93 oseb. Od teh jih je zakrament sv. 
birme prejelo 76 oseb in se jih 52 
poročilo, 2 pa sta naredila slovesne 
obljube.  
Ko je bil Jezus krščen so se odprla 
nebesa in zaslišal se je glas Boga Oče-
ta: »Ta je moj ljubljeni sin, nad katerim 
imam veselje.« Odprta nebesa in vesel-
je, dve znamenji krsta Božjega Sina; 
obe znamenji sta spremljali tudi naš 
krst. Seveda je potrebno to sprejeti v 
veri. Bog Oče se veseli svojih novoro-
jenih otrok v sv. krstu. Naj bo današnja 
nedelja resnična zahvala Bogu, da 
smemo biti Njegovi posinovljeni otro-
ci. Potrudimo se, da krstno dostojans-
tvo ohranimo, ga z božjo milostjo kre-
pimo ter tako sveti pridemo pred nje-
ga, ko bo on predvidel. Zakrament 
krsta nam odpira vrata v Cerkev, hkrati 
pa s krstom stopamo na pot, ki se 
konča v nebesih. Pogumno in drug z 
drugimi stopajmo po njej. 
 

 

 
 

ŠE O STATISTIKI MINULEGA LETA 
 

KRSTI V DECEMBRU: 
V zadnjem mesecu je bila krščena samo 
ena deklica in sicer Pavla Plut. Ko pogle-
damo na imena, se med 44. imeni se ime 
Ema ponovi, ostala imena so samo 
enkrat. 
 

POGREBI V DECEMBRU: 
Pogrebov v zadnjem mesecu leta 2016 je 
bilo kar 7: Marjan Žnidaršič (69), Franči-
ška Papež (76), Mihaela Šuštaršič (80), 
Ivana Martinovič (88), Marija Boža 
Strmšek (74), Terezija Brudar (80) in 
Andrej Dežman (69). 
Od teh sta bila dva moška, ostale žen-
ske. Gledano na celo leto so umrle 3 
ženske stare skoraj 100 let in ena je ime-
la 104 leta; najmlajša ženska, ki smo jo 
pokopali pa je bila stara 20 let. Med 
moškimi je bil najmlajši star 50 let in 
najstarejši 91. Najpogostejši razlog smrti 
je bil zastoj srca, sledi mu rak, pljučnica 
in možganska kap. 
 

OBHAJILA V CERKVI: 
V letu 2016 smo razdelili okrog 66.500 
obhajil. 
 

VEROUK PO URNIKU 
pričnemo jutri, v ponedeljek, 9. 1. 

 

 

PRVOOBHAJANCI 
gredo na duhovnik vikend s katehe-
tom p. Krizostomom in animatorji od 
petka, 13. do nedelje, 15. 1. Na Sveti 
Gori bodo opravili prvo sv. spoved. Naj 
bo njihova rast v veri podprta z molit-
vijo - HVALA. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
14. 1.: Ulice: Ragovska, Jakčeva in Mai-
strova.  

  

MAŠNI NAMENI 
1. teden med letom 2017 

NEDELJA 
8. januar 

 
 

 
Nedelja Jezusovega krsta 

7.00  za + Mileno Šribar 
8.30  za farane 
10.00  za + Janka Plevnika, Miro Mastnak in Blažičeve 
11.30  za +Janeza Brudarja 
18.00  v zahvalo za Božjo pomoč in varstvo 

SV 10.00 za + Frančiška Medleta, obl. 

PONEDELJEK 
9. januar 

Sv. Hadrijan, opat 

8.00  za + Franca Jeraja in Ničo Jeraj Turk 

18.00  za + Tixier Patricka 
18.00  za + iz družine Cekuta 

TOREK 
10. januar  

Sv. Gregor Niški, papež in 
cerkveni učitelj  

8.00  za zdravje 

18.00  za + Ano Deželan 

SREDA 
11. januar  

Sv.  Pavlin Oglejski, 
škof 

8.00  za + Franca Judeža, obl. 
18.00  za + Jožeta Kȯcjana 
18.00  za + Naceta Gregorčiča. 1.  obl. 
BOL 19.30 za Božje varstvo za uspešno operacijo 

ČETRTEK 
12. januar 

 Sv. Tatjana, mučenka  

8.00  za + Marijo Mohar, roj. Bukovec 
18.00  za + Vinceta, Barbaro in Petra Flajnik 
18.00  za + Milko Šavrič, obl. 
18.00  za + Anico Mohar, z. dan  

PETEK 
13. januar 

 

Sv. Hilarij (Radovan) škof in 
cerkveni učitelj 

8.00  za + Ivana Smoliča 

18.00  za + Marijo Šporar 

18.00  za +  Miha in Jožefo Peče 

18.00  za + Alojzijo Laznik, 7. dan 

 SOBOTA 
14. januar 

Sv. Odon (Oton) prior v 
Jurkloštru 

8.00  za + Frana Berkopca 
8.00  za blagoslov v skupini molivcev za osvobajanje 

18.00  Za + Štefana Lojka, 3. obl. 
18.00  za + Marijo Kirn 

NEDELJA 
15. januar 

 
 

 
2. nedelja med letom 

7.00  za + Antona Hudoklina 
8.30  za farane 
10.00  za + Alojzija Novaka in vse + iz družine Hočevar 

11.30  za + iz družine Kastelec 
18.00  za + mamo Vero Šenka 

PV 10.00 za + Frančiško Papež, 30. dan 


