
, 
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 -

 

2. ADVENTNA NEDELJA 
4. december 2016  št. 2 

»11 Jaz vas krščujem z vodo, da bi se spokorili;  
ta pa, ki pride za menoj, je močnejši od mene  
in jaz nisem vreden, da bi mu obuvalo sezul;  
on vas bo krstil s Svetim Duhom in z ognjem.  

(Mt  3,11). 

 

• Redna seja članov ŽPS je jutri, v ponedeljek, 5. 12., po večerni 
sv. maši ob 19. uri. 
 

• V sredo, 7. 12., on 16.30 popoldan je v naši cerkvi je letni 
koncert Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto. Vsem 
udeležencem želimo sporočiti, da bo prihodnje leto naša župnija 
praznovala 50-letnico obstoja. 

 

• Sodelavci Župnijske karitas imajo svoje redno mesečno srečanje 
v sredo, 7. 12., po večerni sv. maši v Klarini sobi.  
 

• V četrtek, 8. 12., praznujemo slovesni praznik Brezmadežno 
spočetje Device Marije. Vabljeni k sv. maši ob 8. in 18. uri. 
 

• Sv. maša za ozdravljenje je v četrtek, na slovesni praznik, 8. 
12., ob 18. uri; po maši sledijo molitve nad posamezniki – LEPO 
VABLJENI.  
 

• Srečanje ministrantov frančiškanskih župnij v Kamniku bo v 
soboto, 10. 12.; ministranti, prijavite se pri p. Tomažu. 

 

• Mesečno srečanje skupine Vere in Luči bo v nedeljo, 11. 12., ob 
14. uri v Lenartovi dvorani. Med nje bo prišel tudi sv. Miklavž. 
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ZA NAMI JE I. ADVENTNI TEDEN 
 

Smo advent že pričeli? Vsak ve zase. 
Veliko možnosti nam je danih. Otroci 
naj skupaj s starši prebirajo Adventni 
koledar; še je veliko izvodov na mizi-
cah za verski tisk, tudi drugi ga vzemi-
te…berite in molite! Morda za adven-
tno nalogo vzamete obisk sv. maše; 
Božja beseda je za mašo v adventu 
skrbno izbrana; nežno in tiho kliče. 
Lahko se potrudimo in naredimo 
iznajdljiva dobra dela drug drugemu. 
Velika pomoč nam je tudi e-stran - 
http://pridi.com/  
Danes, 4. 12., lahko posadimo pšenico 
ali v vodo vtaknemo češnjevo vejico, 
tako bomo imeli za Božič zelenje in 
cvetove…Pogumno pojdimo naprej 
po poti adventa. 
 

HVALA ZA VSE DAROVE 
 

Ta rubrika se mora čez leto večkrat 
ponoviti. Vredno je, kajti beseda HVA-
LA odpira pot do srca. Torej, hvala za 
vse darove na nedeljo Karitas, pri maši 
ste darovali preko 1600€, ob darovih 
za adventne venčke in druge izdelke 
pridnih žena pa še dodatnih 700€. 
Pri ofru na Velikem Slatniku ob 
zahvalni nedelji se je nabralo skoraj 
300 € - Slatnčani, hvala Vam za biro! 
Tudi ob Martinovi nedelji na Potovem 
Vrhu ste pri ofru zbrali 400€ - hvala. 
 

ADVENTNI ODMIK ZA MOŠKE 
 

je danes zvečer ob 19. uri v Frančiško-
vi dvorani. Nagovoril jih bo Dani Siter; 
po srečanju sledi druženje v samos-
tanski obednici. PRISRČNO DOBRO-
DOŠLI! 

PRIHAJA SV. MIKLAVŽ 
 

Jutri, v ponedeljek, 5. 12., ob 16. uri, 
nas bo v naši cerkvi obisk sv. Miklavža. 
Hvala katehistinji Gabi in otrokom za 
Miklavževo igrico ter pevskemu zbor-
čku za pesmice.  
*Zaradi miklavževanja, v ponedeljek, 5. 
12., odpade verouk od 1. do 3. razreda.  
 

KATEHUMENI 
V nedeljo, 11. 12., bo g. škof Andrej 
Glavan pri večerni maši ob 18. uri 
podelil zakramente trem katehume-
nom. 
Podprimo jih z molitvijo in z njo 
pomagajmo njihovo pridobljeno vero 
v zakramentih poglobiti in utrditi. 
Nova skupina je pričela svoja sreče-
vanja s p. Markom, letos 2. 10. in šteje 
6 katehumenov.  
 

KOLEDARJI, PRATIKA, ČESTITKE 
 

in kadilo ter oglje – vse dobite v žup-
nijski pisarni. Čestitke so ročno delo 
naših žena iz skupine Ročna dela dar 
za nje je 1€. Oglasite se v času uradnih 
ur ali po sv. maši.  

 

PRVOMAJSKO ROMANJE V LURD  
 

bo od 27. 4 do 1. 5. 2017. Prijave prič-
nemo zbirati danes, v nedeljo, 4. 12. 
Cena romanja za 5 dni je 380 €. Ob 
prijavi vplačate 100€; ostalo lahko po 
obrokih. Romanje organizirajo mestne 
župnije in sicer v pripravi na mestni 
misijon, ki je planiran za advent 2017. 
Romanje je zelo primerno kot birman-
sko darilo. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
9. 12. 2016 ob 19.30.: Smolenja vas, Pet-
elinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 

  
 

 

MAŠNI NAMENI 
2. adventni teden 2016 

 

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 

PONEDELJEK 
5.   december 

Sv. Saba (Sava), opat, pušč. 

8.00  v dober namen 

18.00  za + Vinka Sankoviča, obl. 

18.00  za + Ano Barborič GM5 
TOREK 

6.   december 
Sv. Nikolaj 

8.00  za + Ano Barborič GM6 

18.00  za + Ljubomirja Subanovića, 30. dan 

SREDA 
7.   december 

Sv.  Ambrozij, škof in cerk.uč. 

8.00  za + Franca Jeraja in sestro Ničo Jeraj Turk 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
18.00  za + Ano Barborič GM7 
BOL 19.30  za blagoslov Sebastjana in družine 

ČETRTEK 
8.  december 

Brezmadežno spočetje  
Device Marije  

8.00  v čast in zahvalo Mariji 

8.00  za + Ano Barborič GM8 
18.00  za + Silvestra Peterlina, obl. 

18.00  za  žive in rajne iz družine Schweiger 

PETEK 
9.   december 

Sv. Peter Fourier, red. ustan. 

8.00  za + Ano Barborič GM9 
18.00  za + Mici Guštin in Pepco Hudoklin 
18.00  za + Ano Košmrlj, 30. dan 

 SOBOTA 
10.   december 

Loretska Mati Božja 

8.00  za + Aleša in Cirila Strasbergerja 
18.00  za + Terezijo Vrbinc 
18.00  za + Ano Barborič GM10 

NEDELJA 
11.  december 

2. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + Marijo Kunčič 
8.30  za farane 
10.00  za + Ano Barborič GM11       
11.30  po namenu darovalke 
18.00  za+ Franca Mavsarja, 3. obl. 

SV 10 za + Srečka in Jožico Seničar 


