
, 
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 -

 

 

MARIJA, BOŽJA MATI 
1. januar 2017  št. 

»16 In pohiteli so, prišli tja in našli Marijo, Jožefa in 
dete, v jasli položeno. 17 Ko so to videli, so 

povedali, kar jim je bilo rečeno o tem detetu.«  
(Lk 2,16-17). 

 DNEVI, KI NAS POSVEČUJEJO: četrtek pred prvim petkom, prvi petek in 
prva sobota; vse dni VABLJENI k sv. maši in še prej pred Najsvetejše ob 
17.30. 
 

  VERSKI TISK: eni ste nanj naročeni (lahko v pisarni vplačate naročnino 
za leto 2017!), drugi ga morete kupiti. Praznična dvojna številka Družine in 
druga literatura Vam je ponujena v branje in premišljevanje. Lahko si za 5,50 
kupite tudi revijo JASLICE, kjer so predstavljene tudi naše lanskoletne jaslice.   

 

 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 (šest trdo vezanih knjig) – 46 €.  
 

 VEROUK pričnemo po BOŽIČNO-NOVOLETNIH počitnicah čez teden dni 
v ponedeljek, 9. januarja 2017. 
 

 SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE bo v soboto, 7. 1. ob 10. uri v Novem 
mestu, Baragov zavod v Šmihelu.  
 

 IZLET – OGLED JASLIC: v soboto, 7. 1., vabljeni na ogled jaslic drugod po 
Sloveniji. Ogledali si bomo prenovljeni muzej jaslic na Brezjah, Tekčeve 
jaslice v Tržiču in morda še kje. Odhod avtobusa je iz Kandije ob 8. uri; cena 
je 10€. Še je pol avtobusa prostega – pohitite! 
 

 PRVOMAJSKO ROMANJE V LURD bo od 27. 4 do 1. 5. 2017. Prijave že 
zbiramo. Cena romanja za 5 dni je 380 €. Ob prijavi vplačate 100€; ostalo 
lahko po obrokih. Romanje organiziramo mestne župnije. Program je  bil 
priložen oznanilom. Pohitite s prijavo.  
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Z BOŽJIM BLAGOSLOVOM V 
NOVO LETO 2017 

 

Koledar letošnjih božično-novoletnih 
praznikov je takšen, da smo božič in 
novo leto obhajali na nedeljo. Danes, na 
novega leta dan, se spominjamo Marije, 
Božje Matere. Današnji dan je tudi 
svetovni dan miru. »In naj bo mir vedno z 
vami«, poje znana črnska duhovna 
pesem. Kdo si ne želi miru? Ob vseh 
poročilih o vojnah, atentatih in drugih 
nesrečah se zdi, kot da je mir utopija, 
nekaj nemogočega. Kristjani verujemo, 
da je z Bogom mogoč mir, seveda pa si 
je zanj potrebno osebno prizadevati.  
Papež vsako leto napiše novoletno 
poslanico. Letos, za 50. svetovni dan 
miru, ima poslanica naslov Nenasilje: stil 
politike za mir. Naj bo iz nje naveden 
kratek odlomek, ki nosi naslov, POT 
NENASILJA SE ZAČENJA V OKVIRU 
DRUŽINE. Takole papež nadaljuje: »Če je 
izvor nasilja v srcu ljudi, potem se pot 
nenasilja začenja v okviru družine. Ta je 
namreč okolje, kjer se nauči komunicirati 
in skrbeti za druge; kjer se trenja ali spori 
presegajo z dialogom, iskanjem dobrega 
za drugega, usmiljenjem in odpuščanjem. 
Iz družine se veselje ljubezni nato razširi 
po svetu in v družbi.«  
 

Vsem ljudem dobre volje želimo 
bratje frančiškani blagoslovljeno, 
zdravo, uspešno in zadovoljno 
novo leto 2017 – BOG VAS ŽIVI! 
 

LETO 2016 - STATISTIKA 
 

Vsako leto nam ob koncu starega  ali 
na začetku novega leta spregovorijo 

številke podeljenih zakramentov: krsta 
in poroke ter pogreba, ki je 
zakramental.  
 

KRSTI: 
Vseh je bilo 44: 

- 27 deklic in  17 dečkov 
- 13 zakonskih 
- 7 civilnozakonskih 
- 24 izvenzakonskih 

 
 

POROKE: 
Vseh porok je bilo 10 (8 pri nas in 2 
drugod); 1 poroka je bila med 
krščenim in nekrščenim. 
 
 

POGREBI: 
Vseh pogrebov je bilo 57 (28 moških 
in 29 žensk); 24 je bilo previdenih in 
33 neprevidenih, kar pomeni, da so 
umrli brez sv. zakramentov.    
 

NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA  
 

Vabljeni vsi, ki ste krščeni od 
10.9.1967 do 6.11.1968 - torej v 1. letu 
naše župnije, pred 50. leti - da 
pridete k maši v nedeljo, 8. 1., ob 
11.30. Skupaj se bomo Bogu zahvalili 
za milost sv. krsta. 
 

 

*** NABIRKA ZA CERKEV IN 
SAMOSTAN TER POGOSTITEV PO 
DOPOLDANSKIH MAŠH bo v nedeljo, 
8. 1. Priporočamo se za  pecivo – 
HVALA. 
 ********************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
7. 1.: Belokranjska cesta, Gotna vas, Ob 
potoku in Jedinščica.  

 

 

MAŠNI NAMENI 
2. božični teden 2017 

NEDELJA 
1.  januar 2017 

MARIJA, BOŽJA MATI 
NOVO LETO – DAN MIRU 

7.00  za + Sašo Baumgartner 
8.30  za farane 
10.00  za + Jožefa in Terezijo Gazvoda 
11.30  za + starše Rajk in Gruber 

18.00  za + Janka Petovarja 

PONEDELJEK 
2. januar 

Sv. Bazilij Veliki,  
škof in cerkveni učitelj 

8.00  za + Marjana Jančarja 

18.00  za + Angelo Ivanič 

18.00  za + Zdenka Tekstorja, obl. 

TOREK 
3. januar  

Presveto Jezusovo ime  

8.00  za + iz družine Tomc, Berlan in Pelko 

18.00  za + Pureber 
GV 17 za + Terezijo Brudar, 7. dan. 

SREDA 
4. januar  

Sv.  Angela Folinjska, 
redovnica 

8.00  za + iz družin Muhič in + Poldeta Blatnika 
18.00  za + Marijo Šporar 
18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
BOL 19.30  za + Alenko Supe 

ČETRTEK 
5. januar 

 Sv. Emiljana (Milena), dev.  

8.00  za + Mirka in Gabrijelo Brečič 

18.00  za + Jožefo Jalovec, 2. obl. 

18.00  za + Zalo Križman, obl. 

PETEK 
6. januar 

 

SVETI TRIJE KRALJI - 
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 

8.00  za + Boštjana, Darinko in Pavleta Japelj 
10.00  za + iz družine Gregorčič 

18.00  za + Franca Oštirja in škofa Stanislava Leniča 

18.00  za + Andreja Dežmana, 7. dan 

 SOBOTA 
7. januar 

Sv. Rajmud Penjaforstski, 
duhovnik 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

18.00  za + Alojza Grila, 20. obl. 

18.00  za + Barico Trščinar 

NEDELJA 
8.  januar 

 
 

 
Nedelja Jezusovega krsta 

7.00  za + Mileno Šribar 
8.30  za farane 
10.00  za + Janka Plevnika, Miro Mastnak in Blažičeve  za + Ano Barborič GM4 
11.30  za +Janeza Brudarja 
18.00  v zahvalo za Božjo pomoč in varstvo 

SV 10 za + Frančiška Medleta, obl. 


