
, 
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 -

 

3. ADVENTNA NEDELJA 
11. december 2016  št. 3 

 

»11 Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená  
ni vstal nobeden večji ko Janez Krstnik;  

in vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu  
večji od njega.« (Mt  3,11). 

 

• V torek, 13. 12., ob 20.00 uri je srečanje za razporočene. Vsi, ki imate 
izkušnjo razdrtja zakonske ali partnerske zveze, prav lepo povabljeni. 

 

• V četrtek, 15. 12., ob 19. uri je srečanje za starše z družinsko 
terapevtko dr. Natašo Rijavec Klobučar v Frančiškovi dvorani Tema 
pogovora je Čas pričakovanj v naši odnosih – prazniki, darila in čas. 
 

• V petek, 16. 12. ob 19.30 je spokorno bogoslužje in spoved za 
mlade naše novomeške dekanije. Mladi, izkoristite to, res lepo 
priložnost. 
 

• LUČKA MIRU se bo po rokah naših skavtov delila pri vseh mašah v 
nedeljo, 18. 12. 
 

• V nedeljo, 18. 12. bo pri maši ob 18h igrala Snežka Podpečan, ki 
bo že med mašo izvedla kakšno orgelsko skladbo, po maši pa še dve. 

 

 

STATISTIKA MESECA OKTOBRA IN NOVEMBRA: 
 

KRSTI: Vitan NOVINA, Aljaž RAJER, Alex BOHORČ, Ota Cimermančič, 
Ela MEGLIČ, Ian IVIĆ in Lara AVSEC. 
POGREBI: Lovrenc KOPAČ (87), Tatjana VESELIČ (66), Franc JERAJ 
(88), Franc OPREŠNIK (66), Ljubomir SUBANOVIĆ (80), Ana KOŠMRLJ 
(80) in Olga KOPAČ (88).  
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SMO NA SREDI ADVENTA 
 

Letošnji advent je tako razporejen, da 
pade 3. adventna nedelja ravno na 
sredo adventnega časa. 3. adventna je 
NEDELJA VESELJA - veselja, ker prihaja 
Odrešenik. Ob koncu tedna bomo že 
vstopili v 9-dnevno neposredno prip-
ravo na božič. Veselje bo v našem 
srcu, če ga bo očistila Božja usmiljena 
ljubezen in če se bomo znali drug z 
drugim srečati kot resnični prijatelji. 
Omogočimo sebi in bližnjemu pristno 
veselje srca. 
V tednu, ki je pred nami, bomo spove-
dali naše otroke pri verouku.  
Duhovniki bomo veseli, če nas boste 
poklicali k vašim in našim bolnikom na 
dom ter jim tako omogočili zakramen-
talno srečanje z Jezusom. Tudi sami ne 
čakajte s spovednjo na zadnje dni 
adventa, ker veste da so potem vrste 
in nepotrebna gneča. Vzemimo si čas 
zase in za Boga. 
 

JASLICE V NAŠI CERKVI 
 

bodo tudi leto postavljali mladi. 
 

HVALA ZA VSE DAROVE 
 

Na prvo nedeljo v mesecu decembru, 
4. 12., ste darovali preko 2.200€. In še 
ena hvala za nazaj. V Gotni vasi je bilo 
pri ofru na Lenartovo nedeljo 13. 11. 
darovano skoraj 400€ - Bog povrni! 
 

KATEHUMENI 
Danes, v nedeljo, 11. 12., bo g. škof 
Andrej Glavan pri večerni maši ob 18. 
uri podelil zakramente trem katehu-
menom. Molimo za njihovo trdno vero 
in pogumno pričevanje. 

ADVENTNI ODMIK ZA MOŠKE 
 

Minulo nedeljo je bilo na srečanju za 
moške udeleženo 24 mož. Hvala! 
 

MARIJA ROMARICA 
 

se bo na pot v naše družine podala v 
četrtek, 15. 12., ob koncu večerne 
maše. Družine, prijavite se za spre-
jem Marije. Na voljo je 9 dni, zadnja 
družina prinese Marijo nazaj na Sveti 
večer, 24. 12. 
***Božično 9-dnevnico pričnemo v 
petek, 16. 12.  -  »Kralja, ki prihaja, 
pridite, molimo!« 
 

 

KOLEDARJI, PRATIKA, ČESTITKE 
 

in kadilo ter oglje – vse dobite v 
župnijski 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.  

 

IZLET – OGLED JASLIC 
 

Vabljeni na ogled jaslic drugod po 
Sloveniji. Izlet načrtujemo za soboto, 
7. 1. Ogledali si bomo prenovljeni 
muzej jaslic na Brezjah, Tekčeve jas-
lice v Tržiču in morda še kje.   

 

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 organiziramo 
mestne župnije. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
17. 12.: Žabja vas, Šentjernejska c., 
Lobetova in Na Tratah. 

MAŠNI NAMENI 
3. adventni teden 2016 

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, 11. obl. 

SV 10 za + Srečka in Jožico Seničar 

PONEDELJEK 
12.   december 

Devica Marija iz Guadalupe 

8.00  za + Cirilo Kambič 

8.00  za + Branka Jurekoviča 

18.00  za zdravje 

18.00  za + Ano Barborič GM12 

TOREK 
13.   december 

Sv. Lucija, devica in mučenka 

8.00  za + Ano Barborič GM13 

18.00  za + Lojzko in Ivana Drenik 
18.00  Za + br. Alfonza Glušiča 

SREDA 
14.   december 

Sv.  Janez od Križa duh. in 
cerkveni  učitelj 

8.00  za + starše in brate Primc 
18.00  za + Guštin 
18.00  za + Ano Barborič GM14 
BOL 19.30  za + Ivana Jazbeca 

ČETRTEK 
15.  december 

Bl. Antonija, Krizina in druge 
drinske mučenke  

8.00  za duše v vicah 

18.00  za + Marijo in Jožeta Kos in Antona Tratarja 

18.00  za + Ano Barborič GM15 

PETEK 
16.   december 

Sv. Adelajda, kraljica 

8.00  za + Ano Barborič GM16 
18.00  za + Vilija Verščaja, obl. 
18.00  za + Ivana Karliča, obl. 
18.00  za + Olgo Kopač, 30. dan 

 SOBOTA 
17.   december 

Sv. Janez de Matha, red. ust. 

8.00  za + Ano Barborič GM18 
8.00  za + Marijo Suhorepec, starše in tete 
18.00  za žive in + člane FSR 

NEDELJA 
18.  december 

3. ADVENTNA NEDELJA 

7.00  za + Silvestra Zagorca in Andreja Luzarja 
8.30  za farane 
10.00  za + iz družine Nose       
11.30  za + Ano Barborič GM18 
18.00  za+ Marijo Sašek 

VS 10 za + Cirila Košmerla in + iz družine Košmerl 


