
Župnija Novo mesto - sv. Lenart

, 
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 12.00 in od 17.00 do 18.00. 
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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. nedelja med letom – KRISTUS KRALJ 

20. 11. 2016, št. 46 
 
 

»36 Posmehovali so se mu tudi vojaki, ki so 
pristopali in mu podajali kisa 37 ter govorili: 
'Če si ti judovski kralj, se reši!' 38 Bil je nad 

njim tudi napis, pisan z grškimi, latinskimi in 
hebrejskimi črkami: 'To je judovski kralj.'«  

(Lk  23,36-38). 

DEKANIJSKO SREČANJE  
ZA BRALCE BERIL 

 

bo jutri, v ponedeljek, 21. 11., ob 
18.30, v župnijski cerkvi v Vavti vasi.  
G. Tomaž Koncilija bo v enournem 
predavanju predstavil, kaj vse je 
potrebno, da lahko pri bogoslužju 
dobro beremo Božjo besedo.  
Bralci beril, lepo vabljeni! 

 

ŽUPNIJSKA PISARNA 
 

bo z adventom odprta v dopol-
danskem času samo eno uro, od 
10h do 11h (po, to, če in pe),  
popoldan pa od 17h do 17.45. 
 

Seveda ostaja odprta po vsaki 
sveti maši, tako med tednom kot 
ob nedeljah.   
 
 

VERSKI TISK IN KOLEDARJI 
 
 
 

Na mizicah si preskrbite verski tisk, 
še posebej Družino in Ognjišče.  
Letna naročnina za leto 2017 bo: za 
Družino 98,80 € in Ognjišče 30,80 €. 
V župnijski pisarni pa so vam že na 
voljo koledarji: Marijanski, listni in 
od Družine vezan s spiralo; dobite 
lahko tudi Družinsko pratiko. 
 

MINISTRANTI VABLJENI 
 

• na duhovne vaje, ki bodo od 25. – 
27. 11., v Šmarjeti; 

• v Kamnik na srečanje ministrantov 
frančiškanskih župnij, 10. 12.; 

• na decembrski filmski večer v sobo-
to, 10. 12., v dvorani župnišča v Šen-
tjerneju, ob 17h; 

• in dekanijski izlet v Zagreb v nedel-
jo, 11. 12.  
Prijavite se p. Tomažu. 
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TEDEN KARITAS 
 

Letošnje geslo tedna Karitas je »V 
OBJEMU DOBROTE«. Kaj se bo doga-
jalo v zvezi s Karitas v tednu, ki priha-
ja, si preberite v prilogi oznanil. Pri-
hodnjo nedeljo bodo darovi namen-
jeni za potrebe Slovenske karitas, pa 
tudi naše. Hvala za vsak dar že v nap-
rej. 
 

PRVOOBHAJANCI 2017 
 

Danes, na nedeljo Kristusa Kralja, so 
pri maši ob 10. uri sodelovali naši 
prvoobhajanci 2017; vseh je 40. Njih 
in njihove družine podprimo z molit-
vijo.  
 

SV. CECILIJA, PROSI ZA… 
 

- naše cerkvene pevce v zborih: 
župnijskem, frančiškansko komor-
nem, mladinskem in otroškem; 

- naše organiste: Snežko Podpečan, 
Sabino Devjak Novak in Mateja 
Burgerja; 

- naše zborovodje: Sonjo Pirc, Mate-
ja Burgerja, Emo in Niko Molan, 
Katjo in Saro Mihalič.  

- vse ljubitelje ljudskega petja, ki 
vztrajno vsak dan prepevajo pri 
naših sv. mašah.  
Bog povrni za vaše služenje! 

***V torek, 22. 11., na god sv. Cecilije, 
bo Župnijski pevski zbor prepeval pri 
maši ob 18h. 

 

DEKANIJSKO SREČANJE ZA ŽPS 
je danes, v nedeljo, na praznik Kris-
tusa Kralja, 20. novembra 2016, ob 
14.30, v Šmihelu pri Novem mestu, v 
Baragovem zavodu. 

 

DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV 
 

za otroke in starše, skupaj s sodelavci 
Karitas, bo v soboto, 26. 11., ob 9. uri v 
Lenartovi dvorani.  
***Blagoslov adventnih venčkov bo 
pri vseh mašah. 
 

STIČNA DIHA NOVO MESTO-ŠMIHEL 
 

Srečanje za mlade bo v soboto, 26. 
novembra: od 16.30 – 21.30 program 
Stična diha v Zavodu Friderik Irenej 
Baraga (pričevanje mladega preizku-
šenega para, sv. maša, adoracija in 
možnost za spoved, koncert nove 
krščanske glasbe - izbor za Ritem srca 
RO, Stična band…). 
 

ADVENTNI ODMIK ZA MOŠKE 
 

Morda se kdo sprašuje, kaj je to? Vsi 
moški, še posebej tisti, ki vsako leto 
romajo na stanovsko romanje, vabljeni 
na srečanje v nedeljo, 4. 12., ob 19. uri 
v Frančiškovo dvorano. Nagovoril jih 
bo Dani Siter; po srečanju sledi dru-
ženje v samostanski obednici. VAB-
LJENI! 
 

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. Za 1. otroka v družini je 
prispevek 10€, za ostale pa je ceneje za 
2 €.  
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
 

26. 11.: Mali Slatnik, Mala in Velika 
Cikava ter ulice: Milana Majcna, Ilke 
Vaštetove in Slančeva. PRIDITE« 

MAŠNI NAMENI 
34. teden med letom 2016 

NEDELJA 
20. november 

 

34. NEDELJA MED LETOM 
- KRISTUS KRALJ 

 

7.00  za + iz novembrskih pisem 
8.30  za farane 
10.00  za + Milana Gotliba in Jančarjeve 
11.30  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  za + Franca Jeraja, 30. dan 

SV 10h za + iz družine Klemenčič in Gašperšič 

PONEDELJEK 
21.  november 

Darovanje Device Marije 

8.00  za + iz družine Kalan 
18.00  za + starše Kastelic in sorodnike 
18.00  za + Franca Oprešnika, 30. dan 

TOREK 
22.  november 

Sv.  Cecilija, devica in muč. 

8.00  v zahvalo 
18.00  za + starše Novak 

18.00  za + Antona Ovnička, obl. 

SREDA 
23.  november 

Sv. Klemen I., papež 

8.00  v zahvalo 
8.00  za zdravje 
18.00  za + Danico Potokar 
18.00  za zdravje 
BOL 19.30  za + starše in za zdravje 

ČETRTEK 
24.  november 

Sv.  Andrej Dung-Lac, duh. in 
drugi vietnamski mučenci 

8.00  za + Nikola in Kato Lukunič 

18.00  za + Stanko Grein 

18.00  za + Jožeta in Ano Peče 

PETEK 
25.  november 

Sv. Katarina Aleksandrijska, 
devica in mučenka 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  v zahvalo za uspešen študij 

18.00  v zahvalo Mariji 

 SOBOTA 
26.  november 

Sv. Leonard Portomavriški, 
redovnik in misijonar 

8.00  za + iz novembrskih pisem 
18.00  za + starše Kocjan 

18.00  za + Ano in Rudolfa Gorše in Ano Skok 

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 


