
, 
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 -

 

4. ADVENTNA NEDELJA 
18. december 2016  št. 4 

 

»23 'Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo 
imenoval Emanuel, kar pomeni: Bog z nami.'  

 24 Ko se je Jožef zbudil iz spanja, je storil, kakor mu 
je naročil Gospodov angel.« (Mt  1,23-24a). 

 

• 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. 

 

• Izšla je nova številka revije Prijatelji Radia Ognjišče, ki jo izdaja 
Radio Ognjišče. Ob izhodu iz cerkve boste mogli še najti kakšen 
brezplačen izvod. Če pa bi želeli postati podporni član Radia Ognjišče, 
ker ga radi poslušate, bodo te vaše odločitve zelo veseli. Pokličite jih 
in povejte, da želite postati PRIJATELJ RADIA OGNJIŠČE. 
 

• 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.  
 

• VEROUK bo po urniku še ta teden, od 19. do 22. 12., sledijo 
BOŽIČNO-NOVOLETNE počitnice 14 dni. 
Verouk pričnemo 9. januarja 2017. 
 

* * * * * TRADICIONALNI BOŽIČNI KONCERT * * * * * 
FRANČIŠKANSKEGA KOMORNEGA ZBORA Z ORKESTROM  

bo na sam božični dan, 25. 12 ob 18.45.  
VABLJENI – VSTOPNINE NI! 
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TEČEJO ZADNJI DNEVI ADVENTA 
 

V petek, 16. 12., smo pričeli z božično 
9-dnevnico. »Kralja ki prihaja, pridite 
molimo!«, odmeva vsak večer na zače-
tku sv. maše. Ne dopustimo, da nam  
svet s potrošniško in nakupovalno 
mrzlico odvzame čar in bistvo božiča. 
Resnično se pripravimo na prihod 
Boga med nas. Molitev in sv. spoved 
ter trenutek za bližnjega – to je samo 
nekaj korakov, kot pomoč v pripravi. 
 

SVETA SPOVED 
 

V ponedeljek, 19. 12. in torek, 20. 12., 
bomo spovedovali od 7.30 do 9h in od 
17h do konca večerne sv. maše.  
DEŽURANJE PREKO DNEVA: od srede, 
21. 12. do sobote, 24. 12., bomo na raz-
polago za sv. spoved: od 7.30 do 12.00 
in od 14h do konca večerne sv. maše 
ob 18. uri. Na Sveti večer bomo zaklju-
čili s spovedovanjem ob 17h.  
Ne čakajte na zadnje ure adventa. 
 

BOŽIČNA VIGILIJA, POLNOČNE IN 
BOŽIČNE SV. MAŠE, 24. in 25. 12. 

 

 prva božična maša – vigilija, z zak-
ljučkom božične 9-dnevnice bo 24. 
12. ob 18. uri;  

 na Sveti večer ob 17h, bo sv. maša 
tudi v novomeški porodnišnici; 

 otroška ali družinska »polnočna« 
maša bo ob 20.30, pred njo bo ob 
20h polurni Božični program, ki ga 
pripravlja dramska skupinica; pri 
tej maši bo tudi blagoslov otrok. 

 ob polnoči bo sv. maša v kloštru, 
med katero bo ljudsko petje; 

 polnočna maša je tudi na podruž-
nici Smolenja vas in na Potovem 

Vrhu. Navodilo za Potov Vrh: eno 
uro prej se dobijo pohodniki ob 
sotočju treh potočkov pod cerkvijo 
na Velikem Slatniku na blagoslovu 
lesenih jaslic in nato sledi pohod 
proti Potovemu Vrhu, kjer bo sv. 
maša – lepo povabljeni! 

 na praznik Gospodovega rojstva 
bodo sv. maše kot ob nedeljah; ob 
10h je sv. maša tudi na Velikem Sla-
tniku in zvečer ob 19.30 v kapeli 
novomeške bolnice. 

 

MARIJA ROMARICA 
 

se je podala na pot od družine do dru-
žine. Na Sveti večer bo končala svojo 
romarsko pot. Naj bo Marija tista, ki 
bo s svojimi prošnjami pomagala 
našim družinam pripraviti prostor 
Emanuelu – Bogu, ki je z nami! 
 
 

IZLET – OGLED JASLIC 
 

Vabljeni na ogled jaslic drugod po Slo-
veniji. Izlet načrtujemo za soboto, 7. 1. 
Ogledali si bomo prenovljeni muzej 
jaslic na Brezjah, Tekčeve jaslice v Trži-
ču in morda še kje.   

 

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 lah-
ko po obrokih. Romanje organiziramo 
mestne župnije. 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
24. 12.: Ulice: Marjana Kozine, Jurčiče-
va, Levstikova, Stritarjeva in Tavčarje-
va. Tej skupini, ki ni številna, se pridru-
žite tudi drugi, da bomo imeli za praz-
nike očiščeno cerkev – HVALA.  

MAŠNI NAMENI 
4. adventni teden 2016 

NEDELJA 
18.  december 

4. 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 

PV 10 za + Cirila Košmerla in + iz družine Košmerl 

PONEDELJEK 
19.   december 

Sv. Urban 

8.00  za + Marijo Klobčar 

18.00  za zdravje 
18.00  za + Ano Barborič GM19 

TOREK 
20.   december 

Sv. Vincencij Romano, duh. 

8.00  za + Ano Barborič GM20 
18.00  za + starše Kuhelj in Kramar 

PV 17 Za + Frančiško Papež, 7. dan 

SREDA 
21.   december 

Sv.  Peter Kanizij, duh. in 
cerkv. učitelj 

8.00  v dober namen 
18.00  za + Jožeta Kraševca 
18.00  za + Ano Barborič GM21 
BOL 19.30  v zahvalo in priprošnjo 

ČETRTEK 
22.  december 

Sv. Frančiška K. Caibrini, 
redovna ustanoviteljica  

8.00  za notranje ozdravljenje 

18.00  za + iz družine Klobučar 

18.00  za + Ano Barborič GM22 

PETEK 
23.   december 

Sv. Janez Kancij, duhovnik 

8.00  za + Ano Barborič GM23 
18.00  za + p. Igorja in mamo Majdo Štamfelj ter sorodnike 

18.00  za + Marjana Žnidaršiča, 7. dan 

 SOBOTA 
24.   december 

Sv. Adam in Eva, prastarši 
 

SVETI VEČER 

8.00  za + Ano Barborič GM24 
18.00  za + starše Muhič in Hrovat 
20.30  za + starše Mohorčič 
00.00  za + Štefko Krevs in Tončko Žabkar 
00.00 PV za + Rainerja Ristau, 30. dan 
00.00 SV v čast Materi božji za zdravje v družini 

NEDELJA 
25.  december 

GOSPODOVO ROJSTVO - 
BOŽIČ 

7.00  v zahvalo in dober namen 
8.30  za farane 
10.00  za + Ano Barborič GM25       
11.30  za + Antona, Kristino in Rudija Koračin 
18.00  za + Jožeta, Ano in Antona Rapuž 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 

VS 10 za + Franca Radeža 


