
Oznanila
kloštrska

IZDAJA 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 župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

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.

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.

 

• ODMIK ZA MOŠKE: možje in fantje vabljeni na nekajurni odmik, v 
soboto, 3. 2., ob 8.30 pri nas v Lenartovem domu. Končamo z 
večerno sv. mašo ob 18h. Prijave so obvezne na e-naslov: 
krizostom.komar@rkc.si ali telefon 041/347-o69. TEMA SREČANJA: 
Oče in sin. Podelili si bomo izkušnjo svojega sinovstva in svojega 
očetovstva. Pomagali si bomo s filmom in osebnim premislekom. Ta 
odnos tudi najbolj vpliva na moški odnos do Boga in vseh ostalih 
moških, ter seveda žensk, otrok in narave. Je lahko vir moči ali pa nas 
celo življenje izpija in duši, če se z njim ne soočimo pred Bogom in ne 
sprejmemo svobode, ki nam jo je podaril. 
 

 

• ČIM PREJ PORAVNAJTE NAROČNINO ZA DRUŽINO, OGNJIŠČE IN 
MOHORJEVKE v župnijski pisarni. 
 
 

• PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – stolna, šmihelska in naša, 
organiziramo prvomajsko romanje od 27. do 30. 4. 2018 v Assisi k sv. 
Frančišku, v San Giovanni Rotondo k sv. p. Piju, na Monte 
Sant'Angelo k sv. nadangelu Mihaelu in v Barij k sv. Miklavžu; nazaj 
grede si bomo ogledali še mesto Lanciano, kjer se je zgodil eden od 
evharističnih čudežev in se ustavili še v Lorettu. Kdor razmišlja, naj se 
čim prej prijavi in vplača prvi obrok 100 €; s seboj naj prinese tudi 
številko veljavnega osebnega dokumenta (osebna ali potni list!) 

2. NEDELJA MED LETOM 
 
 
 
 
 
 

 

14. januar 2018  
št.  7 

 

»Tisti čas je Janez Krstnik 
spet stal tam in še dva 

izmed njegovih učencev. 
Ozrl se je na Jezusa, ki je 

šel mimo, in rekel: 'Glejte, 
Jagnje Božje!' Učenca sta 

slišala, kaj je rekel, in odšla 
za Jezusom.« 

Jn 1, 34-37 



 

MAŠNI NAMENI 
2. TEDEN MED LETOM 2018 

NEDELJA 
14. januar 

 

2. NEDELJA MED LETOM 
 

 

7.00  za + Antona Hudoklina 
8.30  za farane   
10.00  za + Fani, 30. dan in + Alojza Novaka 30.obl. 

11.30  za + Janeza in Justino Brudar 

18.00  za + Franca in ostale Berkopčeve 
SV 10 za + Franca Medleta 

 PONEDELJEK 
Sv. Absalom, koprski škof 

 15. januar 

8.00  za + Antona Mihaliča, obl. 

18.00   za + Jožefo in Mihata Pečeta 

TOREK 
Sv.  Berard in drugi maroški 

mučenci 
16. januar 

8.00  za žive in + iz družin Alessandra in Rábotin 

18.00  za + Davida Zvera 

SREDA 
Sv. Anton, puščavnik, opat 

17. januar 

8.00  za + Martina  Florjančiča 

17.00  za + Franca Radeža, obl. in vse Radeževe 

18.00  za + mamo Podpečan 
BOL 19.30 za + Jožeta Kapariča, 1. obl. 

ČETRTEK 
Sv. Marjeta Ogrska, 

kneginja 
18. januar 

8.00  po namenu 

18.00  za + Ivana Lesjaka, 3. obl. 

PETEK 
Sv. Makarij Aleksandrijski, 

opat 
19. januar 

8.00  za + Franca Judeža, obl. 
18.00  za + Sebastjana Peterlina 

18.00  za + Pavlino Gričar, 30. dan 

 SOBOTA 
Sv. Fabijan, papež in muč. 

20. januar 

8.00  v čast Materi Božji v zahvalo 
8.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
18.00  po namenu FSR 

NEDELJA 
21. januar 

 
 

3.  NEDELJA MED LETOM 
 

 

7.00  za + Julijano Butala in + iz družine Sleme 
8.30  za farane   
10.00  za izbiro prave poti v življenju 
11.30  v zahvalo za uspešno zaključen študij 
18.00  za + Marijo Kirn 

SV 10 za + iz družine Vodopivec 

IZPOLNITI BOŽJO VOLJO 
 

 

Ni lahko izpolniti voljo drugega ali tudi 
Boga, če so uresničene želje po naši 
volji. Težje pa postane takrat, ko 
moramo nekaj narediti, kar pričakuje 
drugi, oziroma Bog in je v nasprotju z 
našimi pričakovanji. Večkrat tako 
pridemo v navzkriž z voljo drugega in 
Boga. Se zato jezimo in negodujemo. 
Prosimo Sv. Duha, da bi zmogli vsak 
dan izpolniti ali sprejeti Božjo voljo, 
četudi bo Bog od nas terjal, da 
zdržimo v preizkušnji; da se soočimo 
sami s seboj, s svojimi muhami, križi in 
grehi. Kakor učenci v evangeliju, se 
približajmo Jezusu, ki nas vabi, da mu 
sledimo, tako bomo lažje in gotovo 
izpolnili Božjo voljo. 
 

SV. MAŠA – MAŠNI NAMEN 
 

Med tednom lahko duhovnik 
praviloma daruje eno sveto mašo na 
dan. Če pastoralne potrebe narekujejo 
(upravičen razlog je npr. poročna ali 
pogrebna sveta maša) in z 
dovoljenjem škofa, pa lahko med 
tednom redno daruje, tudi drugo 
sveto mašo. Dar od ene svete maše je 
za duhovnika, ki jo daruje, dar za 
drugo ali tretjo sveto mašo pa ni 
njegov in mora duhovnik oddati na 
škofijo (v našem primeru na 
frančiškansko provinco!)  
 

Duhovnik sme v mašno daritev 
vključiti le en mašni namen, za 
katerega je prejel mašni dar. 
Darovalec pa lahko v isti namen vključi 
več pokojnih (razen pri gregorijanskih 
mašah) ali več prošenj. V tem primeru 

lahko duhovnik pri maši omeni imena 
pokojnih ali vsebino darovalčevega 
namena. Duhovniku ni dovoljeno 
združevati mašnih namenov različnih 
darovalcev. Vsekakor pa velja, da 
sveta maša, ki se daruje ni »kupljena« z 
mašnim darom, ali v »izključni lasti 
naročnika«. Pri vsaki maši lahko vsak 
vernik v Kristusovo daritev vključi 
svoje in skupne namene. 
 

MOLITVENA OSMINA ZA EDINOST 
 

Tudi letos bomo molili za edinost med 
kristjani. Osemdnevno molitev 
pričnemo v četrtek, 18. januarja. Pri 
svetih mašah bo posebna Božja 
beseda in tudi kratek nagovor. Ob 
koncu osmine, v sredo, 24. januarja, pa 
bo ob 18h sv. maša, h kateri so 
povabljeni predstavniki pravoslavne in 
evangelijske cerkve 
 

2. SREČANJE ZA BIRMANSKE BOTRE 
 
 

Bo v  soboto, 20. 1., od 10h do 12h v 
Baragovem zavodu v Novem mestu v 
Šmihelu.  VABLJENI! 
 

GOD SV. ANTONA, 17. 1. 
 

Na god sv. Antona Puščavnika bo sv. 
maša na Velikem Slatniku ob 17h. 
Slovesno žegnanje na Velikem Slatniku 
pa bo v nedeljo, 21. 1. ob 10h. Po maši 
sledi tradicionalna licitacija suho-
mesnih izdelkov. Zbrana sredstva 
bodo namenjena za obnovo podružne 
cerkvice – BOG POVRNI! 
 

 
 

 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

19. 1. ob 19.30: Smolenja vas, 
Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki 
Slatnik. 


