
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.

 

 OPERA LENORA – avtor Tom Kobe – premiera v soboto, 27. 1. Po večerni 
sv. maši v naši cerkvi – VABLJENI.  Tom Kobe, mladi dolenjski skladatelj, 
avtor oper Krst pri Savici in Pod svobodnim soncem vabi na premiero 
svoje nove komorne opere Lenora. Libreto opere temelji na 
Prešernovem prevodu pesnitve Lenora, in govori o dekletu, ki jo 
neuslišana ljubezen pahne v smrt.  Pri projektu sodelujejo vrhunski 
akademski glasbeniki. Vstopnine ni, vljudno vabljeni! 
 

 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.  

 

 JANUAR – MESEC VERSKEGA TISKA – naročnino obnovite v župnijski 
pisarni in jo morda tudi komu podarite. 
 
 

 PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – stolna, šmihelska in naša župnija, 
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!) 

3. NEDELJA MED LETOM 
 
 
 
 
 
 

 

21. januar 2018  
št.  

 

»Ko so Janeza zaprli v 
ječo, je šel Jezus v Galilejo. 
Oznanjal je Božji evangelij 

in govóril: 'Čas se je 
dopólnil in Božje 

kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in  

vérujte evangeliju!'« 
 

Mr 1, 14-15 



MAMAMAAMAMAMAMAŠŠNNNI NAAAMEEENENENNENENENENNI
3. TEDEN MED LETOM 2018

N ELLLJJJA
21. januar

3.  NEDELJA MED LETOM

7.00 za + Julijano Butala in + iz družine Slemc
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

VS 10 za + iz družine Vodopivec
PONEDEDEDDEDEDDELLLJJJEKKK

Sv. Vincencij, dijakon in 
mučenec

22. januar

8.00 za + Iztoka Nilića

18.00 za + Jožeta Srebrnjaka, obl.

TOTOTOOTOTOTOT REREREREREREREEKKK
Sv.  Henrik Suzo, 

dominikanec
23. januar

8.00 za zdravje

18.00 za + moža in + starše

DADADAA
Sv. Frančišek Saleški, 

škof in cerkveni učitelj
24. januar

8.00 za + Danico in Jožeta Kruljac

18.00 za + Emico in Poldeta ter + iz družine Vidic

BOL 19.30 za + Marijo Širca, obl.

ČEČEČEČEČEČEČETETETTETETRTRTRRTRTRTRT TRTRTRTRTETETEETETETETETETEKKK
Spreobrnitev apostola Pavla

25. januar

8.00 v zahvalo Mariji Pomagaj za vsakršno pomoč

18.00 za + iz družine Hren

PETETETTETETETETEETETETETETETEKKK
Sv. Timotej in Tit, škofa

26. januar

8.00 za ozdravitev družinskega debla in spreobrnitev

18.00 za + Marijo Ostroveršnik

SOBBBOTATATAATATATATA
Sv. Angela Merici, devica in 

ustanoviteljica uršulink
27. januar

8.00 za + Alojzija Štanglja

8.00 za + Franca Jordana, 30. dan

18.00 za + Jožeta Lukšiča

N ELLLJJJA
28. januar

4.  NEDELJA MED LETOM

NEDELJA SVETEGA PISMA

7.00 v dober namen
8.30 za farane  
10.00 za + Kostja Ureka
11.30 za + Antona Ovnička, obl.
18.00 za + Pepco Hudoklin in + Mici Guštin

PV 10 po namenu

MOLITVENI TEDEN ZA 
EDINOST MED KRISTJANI 

 
 

Pod geslom: Tvoja desnica, Gospod, je 
mogočna (2 Mz 15,6) 

 

Božja previdnost je hotela, da 
ima na poti k edinosti osrednje mesto 
molitev. To pomeni, da edinost ne 
more biti preprosto sad človeškega 
delovanja. Ni uresničljiva prek naših 
prizadevanj, ne moremo je »izdelati«, 
niti ne moremo odločati o njeni obliki 
in času, ko bo uresničena, ampak si jo 
moramo pustiti podariti. Predvsem 
moramo pri edinosti dati prostor 
delovanju Svetega Duha in mu 
zaupati. Edinost je predvsem Božji dar. 
Ni ekumenizma, ki ne bi imel korenin v 
molitvi. Molitev je srce celotne 
ekumenske poti in mora ostati v 
središču. Tako je zapisal papež 
Benedikt XVI. 

 

Za letošnjo glavno temo so 
kristjani otočja Karibov v Srednji 
Ameriki izbrali pesem, ki jo Sveto 
pismo pripisuje Mojzesu in njegovi 
sestri Mirjam (2 Mz 15,1-21). Iz nje je 
vzeto geslo: »Tvoja desnica, Gospod, je 
mogočna«. Pesem opeva osvoboditev 
in zmago nad zatiranjem, ki ga je 
judovsko ljudstvo dolga stoletja trpelo 
v Egiptu. Kristjane Karibskega otočja 
je posebej nagovorila, ker je tudi 
njihova zgodovina zaznamovana s 
ponižujočim suženjstvom. Največ 
tamkajšnjih prebivalcev je nekdanjih 
afriških sužnjev, ki so jih tja pripeljali 
evropski kolonizatorji. Kolonialni 
sistemi so izvajali trgovino z ljudmi in 

prisilno delo in jih oropali njihovih 
neodtujljivih pravic. 

Današnji izzivi – na Karibih in 
vsepovsod po svetu - vnovič ogrožajo 
svobodo in dostojanstvo človeka, 
predvsem osebni grehi in grešne 
družbene strukture. Revščina, nasilje, 
krivice, odvisnost od mamil in 
pornografije ter trpljenje, žalost in 
strah, ki iz tega izhajajo – vse te 
izkušnje pohabljajo človekovo 
dostojanstvo. 

Tudi Slovenija – skupaj z 
mnogimi drugimi narodi Srednje in 
Vzhodne Evrope – je pred četrt 
stoletja doživela osvoboditev od 
ideološkega nasilja komunizma. Tudi 
tu je bila na delu »mogočna Božja 
desnica«. Zato se bomo v dneh od 18. 
do 25. januarja pridružili hvalnici Bogu, 
ki osvobaja, in prosili, da vodi kristjane 
naproti edinosti »v resnici in ljubezni«. 
 

dr. Bogdan Dolenc 
tajnik Slovenskega ekumenskega sveta 

 

SV. MAŠA ZA EDINOST 
 

Ekumensko srečanje za novomeško 
škofijo bo v sredo, 24. januarja, ob 
18.00 v naši župnijski cerkvi. Sv. maši 
in se bodo pridružili predstavniki 
pravoslavnih in evangelijskih 
kristjanov iz Novega mesta.  
 

PODIRANJE JASLIC v petek, 26. 1.,  
po večerni sv. maši. 

LURŠKA 9-dnevnica, pričetek, 2. 2.! 
 

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

ČIŠČENJE CERKVE 
27. 1.: Ul. Ivana Roba, Drejčetova pot, 
Pot na Gorjance, Na lazu, Knafelčeva 
in Avšičeva. 


