• IZREDNI DELIVCI OBHAJILA : V naši župniji je kar nekaj mož in žena, ki
pomagajo pri razdelitvi obhajila ob nedeljah in praznikih. Na novo so
pridobili od škofije dovoljenje za obhajanje. Njihova umestitev bo v
nedeljo, 31. 12. pri sv. maši ob 10. uri.
• OGLED JASLIC – SOBOTA, 30. 12. - letos se bomo podali v božičnem
času na ogled jaslic v Samobor, Zagreb in nazaj grede v Dobovo.
Avtobus je poln. Odhod bo ob 8. uri iz Kandije.
• V ŽUPNIJSKI pisarni morete dobiti za 20€ video na DVD ali USB
ključku od Lenartove nedelje, 5. 11.
• ZBORNIK OB 50-OBLETNICI ŽUPNIJE je lahko lepo darilo vašim
sorodnikom, prijateljem in znancem. Imamo ga še na zalogi; za
priporočeni dar 10 € ga dobite v župnijski pisarni.
• PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – tri novomeške župnije: stolna,
Šmihel 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. Prijave
zbiramo v župnijski pisarni.
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.

Oznanila
kloštrska

Angel ji je rekel: »Ne
boj se, Marija, kajti
našla si milost pri Bogu.
Glej, spočela boš in
rodila sina, in daj mu
ime Jezus….'«
Lk 26, 30-31

GOSPODOVO ROJSTVO BOŽIČ
24. december 2017
št. 4

4. ADVENTNA IN SVETI VEČER
Pravijo, da se to redko zgodi, letos se
je. Namreč, danes na 4. adventno, ko
bomo še prepevali advente pesmi in
hrepeneli po Odrešeniku, se bo naše
hrepenenje izpolnilo že v večeru
prvega dne 4. adventnega tedna.
Nocoj je torej sveti večer in tiha sveta
božična noč. Radi bodimo skupaj in
prosimo novorojeno Dete v jaslih, da
nas vse blagoslovi.
VOŠČILO BRATOV IZ KLOŠTRA
Ob rojstvu Božjega Sina, našega brata
in odrešenika, Vam bratje frančiškani
želimo, naj Vas Novorojeno dete
napolni z radostjo pričakovanja,
ki se je uresničilo; upanja, ki se je
ponovno prižgalo; Ljubezni, ki je bila
za nas poslana iz nebes.
Želimo Vam blagoslova polne božične
praznike in mir in dobro v letu 2018!
bratje frančiškani iz kloštra

POLNOČNE MAŠE OB 24:00
Župnijska polnočnica se v cerkvi sv.
Lenarta daruje za župljane.
Na dveh podružnicah pa:
- Smolenja vas: za + iz družine
Gregorčič;
- Veliki Slatnik: za + Mateja Hrena, obl.

BOŽIČNI MAŠI V BOLNIŠNICI
Prva božična maša je na sveti večer,
24. 12. ob 17h v novomeški
porodnišnici.
Na sam božični dan pa ob 19:30 v
bolnišnični kapeli.

MAŠNI NAMENI
PRVI BOŽIČNI TEDEN 2017

BOŽIČNA OSMINA – EN PRAZNIK
V času božične osmine obhajamo
praznik Jezusovega rojstva kot en sam
praznik. Zato vsak dan molimo pri sv.
maši Slava Bogu na višavah. Kot pastirji
oznanjajmo drugim veselo novico o
rojstvu Odrešenika sveta.

NEDELJA
24. december

4. ADVENTNA
SVETI VEČER

TRADICIONALNI BOŽIČNI KONCERT
Frančiškanskega komornega zbora na
božični dan, 25. 12., ob 18.45. VABLJENI!

PRAZNIK SV. ŠTEFANA
Na praznik prvega mučenca, 26. 12.,
bodo sv. maše ob 8h, 10h in 18h. Ta
dan se Bogu zahvalimo za domovino
Slovenijo, saj praznujemo državni
praznik Dan samostojnosti in
enotnosti.

BOŽIČNI KONCERT
V torek, 26. 12. 2017, lepo vabljeni, da
po večerni maši božično vzdušje
doživite v družbi učencev pevskega
oddelka Glasbene šole Marjana
Kozina iz razreda profesorice Valerije
Šoster.
DRUGI SVETI VEČER
Drugi sveti večer je na silvestrovo.
Kot kristjani se potrudimo, da bomo
praznovali večer in silvestrsko noč
pred vstopom v novo leto s prošnjo
k Bogu za blagoslov in varstvo. Naj
zahvalna pesem Tebe Boga hvalimo
res privre iz hvaležnega srca.
ČIŠČENJE CERKVE
30. 12.: Ragovo in Krka.

PONEDELJEK

BOŽIČ – GOSPODVO
ROJSTVO
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TOREK

8.00

26. december

18.00

Sv. Štefan, dijakon in muč. 10.00

SREDA
Sv. Janez, apostol in evan.

10

10

za zdravje in + Muhičeve
za farane
za + starše Mohorčič
za zdravje
za + Franjota Mikešiča in Jožeta Košale
za + Maro Zorzi in Pavličeve in Blažičeve
za + Štefko Krevs in Antonijo Žabkar
za zdravje
po namenu
za + iz družin Tomc, Berlan in Pelko
za + Antona, Kristino in Rudija Koračin
za + iz družine Gazvoda in Burger
za + Frančiško Papež, obl.
za + Župevčeve

8.00

za + starše Mravinec
v čast sv. Antonu Padovanskemu
za + Milko Šavrič

18.00

za + Primoža Žižka, 30. dan

za + Pavlino Gričar, 7. dan
BOL 19.30 po namenu
ČETRTEK
8.00
za + iz družine Fir
Sv. nedolžni otroci, mučenci 18.00
v zahvalo
18.00
28. december
za + Marijo Ostroveršnik
PETEK
8.00
v zahvalo za vse milosti
Sv. Tomaž Becket, škof in 18.00
za + Vlasto Bobič, obl.
mučenec
18.00
za + Anico Mohar, 1. obl.
29. december
SOBOTA
8.00
za + očeta in mamo Grubar
Sv. Janez Boecardo,
za + Ano in Franca Judež
duhovnik in red. ustanovitelj 8.00
za + Staneta Gregoriča, obl.
30. december
18.00
za + Boštjana in družine Japelj, Flajnik in Kruljac
7.00
NEDELJA
8.30
za farane
31. december
za + iz družin Kodrič in Vegel
NEDELJA SV. DRUŽINE 10.00
11.30
za + Silvestra Peterlina
SIVESTROVO
18.00
za + Janeza in Branka Kramar
10 za zdravje
GV

27. december

18.00

