
, 
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. JANEZ 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). Ena PRIPRAVA je skupna 
dekanijska, druga pa v soboto pred krstom 
ob 18.00 (v zim. času ob 17.00)
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.Odgovarja: p. Krizostom Komar OFM, župnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. nedelja med letom 
 

21. 6. 2015 

št. 30 

 
»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 

'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« 
(Mr 4,41) 

SV. ALOJZIJ GONZAGA (1568 – 1591) 
mučenec ljubezni in zavetnik mladine 

 

Rodil se je v severni Italiji na gradu 
Castiglione. Vzgajali so ga na dvoru 
velikega vojvoda Francesca de Medici 
v Firencah. To mesto je Alojzij označil 
kot zibelko svojega duhovnega življen-
ja. 
V cerkvi je upodobljen na glavnem 
oltarju in v Lurški kapeli. 

MAŠE NA PODRUŽNICAH 
V JULIJU IN AVGUSTU 

 

SMOLENJA VAS: 15. 7. (10h)- žegnanje in 
26. 7. (10h) - Anina nedelja ter 9. 8. (10h) 
 

POTOV  VRH: 19. 7. (10h) - Marjetino žeg-
nanje: in 16. 8. (10h); 
 

VELIKI SLATNIK:  12. 7. (10h) in 23. 8. 
(10h). 
 

GOTNA VAS: 30. 8. (10h) 
 

* V primeru pogreba, bo na podružnici sv. 
maša samo ob pogrebu. 

POČITNICE ZA OTROKE 
MESTNI ORATORIJ: od 29. 6. do 5. 7; 
 

POČITNICE v STRUNJANU: 12.-18.7. - za 
otroke pevskega zbora in ministrante 
ter druge otroke; 
 

MINISTRANTSKI DUHOVNO - POČIT-
NIŠKI TABOR  v Ljubljani v Centru: od 
27. do 30. 7. 
 

Prijavnice dobite v zakristiji ali župnij-
ski pisarni. 

IZLET V MIRABILANDIJO 
 
V ponedeljek, 22. 6. 2015 gredo na 
izlet v Mirabilandijo otroci 8. in 9. 
razreda ter srednješolci. 
 
Odhod je ob 2.45 iz Kandije, vrni-
tev okrog polnoči. 
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LJUBEZEN DO DOMOVINE 

 V tednu, ki je pred nami se bomo 
spominjali dogodkov izpred 24 let, ko 
smo postali SAMOSTOJNA IN NEODVISNA 

DRŽAVA - SLOVENIJA. Vsako leto po pra-
zniku rojstva sv. Janeza Krstnika pra-
znujemo DAN DRŽAVNOSTI s katerim 
obeležimo ta spomin. Ne pozabite 
izobesiti naše slovenske zastave! 
 
  V torek, 23. junija ob 20. uri, bo v 
GOTNI VASI sv. maša za + Pavleta Stari-
ča, 7. dan. 
 

  V Marijini cerkvi na TRŠKI GORI je 
vsako leto ob prazniku slovenske 
državnosti MAŠA ZA DOMOVINO. Letos 
jo bo vodil stolni kanonik Janez Gril. 
Sv. maša bo v sredo, 24. junija ob 
20.00. 
 

  Prav tako v sredo, 24. junija ob 
20. uri, ste povabljeni v našo cerkev 
na KONCERT KOMORNEGA ORKESTRA Glas-
bene šole Marjana Kozine Novo mesto 
s solisti ob 650-letnici ustanovitve 
Novega mesta. 
 

  V soboto, 27. junija 2015, bo na 
svoje redno letno romanje odšel 
župnijski pevski zbor, ki teden za 
tednom bogati naše bogoslužje. Sre-
čno pot! 

  Pri izhodu iz cerkve si vzemite 
NOVOMAŠNO ŠTEVILKO DRUŽINE, ki je 
dvojna, Ognjišče za junij ter počitniš-
ka oznanila. 
 

  Na policah za verski tisk lahko 
vzamete tudi priložnostne POLOŽNICE, 
preko katerih lahko nakažete za 
OBNOVO CERKVE NA POTOVEM VRHU. 
 

  ŽUPNIJSKA PISARNA je med počitni-
cami čez dan zaprta. Zagotovo pa 
nas dobite po jutranji in večerni sv. 
maši ali na telefon. 
 

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
V POLETNIH MESECIH 

 27. 6.: Ragovo in Krka; 
 4. 7.: Mali Slatnik, Mala in Velika 

Cikava, ul.: Milana Majcna, Ilke 
Vaštetove in Slančeva 

 11. 7.:  Kandija in Grm 
 18. 7.: Smolenja vas, Petelinjek, 

Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik; 
 25. 7.: Žabja vas, Šentjernejska 

cesta, Lobetova in Na Tratah; 
 1. 8.: Ul. Marjana Kozine, Jurčiče-

va, Levstikova, Stritarjeva in Tav-
čarjeva; 

 8. 8.: Ul. Ivana Roba, Drejčetova 
pot, Pot na Gorjance, Na lazu, 
Knafelčeva in Avšičeva; 

 14. 8.: Belokranjska cesta, Gotna 
vas, Ob potoku in Jedinščica. 
 

Obvestite se med seboj in pridite v 
večjem številu, da bo delo hitro in 
dobro opravljeno. 

 

 
 

MAŠNI NAMENI 
12. teden med letom 2015 

NEDELJA 
21. junij 

12. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Cvetko Jakopec 
8.30  za farane 
10.00  za + Franca in Jožeta Zupančiča 
11.30  za + starše Pevec in Martinčič ter Pepco Marec 
19.00  za blagoslov pri delu na polju (Cikava) 

PV 10.00 za + Slavka Hočevarja in starše Bele 
PONEDELJEK 

22. junij 
Sv. Janez Fisher, škof, muč. 

8.00  za + Marjeto Krajnc 
19.00  za + Marka in Zlato Poljak 
19.00  za + Edota Kosa, 30. dan 

TOREK 
23. junij 

Sv. Jožef Cafasso, redovnik 

8.00  za zdravje 
19.00  za + iz družine Makovec in za zdravje 

GV 20.00 za + Pavleta Stariča, 7. dan 

SREDA 
24. junij 

Rojstvo sv. Janeza Krstnika 

8.00  za + Jožeta in Nušo Cimprič 
19.00  po namenu br. Janeza 
19.00  za + starše in Milko Cerar 
BOL 19.30  

ČETRTEK 
25. junij 

Sv. Adalbert iz Egmonda 

8.00  za + Ponikvarjeve 
19.00  za + Boža Zupana in + starše 
19.00  za srečno opravljeno maturo in prošnja za naprej 

PETEK 
26. junij 

Sv. Rudolf, škof 

8.00  po namenu (           ) 
19.00  za + Marijo Grašič 
19.00  za + Marijo Sašek, 30. dan 

~  po namenu (           ) 

SOBOTA 
27. junij 

Sv. Ema Krška, kneginja 

8.00  za + Tinco Povše, obl. 
19.00  za + Slavka in Frančiško Primc 
19.00  za + Martina Petretiča 

~  po namenu (           ) 

NEDELJA 
28. junij 

13. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za blagoslov v zakonu 
8.30  za farane 
10.00  za + Rozalijo Kastelec in + svojce 
11.30  v zahvalo in blagoslov 
19.00  za + Jurija Pestnerja, obl. 

VS 10.00 za + iz družine Pavlič in Blažič 


