
, 
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
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»Tukaj je deček, 
ki ima pet ječmenovih hlebov 

in dve ribi.« 
(Jn 6,9a) 

POTOV VRH 
Blagoslov obnovitvenih del na Mar-
jetino žegnanje, 19. 7. je zelo lepo 
uspel. Bogu hvala za vse in vsakega 
posebej, ki je k temu prispeval. Za 
obnovo se je pri ofru zbralo nekaj 
manj kot 1.300€. Drugače pa je daro-
valo za obnovo na Potovem Vrhu 57 
darovalcev 7.400 €. Bog povrni in se 
še priporočamo. 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
bo v soboto, 15. avgusta. Sv. maše 
bodo pri nas kot ob nedeljah. 
Popoldan bo pri nas POROČNA MAŠA 
Petre Mihalič iz Petelinjeka in Kristjana 
Kmetiča iz Izlak. Petri, ki je v naši žup-
niji veliko sodelovala in njenemu izvol-
jencu želimo na njuni skupni poti obilo 
Božjega blagoslova.  
Slovesna maša – ŽEGNANJE - bo tudi v 
Smolenji vasi ob 10. uri. 

STATISTIKA ZA JULIJ 
 
Krsti: Emma STOJČEVIČ, Benjamin 
KABUR, Jure KOŠMERL in Tim 
MAROLT VINIČ. 
 
Pogrebi: Slavko BRULC (67), Marija 
VRANIČAR (66), Rudi RAJER (84) in 
Marjanca TRDAN (67). 

V nedeljo, 2. avgusta, na PRAZNIK 
DEVICE MARIJE ANGELSKE V PORCIUNKU-
LI, se srečajte z Bogom v zakramen-
tih sprave in evharistije, molite po 
namenu sv. očeta ter prejmite POR-
CIUNKULSKI ODPUSTEK. 
 

OBVESTILO 
Redna oznanila pričnejo izhajati 23. 
avgusta. Takrat bo na voljo tudi 
veroučni urnik. 
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AVGUST 2015 MAŠNI NAMENI 

 

PONEDELJEK, 27. julij PONEDELJEK, 3. avgust PONEDELJEK, 10. avgust PONEDELJEK, 17. avgust 
8.00 za + Leopolda Merlina 8.00 za + Zvonimirja Popoviča 8.00 za srečen porod 8.00 za Božje varstvo in pomoč 
19.00 v zahvalo 19.00 za + Cirila Moharja, 30. dan 19.00 za + Malko Klobčar 19.00 za + Antona Ilarja in + Franca Pavlina 

~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ za + Rada Kancija 
        
TOREK, 28. julij TOREK, 4. avgust TOREK, 11. avgust TOREK, 18. avgust 
8.00 za + Kekove 8.00 za zdravje 8.00 za vse + iz družine Miklavčič in Kralj 8.00 za Marijino varstvo 
19.00 za + Tonija Štanglja, obl. 19.00 v zahvalo 19.00 za + Petra Drenika 19.00 za + Marijo Sašek 
19.00 za + Slavka Brulca, 30. dan ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) 
        
SREDA, 29. julij SREDA, 5. avgust SREDA, 12. avgust SREDA, 19. avgust 
8.00 v čast M. Pomagaj za uslišane prošnje 8.00 v zahvalo za življenje 8.00 za + starše Rozman in Trpinc 8.00 v zahvalo za srečno vožnjo 
19.00 za + Petra Košaka (203) 19.00 za + Mici Guštin 19.00 za + Staneta Lipeja 19.00 za + Zsunyi Erzsébet in vse + Horgasz 
BOL  ~ za žive in + sodelavce Karitas BOL za blagoslov v zakonu in družini BOL za blagoslov družine in + Ferdinanda M. 

  BOL  ČETRTEK, 13. avgust   
ČETRTEK, 30. julij ČETRTEK, 6. avgust 8.00 za + Ivana Lesjaka ČETRTEK, 20. avgust 
8.00 za duš. in tel. zdrav. in spreobrnjen. 19.00 za + starše in Janka Hrasta 19.00 za + starše in Janka Hrasta 8.00 za + Jožeta Šiška 
19.00 za vse + Grahkove 19.00 za + Tomaža Vovkota, obl. 19.00 za + Tomaža Vovkota, obl. 19.00 za + starše Kuhelj in Kramar 

~ za blagoslov otrok ~ po namenu (           ) PETEK, 14. avgust ~ po namenu (           ) 
    8.00 za ozdravitev družinskega debla   
PETEK, 31. julij PETEK, 7. avgust 19.00 za + Sebastijana Peterlina in sorod. PETEK, 21. avgust 
8.00 za + mamo Ano, očeta in brata Petra Jakšeta 8.00 za zdravje 19.00 za + Rudija Rajerja, 30. dan 8.00 za zdravje hčerke 
19.00 za + Janeza Kramarja 19.00 za + Sonjo Klobčar SOBOTA, 15. avgust 19.00 za zdravje 

~ po namenu (           ) 19.00 za + Marijo Vraničar, 30. dan 7.00 za + Pepco Bobnar, obl. ~ po namenu (           ) 
    8.30 za farane   
SOBOTA, 1. avgust SOBOTA, 8. avgust 10.00 za + Lojzeta in Pepco Gal SOBOTA, 22. avgust 
8.00 za + Ivana Ferkolja, obl. 8.00 za + starše Janeza in Elizabeto Verderber 11.30 za + Marjanco Trdan, 30. dan 8.00 za + Trščinar in Bukovac 
19.00 za + Stanislava Lipeja, 30. dan 19.00 za + Jožeta in Ano Žveglič 19.00 po namenu FSR 19.00 za + starše Križman, obl. 

~ za dobrot. in samostansko družino 19.00 za + Toneta in Marijo Cimermančič SV za + Mileno in starše Božič ~ po namenu (           ) 
    BOL za + Minko Novak, obl.   
NEDELJA, 2. avgust NEDELJA, 9. avgust NEDELJA, 16. avgust NEDELJA, 23. avgust 
7.00 za + Antona in Marijo Križan 7.00 za + s. Gonzago in + starše Turk 7.00 za + Silvestra Zagorca in vse + Zagorc in Luzar 7.00 za + p. Luka Pogačića, 11. obl. 
8.30 za farane 8.30 za farane 8.30 za farane 8.30 za farane 
10.00 za + Adolfa Goloba, 30. dan 10.00 za + Jožeta, Amalijo in Nežo Jurejevčič 10.00 za + Lokar 10.00 za + Nežo in Leopolda Srebrnjak 
11.30 za + Janeza Kastelca, obl. 11.30 za + Jelko Golobič 11.30 v čast M. Pomagaj za uslišane prošnje 11.30 za + Janeza in Ano Boljka 
19.00 za + Tončko Zupančič 19.00 za + Bajerjeve 19.00 za + Antona Prusa, obl. 19.00 za + Lukšetove 
  SV za + Janeza Klemenčiča (236) PV za + Videta Struna, 1. obl. VS za razumevanje, sožitje in blagoslov v vasi 

 

V župnijski pisarni lahko po jutranji ali večerni sv. maši naročite mašne namene za mesec september. 
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