
, 
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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Deklico je prijel za roko in ji rekel: 
»Talíta kum,« 

kar v prevodu pomeni: 
»Deklica, rečem ti, vstani!« 

(Mr 5,41) 

Na ČETRTEK PRED PRVIM PETKOM, 2. 
julija, bomo ob 1830 uri v ČEŠČENJE 
izpostavili Najsvetejše in molili za nove 
duhovne poklice in svetost že poklica-
nih! 
 

Na PRVI PETEK v mesecu, 3. julija, 
bomo dopoldne OBISKALI BOLNIKE IN 
OSTARELE po domovih in jim omogo-
čili prejem zakramentov sv. spovedi in 
obhajila! 

V soboto, 11. julija, obhajamo praznik 
SV. BENEDIKTA, zavetnika Evrope. 
 

V sredo, 15. julija, obhajamo praznik 
SV. BONAVENTURA, škofa in cer-
kvenega učitelja, ki je zavetnik fran-
čiškanskih bogoslovcev. V naši cerkvi 
najdemo njegovo podobo na levi 
strani glavnega oltarja. Ob tem ne 
pozabimo moliti in prositi za nove 
duhovne poklice! 

V nedeljo, 19. julija, obhajamo t.i. KRI-
ŠTOFOVO NEDELJO. Po vseh mašah 
bomo blagoslovili avtomobile, za vsak 
srečno prevožen kilometer pa boste 
lahko darovali za akcijo MIVA. 
 

V četrtek, 23. julija, obhajamo praznik 
SV. BRIGITE, sozavetnice Evrope. 
 

Od 1. junija do 31. avgusta NI DEŽURSTVA 
v ŽUPNIJSKI PISARNI. Pisarna je odprta 
vsak dan po jutranji in večerni sv. maši. 

Slovesni BLAGOSLOV OBNOVIT-
VENIH DEL na Potovem Vrhu bo 
na MARJETINO ŽEGNANJE, 19. 
julija ob 10. uri. Blagoslov bo 
opravil generalni vikar novomeš-
ke škofije, prelat Božidar Metel-
ko. Zaupamo in verjamemo v gos-
toljubnost in postrežljivost 
»potovčanov«. Po maši sledi dru-
ženje pred vaško lipo. 
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JULIJ 2015 MAŠNI NAMENI 

 

PONEDELJEK, 29. junij PONEDELJEK, 6. julij PONEDELJEK, 13. julij PONEDELJEK, 20. julij 
8.00 za + starše, Cirila in Slavi Košmrl 8.00 za + Jožeta Železnika in starše Butalje 8.00 za + Vinka, Janeza in Ano Šimc 8.00 v zahvalo 
19.00 za + Pavla Žefrana 19.00 za + Marijo Tavčar 19.00 za žive in + iz družine Trobiš 19.00 za + starše Kuhelj in Kramar 
19.00 za zdravje ~ po namenu (           ) 19.00 za + Alojzija Beleta, 30. dan ~ po namenu (           ) 

~ po namenu p. Petra       
TOREK, 30. junij TOREK, 7. julij TOREK, 14. julij TOREK, 21. julij 
8.00 v dober namen 8.00 za + Franca Judeža 8.00 po namenu darovalca 8.00 v zahvalo za srečen porod 
19.00 za + Janeza Kramarja 19.00 za + Sonjo Klobčar 19.00 za + Tončko Zupančič 19.00 za + iz družine Vidovič 

~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) 
        

SREDA, 1. julij SREDA, 8. julij SREDA, 15. julij SREDA, 22. julij 
8.00 za + Darinko Eršte, 30. dan 8.00 za + Antonijo Hren, obl. 8.00 za zdravje 8.00 za + starše Kastelic, obl. 
19.00 za žive in + sodelavce Karitas 19.00 za zdravje 19.00 v dober namen 19.00 za + Nežo Kavšek, 1. obl. 
19.00 za + Adolfa Goloba, 7. dan ~ po namenu (           ) ~ za brate bogoslovce ~ po namenu (           ) 
BOL  BOL  BOL  BOL  

ČETRTEK, 2. julij ČETRTEK, 9. julij ČETRTEK, 16. julij ČETRTEK, 23. julij 
8.00 v zahvalo in blagoslov 8.00 za vse + Barborič in Drenik 8.00 v zahvalo za rešitev 8.00 za + Jožeta Hočevarja (127) 
19.00 za žive in + iz družine 19.00 za uspešno zdravljenje in odnose 19.00 za zdravje 19.00 za + Malko Klobčar 
19.00 za Cirila Moharja, 7. dan ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) 

        
PETEK, 3. julij PETEK, 10. julij PETEK, 17. julij PETEK, 24. julij 
8.00 za + starše Antona in Marijo in Štefana Avseca 8.00 za zdravje 8.00 na čast Jez. in Mar. Srcu za zdravje 8.00 za + iz družine Struna in Božič 
19.00 za + Muhičeve in Petanove 19.00 za + Curl in Jazbec 19.00 za + Marijo Sašek 19.00 za + Janeza Lobeta, 1. obl. 
19.00 za + Stanislava Lipeja, 7. dan ~ po namenu (           ) 19.00 za + Pavla Stariča, 30. dan ~ po namenu (           ) 

        
SOBOTA, 4. julij SOBOTA, 11. julij SOBOTA, 18. julij SOBOTA, 25. julij 
8.00 za + Magdaleno Jaki, 30. dan 8.00 v dober namen 8.00 za + Alojzija Gričarja, 30. dan 8.00 za + Magdaleno Jaki 
19.00 za + Cirila in Aleša Strasbergerja 19.00 za + Petra Drenika 19.00 po namenu FSR 19.00 za + Vando Župevec 

~ za dobrotnike in samostan. družino ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) ~ po namenu (           ) 
        

NEDELJA, 5. julij NEDELJA, 12. julij NEDELJA, 19. julij NEDELJA, 26. julij 
7.00 za + Kristino in Ano Tomše in starše Urekar 7.00 za + Anico Vitasovič 7.00 za zdravje 7.00 za + iz družine Vegelj in Vintar 
8.30 za farane 8.30 za farane 8.30 za farane 8.30 za farane 
10.00 za + Tončko Šuštaršič 10.00 za + Lojzeta in Pepco Gal 10.00 za + starše Prešern in brata 10.00 za + starše Jožeta in Marijo Kump 
11.30 za + Poldeta in Emico Vidic 11.30 za + iz družine Krevs 11.30 za + Magdaleno Jaki 11.30 za + Antona in Kristino Koračin 
19.00 za + Mici Guštin 19.00 za + Fani Deželan in Jožeta Škrleca 19.00 za + Jožefa in Marijo Kump 19.00 za + starše Kužnik 

  VS za vse Avguštinove PV za povezanost krajanov SV za + Gregorčičeve 
 

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