
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. 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). 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.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULIJSKA IZDAJA 

3. 7. 2016, št. 31 
 

»5 V katero koli hišo pridete,  
najprej recite: ‚Mir tej hiši!‘  

6 In če bo tam sin miru, bo vaš mir počival 
na njem; če pa ne, se povrne k vam.« 

(Lk  10,5-6). 

NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU 
je 3.7. Nedelja je pomembna zato, da 
se spomnimo vseh rojakov, ki širom 
po svetu pričujejo za našo domovino, 
ki letos  praznuje 25-letnico osamo-
svojitve. 
 

ROMANJE TREH DEŽEL BO LETOS 
v nedeljo, 7. avgusta na Višarjah. 

MARJETINA NEDELJA 
 

na POTOVEM VRHU bo v nedeljo, 17. 7. ob 
10. uri. Prav lepo povabljeni k maši, 
kakor tudi k ofru, ki bo namenjen za 
odplačilo dolga prenove cerkve, ki je 
potekala pred enim letom.  
 

ANINA NEDELJA 
pa je v SMOLENJI VASI v nedeljo 24. 7. ob 
10. uri. Tudi na to nedeljo bomo zbirali 
darove za obnovo smolenjske cerkve. 

KRIŠTOFOVA NEDELJA 
Na Krištofovo nedeljo, 24. julija, pro-
simo, da nas Bog na priprošnjo sv. 
Krištofa in Božje Matere Marije varuje 
na vseh zemeljskih poteh. Obenem se 
pridružujemo akciji MIVA in s hvalež-
nostjo za vse srečno prevožene kilo-
metre namenjamo svoj dar za misi-
jonska vozila. 
Prav lepo vabljeni k darovanju. 

ČIŠČENJE CERKVE 
2. 7.: Belokranjska c., Gotna vas, Ob 

potoku in Jedinščica. 
9. 7.: Ragovska ul., Jakčeva in Mais-
trova 
16. 7.: Ragovo in Krka 
23. 7.: Mali Slatnik, Mala in Velika 
Cikava, ul.: Milana Majcna, Ilke Vašte-
tove in Slančeva 
30. 7.: Kandija in Grm 
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JULIJ 2016 MAŠNI NAMENI 

 

PONEDELJEK, 4. julij PONEDELJEK, 11. julij PONEDELJEK, 18. julij PONEDELJEK, 25. julij 
8.00 za + Jožefo Debevc in + starše Blažič 8.00 za + Jožeta Železnika in starše Butalje 8.00 za + Vinka in Ano Šimc 8.00 za + Franca in Terezijo Dovč 
19.00 v zahvalo 19.00 za + Albina Luzarja 19.00 za + Marijo Sašek 19.00 za + Vando Župevec 
PV 20h za + Ivana Kocjana, 7. dan ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) 
        
TOREK, 5. julij TOREK, 12. julij TOREK, 19. julij TOREK, 26. julij 
8.00 za zdravje 8.00 v zahvalo za Božje varstvo 8.00 za + Brodarič 8.00 za žive in + iz družin Blatnik in Zorko 
19.00 za + očeta Alojza in + sina Alojza Potočarja 19.00 za + Ano Barborič 19.00 za + Anico Mrzlak 19.00 za + Grahkove 
19.00 za + Ano Vero Jeraj Turk, 30. dan ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) 

        
SREDA, 6. julij SREDA, 13. julij SREDA, 20. julij SREDA, 27. julij 
8.00 za + Franca Judeža, obl. 8.00 za + očeta Petra, mamo Ano in sestro Ano Jakša 8.00 za + Dragico Badovinac, 30. dan 8.00 za + Srečka in Jožico Seničar, obl. 
19.00 za žive in + sodelavce Karitas 19.00 v zahvalo 19.00 za + starše Kuhelj in Kramar 19.00 za zdravje 

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

ČETRTEK, 7. julij ČETRTEK, 14. julij ČETRTEK, 21. julij ČETRTEK, 28. julij 
8.00 za + sestro Angelco in družino Starešinič 8.00 za + Škrajnar 8.00 za + Mihaela Lukanca 8.00 za + iz družine Vegelj in Vintar ter Preskar 
19.00 za + Marjanco Trdan, 1. obl. 19.00 za + Antona Zupančiča, obl. 19.00 za + Jožeta in Marijo Kump 19.00 v zahvalo za 15 let zakona 
19.00 za + Marijo Košir ~ po namenu (         ) 19.00 za + Ano Hrastar ~ po namenu (         ) 

        
PETEK, 8. julij PETEK, 15. julij PETEK, 22. julij PETEK, 29. julij 
8.00 za + Tejo 8.00 za + Marijo Potočar 8.00 za + Ane Lukunič, Vrban in Bošnjak ter Magdaleno Ivančič 8.00 za + iz družine Može 
19.00 za blagoslov v družini 19.00 v čast Fatimski Mariji 19.00 za + Nežo Kavšek, obl. 19.00 za + Janeza Kastelca 
19.00 v zahvalo za zdravje in za Božje varstvo ~ za brate bogoslovce ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) 

        
SOBOTA, 9. julij SOBOTA, 16. julij SOBOTA, 23. julij SOBOTA, 30. julij 
8.00 za zdravje 8.00 za + Ano Pečjak, 30. dan 8.00 za + Jurija Pestnerja, obl. 8.00 za + Tonija Štanglja, obl. 
8.00 za + Amalijo Simič 19.00 po namenu FSR 19.00 za + starše Križman, obl. 19.00 za + Ano Pečjak 
19.00 za vse + iz družine Vovk ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) ~ po namenu (         ) 

        
NEDELJA, 10. julij NEDELJA, 17. julij NEDELJA, 24. julij NEDELJA, 31. julij 
7.00 za + Antona in Marijo Križan 7.00 za + Jožeta, Amalijo in Nežo Jurejenčič 7.00 za + Marijo Potočar, 1. obl. 7.00 za vse + iz družine Flajnik 
8.30 za farane 8.30 za farane 8.30 za farane 8.30 za farane 
10.00 za + Vidovičeve 10.00 za + Franca Vavpotiča 10.00 za + starše in Marijo Selak 10.00 za + Jožefa Zidarja 
11.30 za + Marijo Kirn, obl. 11.30 za + Leopolda in Nežo Srebrnjak 11.30 za + Lojzeta in Pepco Gal 11.30 za + Janeza Kramarja 
19.00 za + Fani Deželan in Jožeta Škrleca 19.00 za + Franca Judeža, obl. 19.00 za + starše Adamlje 19.00 za + Franca Mavsarja 

VS za + Blažičeve in Pavličeve PV za + očeta in sina Franca Mihaliča ter vse Taborski SV za + Gregorčič, obl. GV za + Jožeta Pavlina (577) 
 

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