
, 
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 pri Raiffeisen banki: 
SI56-2480-0900-4339-685

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.

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.

župnija

 sv. LenartNM -

1. dan: četrtek, 2.2.: p. Ambrož MUŠIČ, V župniji se hrani 
in krepi moja osebna vera  

2. dan: petek, 3.2.: p. Tadej INGLIČ, V župniji si vzgajam 
čut za uboge

3. dan: sobota, 4.2.: p. Marjan ČUK, V župniji ima družina 
posebno mesto * po maši srečanje za zakonce in mlade 

4. dan: nedelja, 5.2.: p. Peter LAVRIH, Župnija je in pije 
pri studencu

5. dan: ponedeljek, 6.2.: p. Jože URBANIJA, Župnija 
vzgaja bodoče duhovnike

6. dan: torek, 7.2.: p. Marjan ČUDEN, Župnija raste iz 
karizmatičnih darov

7. dan: sreda, 8.2.: p. Niko ŽVOKELJ, V župniji smo si 
med seboj zelo različni * po maši srečanje: Obujamo 
spomine s p. Nikom

8. dan: četrtek, 9.2.: s. Magda BURGER ND, V župniji se 
učimo o človeku, Jezusu in Cerkvi

9. dan: petek, 10.2.: p. Janez Papa, V župniji rad 
sodelujem

Sobota, 11.2.: Praznik Lurške Matere Božje - 
ob 18. uri sv. maša in po njej procesija z lučkami ter 

petimi litanijami Matere Božje, vodi upokojeni 
g. nadškof Alojz Uran: Marija, varuj nas in našo župnijo

ŽUPNIJA - 
POL STOLETJA 

POD VARSTVOM 
SV. LENARTA IN MARIJE

Lurška devetdnevnica 
2017 v kloštru

Molitev serafinskega rožnega venca v Lurški kapeli 
vsak dan ob 17. uri, sv. maša ob 18. uri.


