
IZDAJA 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. TOMAŽ 07/338-14-77, 
p. MARKO 07/338-14-73, 
p. PETER 07/338-14-71

Transakcijski račun župnije: 

TRR: SI56 2900 0005 1741 597 
(UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.)

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.

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.

KLOŠTRSKA

OZNANILA

 

    VELIKA NOČ – 12. 4. 2020 

 ZAHVALA IN VOŠČILO: Drage sestre, dragi bratje v Kristusu. V teh dneh, ko smo fizično bolj ali 
manj odmaknjeni drug od drugega, se kaže naša globoka povezanost v Kristusu. Prek Njega se 
srečujemo in okušamo njegove dobrote. Najprej jih okušamo po tistih, ki so nam najbližji. V teh 
dneh izolacije smo poklicani, da vse odnose v svojih družinah pogledamo skozi Kristusovo usmiljeno 
Srce in tako pozabimo na vse, kar je v njih slabega, in se zagledamo v tisto, kar je Božje in lepo. Skozi 
ta pogled bomo lahko uzrli vse dobrote in darove svojih domačih. Dobrote okušamo tudi po tistih, 
ki z nami molijo in prosijo Boga, naj nam v teh trenutkih pomaga s svojimi milostmi. Okušamo jih 
tudi po tistih, ki nas pokličejo in nas na kakršen koli način razveselijo. Čas, ki nam je dan, je 
blagoslovljen. Dan nam je z namenom, da osvetlimo ali ponovno najdemo svojo pot, svojo svobodo 
in v njej darovanjsko ljubezen, ki je vodila Jezusa na križ. Tudi mi se drug drugemu darujmo, da bo 
naše vstajenje dejanje darovanja in ljubezni, kakršno je bilo Kristusovo. V teh dneh smo bratje 
frančiškani v Novem mestu začutili dobroto vseh, ki nas spremljate z molitvijo in prek svetovnega 
spleta. Začutili smo vašo duhovno bližino in povezanost, za kar smo vsakemu izmed vas iz srca 
hvaležni. Hkrati bi se vam radi zahvalili za znamenja naklonjenosti in podpore v molitvah, besedah, 
materialnih dobrinah in darovih. Hvaležni smo, da imamo lahko z vašo pomočjo praznično 
pogrnjeno mizo. Hvala vam za vsak dar, ki ste ga nakazali na TRR ali nam ga osebno izročili, da 
lahko še naprej vzdržujemo cerkev in samostan. Naj vam za vse, kar ste in še boste dobrega storili, 
Bog povrne z neminljivim življenjem in vam v teh prazničnih dneh podari svoj blagoslov. Naj bo 
veselje, ki ga boste občutili v svojem srcu, veselje zaradi vstajenja luči, ki se rojeva iz teme, veselje 
zaradi ljubezni, ki se rojeva iz svobode srca, veselje vere, ki se rojeva iz Tomaževega dvoma, in 
veselje upanja, ki ga vera vedno znova prinaša v življenje vsakega izmed nas.  
Dragi prijatelji, naj vam Bog v teh prazničnih dneh v obilju podeli svoje milosti in vam da doživeti 
vstajenjsko jutro v vsej polnosti vere, upanja in ljubezni. bratje frančiškani 

 NAROČILO SVETIH MAŠ IN MAŠNE NABIRKE: Vsi, ki radi zahajate v našo kloštrsko cerkev, ste 
lepo povabljeni k naročilu mašnih namenov za mesec maj (po telefonu – 07 338 14 70 ali elektronski 
pošti oznanila@nm-kloster.si) in k darovanju z nakazili na bančni račun za vzdrževanje samostana 
(NLB SI56-0297-0009-2265-498) in župnije (UN SI56 2900 0005 1741 597).  

»Tedaj je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim, in stopil v 
grob. Videl je povôje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi 

glavi, a ne ob povôjih, temveč posebej zvit na drugem mestu. 
Tedaj je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel h grobu; in 

videl je in veroval.« (Jn  20,6-8) 



 

 

M A Š N I   N A M E N I 
1. VELIKONOČNI TEDEN 2020 – velikonočna osmina 

 
NEDELJA 

12.  april 
 

VELIKA NOČ  
 

GOSPODOVEGA VSTAJENJA 

6.30  za  + Mileno ŠRIBAR in starše HUDOKLIN 
8.30  za  župljane 
10.00  za  + Antona GREGORČIČA 
11.30  za  + starše DRENIK, obl. 
19.00  za  + Barbaro JAPELJ 
BOL 19.30 po  namenu 

VELIKONOČNI  PONEDELJEK 
Ida, redovnica 

13. april 

7.00  v  zadoščenje za grehe prednikov 
8.30  za  + iz družine GRIČAR 
10.00  za  + Josipo SAJKO, 1. obl. 
11.30  za  zdravje 
19.00  za  + ženo  Iváno DÁROVEC 

TOREK  
 

Valerijan, mučenec 
14. april 

8.00  za  zdravje 

19.00 za  + Josipino KUNČIĆ 

SREDA 
Helena, kneginja 

15. april 

8.00  za  ozdravitev družinskega debla 
19.00  za  + JANČARJEVE 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Bernardka Lurška, red. 

16. april  

8.00  za Božji blagoslov v družini  in za zdravje 

19.00  za  + Toneta in starše KORDIŠ 

PETEK 
Rudolf, mučenec 

17. april  

8.00  za  ozdravitev družinskega debla 
19.00  za  + Rudija in vse druge iz družine OMAHEN 
19.00  za  + Martina JERMANA, 30. dan 

SOBOTA 
Evzebij, škof 

18. april  

8.00  za  + Marijo SRPČIČ 

19.00  po  namenu FSR 

NEDELJA 
19.  april 

 

2. VELIKONOČNA NEDELJA 
BELA NEDELJA 

 

NED. BOŽJEGA SMILJENJA 

7.00  za  + Janeza in Ivano TURK 

8.30  za  župljane   

10.00  za  + iz družin PEVEC in SLANA 

11.30  po  namenu 

19.00  za  + Marijo in Andreja LUZAR 

PV 10.00 za  + Slavka in Cvetko HOČEVAR 
 

M A Š N I   N A M E N I 
2. VELIKONOČNI TEDEN 2020 

 

NEDELJA 
 

19.  april 
2. VELIKONOČNA NEDELJA 

BELA NEDELJA 
NED. BOŽJ. USMILJENJA 

7.00  za  + Janeza  in  Ivano TURK 
8.30  za  župljane 
10.00  za  + iz družine PEVEC  in  SLANA 

11.30  po  namenu 
19.00  za  + Marijo in Andreja  LUZAR 

PV 10.00 za  + Slavka in Cvetko  HOČEVAR 

 PONEDELJEK 
sv. Bernika, mučenka 

20. april 

8.00  za  pokojnega Rajka 

19.00  za  + starše KRAMAR  in  KUHELJ 

TOREK  
 

sv. Konrad Parzhamski, 
 redovnik I. reda 

21. april 

8.00  za  + starše JAKELJ  in vnukinjo Katko 

19.00 za  + starše VOVKO in Antona VOVKO 

SREDA 
sv. Hugo, opat 

22. april 

8.00  za  + Slavka  ŠKUFCA 
19.00  za  + Frančiško ALESSANDRA, obl. 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Jurij, mučenec 

23. april  

8.00  za  + Alojza  PAVLINA 

19.00  po  namenu (s. M.) 

PETEK 
sv. Fidelis, duhovnik, 

 mučenec I. reda 
24. april  

8.00  za vse bolne (A.A.) 

19.00  za  + Marijo  ŽVEGLIČ, obl. 

SOBOTA 
sv. Marko, evangelist 

25. april  

8.00  po  namenu  p. Marka  (god) 

19.00  za  + Jožeta ILARJA, obl. 

 
NEDELJA 

 

26.  april 
 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

začetek tedna molitve za 
duhovne poklice 

7.00  za  + mame Francke in njihove družine 

8.30  za  župljane   

10.00  za  +  Alojza PAVLINA 

11.30  za  + iz družin BOŽIČ in  STRUNA 

19.00  za  + Antóna  PÉNCA 

VS 10.00 za  + MAVSARJEVE 


