
Oznanila
kloštrska

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.

 
 
 

 

 
 

• HOSPIC CAFE - Slovensko društvo Hospic vabi na Hospicov večer Sočutna skrb 
za umirajoče in podpora svojcem po Hospicovo s sestro Emanuelo Žerdin; v 
ponedeljek, 11. junij 2018, ob 19. uri v Trdinovi čitalnici Knjižnice Mirana Jarca 
NM. 

• SV. MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE IN MOLITVE NAD POSMEZNIKI – 
četrtek, 14. 6., ob 19h – LEPO POVABLJENI. 

 

• VEROUČNA SPRIČEVALA – starši, dvignite veroučna spričevala za svoje otroke 
v župnijski pisarni po sv. maši ali v času uradnih ur. 

 

• ROMARSKI IZLET – za sodelavce Karitas, ključarje in pridne čistilce cerkve je v 
načrtu za soboto, 23. 6. Odhod iz Kandije je ob 7. uri. Prijavite se v župnijski 
pisarni. Smer je zanimiva. 

 

• MLADI MISIJONARJI – vsako leto se mladi podajajo na izkušnjo misijona preko 
Programa mladinskega misijonskega prostovoljstva – POTA. Med nami bodo v 
nedeljo, 24. 6. pri dopoldanskih sv. mašah, pri katerih bodo tudi sodelovali. 

 

• SV. MAŠA OB 20 – LETNICI MAŠNIŠTVA – patra Peter in Krizostom sta bila oba 
posvečena leta 1998. Letos torej mineva 20 let. Pri župnijski sv. maši, v nedeljo, 
24. 6., ob 8.30, se tako želita Bogu in ljudem zahvaliti za milost poklica ter se še 
naprej priporočiti v molitev. Pri sv. maši bo pel Župnijski pevski zbor sv. 
Lenarta, ki bo izvajal Slovensko sv. mašo od prof. Rafka Valenčiča.  

 

• STRUNJAN 2018 – letošnje počitnice, organizirane za otroke, ki so ministrantje 
in prepevajo v otroškem ter mladinskem zborčku ter animatorje iz vrst FLM, 
bodo od 22. do 28. 7. Prijavnice vrnite do nedelje, 24. 6. Če bo ostal kakšen 
prostor, bodo mogli iti v Strunjan tudi  otroci, ki niso v eni izmed prej 
omenjenih skupin. 

 

10. in 11. NEDELJA  
                MED LETOM 
 
 
 
 

10. in 17. junij 2018  
št.  28 

»Odgovóril jim je: 'Kdo je 
moja mati in kdo so moji 

bratje?' In ozrl se je po tistih, 
ki so sedeli okrog njega, in 
rekel: 'Glejte, to so moja 
mati in moji bratje! Kdor 
namreč izpolnjuje Božjo 

voljo, ta je moj brat, sestra 
in mati.'« Mr 3,33-35 



 

v 

MAŠNI NAMENI 
10. TEDEN MED LETOM 2018 

 

NEDELJA 
10.  junij 

 

10. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + starše Marico in Toneta Hudoklin 
8.30  za župljane   
10.00  za + Janeza Roliha, obl. 
11.30  za + Amalijo Hren 
19.00  za + Ivano Zupančič in Edvarda Kosa 
   SV 10 za + starše Božič, obl. 

PONEDELJEK 
Sv. Barnaba, spostol 

11. junij 

8.00  za + iz družine Hefferle 

19.00  za blagoslov biblične skupine 

TOREK 
Sv. Adelajda, devica, 

redovnica 
12. junij 

8.00  za + Vinceta in vse + iz družine Flajnik 

19.00  za + Stanislava Struna 

SREDA 
Sv. Anton Padovanski, 

redovnik in cerkv. učitelj  
13.  junij 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + Jožeta Muhiča in starše Muhič in Hrovat 
BOL 19.30 po namenu 
SV 20 poljska sv. maša in v dober namen 

ČETRTEK 
Sv. Valerij in Rufin, 

mučenca  
14. junij 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  po namenu 

19.00  za + Marijo Kobe, 7. dan 

PETEK 
Sv. Vid, mučenec 

15.  junij 

8.00  za vse žive in + iz družine Oven 

19.00  za + Jožefa Preloga 

SOBOTA 
Sv. Beno iz Meissna, škof 

 

16. junij 

8.00  za blagoslov v družini 

19.00  po namenu FSR 

 

NEDELJA 
17.  junij 

 

11. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Štekarjeve mame Pavle in sina Dejana 
8.30  za župljane   
10.00  za + Staneta Makšeta 

11.30  za + Ivana Naglja 
19.00  za + Karla Štrumblja in Janeza Lumperta 
   PV 10 za + Janeza in Antonijo Medle 

 
 
 
 

OZNANILA ZA 14 DNI – ta oznanila so za dva tedna. V nedeljo 24. 6. , pa bodo za 
mesec julij in sicer mašni nameni z obvestili za mesec julij. 
 
 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

 

16. 6.: Belokranjska cesta, Gotna vas, Ob potoku in Jedinščica. 
23. 6.: Ragovska ul., Jakčeva in Maistrova. 
Dobrodošle so rože iz domačega vrta. Hvala. 
 

MAŠNI NAMENI 
11. TEDEN MED LETOM 2018 

PONEDELJEK 
Sv. Gregor Barbarigo, škof 

18. junij 

8.00  za + Andreja Hefferle 

19.00  za + Pavleta Blatnika 

TOREK 
Sv. Nazarij, prvi koprski škof 

19. junij 

8.00  za vse žive in + Kos 

19.00  za srečno zadnjo uro 

SREDA 
Sv. Adalbert, škof 

20.  junij 

8.00  za blagoslov v zakonu 
19.00  za + starše Kuhelj in Kramar 
BOL 19.30 za+ starše Fišter in Parapat 

ČETRTEK 
Sv. Alojzij Gonzaga, 

redovnik 
21. junij 

8.00  za + Pepi Podržaj in brata Alojza 

19.00  za + Lojzko in Ivana Drenik 

PETEK 
Sv. Janez Ficher, škof in  

sv. Tomaž More, mučenca 
22.  junij 

8.00  za nerojenega otroka 

19.00  za + Ano Zajc 

SOBOTA 
Sv. Jožef Cafasso, 

redovnik 
 

23. junij 

8.00  za + Julija Gorenca 

19.00  za  + Franca n Slavka Primc 

 

NEDELJA 
24.  junij 

 

12. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Olgo in Jožeta Škedelj 
8.30  za župljane   
10.00  za + Alojzija in Igorja Kavšek ter starše Bojanc 

11.30  za + Staneta Lipeja, obl. 
19.00  za srečno vožnjo 
   VS 10 za + starše Blažič in Valentina 


