
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
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»Njegova oče in mati sta se čudila temu, kar se je govorilo o 
njem. Simeon jih je blagoslôvil in rekel Mariji, njegovi materi: 
'Glej, ta je postavljen v padec in vstajenje mnogih v Izraelu in 

v znamenje, kateremu bodo nasprotovali, in tvojo dušo bo 
presunil meč, da se razodenejo misli mnogih src.'« (Lk 2,32-53) 

 BOŽIČNO VOŠČILO IZ KLOŠTRA: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir 
ljudem!« - Tako so angeli prepevali na sveto božično noč, ko se je rodil 
Odrešenik sveta. Dragi bratje in sestre! Bratje v kloštru frančiškanskega 
samostana v Novem mestu si želimo, da bi zmogli in znali v teh prelomnih časih 
tudi mi vsi prepevati slava Bogu, ker verujemo, da je z nami – Bog daj, da bi to 
tudi čutili, verovali in upali. HVALA VAM ZA VSE. OSTANIMO POVEZANI 
V MOLITVI IN PRI NASVETEJŠI DARITVI. Srečno in blagoslovljeno 2021. 
 

 KOLEDARJI, PRATIKA, KADILO: V cerkvi ob izhodu levo in desno morete dobiti 
Družinsko pratiko, Marijanski in stenski listni koledar in tudi kadilo. Denar oddajte v 
nabiralnik za verski tisk. Od leta 2021 bo verski tisk samo v prosti prodaji. Družina 
vabi nove naročnike in podarja darilni bon! 
 

 DAROVI ZA MAŠE IN ZA DRUGE POTREBE: Hvala vsem za vse denarne 
darove, ki ste jih nakazali na naš samostanski ali župnijski TRR. – 
Pričenjamo pobirati mašne namene za mesec februar. Denar za sv. maše in 
darove za samostan nakažite na TRR: SI56-0297-0009-2265-498 – to je 
samostanski, od župnije pa je spodaj na kolofonu oznanil.  
 

 HVALA: družini Drenik za postavitev letošnjih jaslic, organisti Snežki za 
zvesto orglanje, naši zakristanki Ani in Francu Kalčiču za smrekce, ki jih 
je pripeljal in postavil. Hvala vsem za darove v tej ali oni obliki. 
 

 PRIJAVA ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI: Da, prav ste prebrali! Do 
nadaljnjega se morate preko spletne prijave ali, da nas pokličete, prijaviti 
za udeležbo pri sveti maši. To je potrebno zaradi vseh omejitev. S skupnimi 
močmi bomo premagali tudi to oviro.  
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M A Š N I   N A M E N I 
1. BOŽIČNI TEDEN 2020 / 2021 

NEDELJA 
 

27.  december  2020 
 
 

SVETA  DRUŽINA 
 

7.00  v zahvalo  Materi  Božji 
8.30  za  župljane 

10.00  v  zahvalo  Materi  Božji 
11.30  za  + Ivana  KARLIČA,  obl. 
18.00  za  + Marijo Ano  PEKLAR 

 PONEDELJEK 
NEDOLŽNI  OTROCI 
28.  december 2020 

8.00  za  + iz družin TOMAS in  STANIĆ 
Srebr
niče 14.00 za  + Tadeja LAMOVŠKA, pogrebna 

18.00  za  srečen  porod 
TOREK  

 

sv. David, kralj 
29.  december 2020 

8.00  v  zahvalo  Materi  Božji 

18.00  za  + Marijo Ano  PEKLAR 

SREDA 
sv. Feliks I., papež 

30.  december 2020 

8.00  v  zahvalo 

18.00  za  + starša: Rozalijo  in  Staneta  KASTELEC 

ČETRTEK 
 

Silvester (Silvo), papež 
STARO LETO 

31.  december 2020 

8.00  za  + Silvestra   PETERLINA 
18.00  za  + Branka  in  Janeza  KRAMARJA 

18.00  za  + Milico  TURK, 30. dan 
PETEK 

 

MARIJA  
 SVETA  BOŽJA MATI 

NOVO LETO  2021 
1.  januar 2021 

7.00  za Božje varstvo v letu 2021 
8.30  Svetemu Duhu za pomoč pri iskanju službe 

10.00  za  zdravje 
11.30  za  + iz družin KOLIGAR  in  JERIČEK 
18.00  v čast Kristusovi Krvi 

SOBOTA 
sv. Bazilij in Gregor 

2.  januar 2021 

8.00  za  dobrotnike  in  samostansko  družino 
16.30  za  + Tadeja LAMOVŠKA, 7. dan 
18.00  za vse rajne sorodnike (s. M.G.) 

 
NEDELJA 

3.  januar 2021 
 

2. NEDELJA  
      PO BOŽIČU  

Presveto Jezusovo ime 

7.00  za  + iz družin KOTÁRSKI  in  ČMÉLAR 
8.30  za  župljane 

10.00  za  + Ljudmilo  Božič 

11.30  za + Suzano POSAVEC ter  
za + Branka in  Miro KRANJC 

18.00  v čast Materi Božji 
 

M A Š N I   N A M E N I 
2. BOŽIČNI TEDEN 2021 

NEDELJA 
 

3.  januar 2021 
 

2. NEDELJA PO BOŽIČU 
 
 

7.00  za + iz družin KOTÁRSKI  in  ČMÉLAR 
8.30  za  župljane 

10.00  za + Ljudmilo BOŽIČ 
11.30  za  + Suzano POSAVEC ter  

za  + Branka in Miro KRANJC 
18.00  v  čast  Materi Božji 

 PONEDELJEK 
 

sv. Angela, redovnica 
4.  januar 2021 

8.00  v  zahvalo Mariji za prejete milosti 

18.00  za  zdravje 

TOREK  
 
 

sv. Simeon, puščavnik 
5.  januar 2021 

8.00  za + Jožefo JALOVEC, obl. 

18.00  za  žive in + sodelavce KARITAS 

SREDA 
GOSPODOVO  

RAZGLAŠENJE 
 

Gašper, Miha, Boltežar 
6.  januar 2021 

8.00  za  + Leopolda in Ivanko BRULC 

18.00  za  + Jožeta  MIKCA, 30. dan 

ČETRTEK 
 

sv. Lucijan, mučenec 
7.  januar 2021 

8.00  za + Faniko ŠTEKAR, obl. 
18.00  za   ozdravitev družinskega debla 
18.00  za  + Fani AUGUŠTIN  MIHELIČ, 30. dan 

PETEK 
 

sv. Severin, opat 
8.  januar 2021 

8.00  za zdravje (M.Z.) 
18.00  za  + Branka VRBINCA 
18.00  za  + Petra MALENŠKA, 30. dan 

SOBOTA 
 

sv. Julijan, mučenec 
9.  januar 2021 

8.00  za zdravje v družini  in  prijateljice 

18.00  za  + Faniko VOVK 

 
NEDELJA 

 

10.  januar 2021 
 

JEZUSOV  KRST 
 

7.00  za  + Zalo  KRIŽMAN, obl. 
8.30  za  župljane 

10.00  za  + Barico  JAPELJ 
11.30  v čast Svetemu Duhu 
18.00  za  vse  + iz družin  BLATNIK  in  ZORKO 


