
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

 NEDELJA BOŽJE BESEDE: Bog nam vsak dan govori po Božji besedi, 
bodisi pri sv. maši, ali ko beremo Sveto pismo. 

 DAROVI ZA MAŠE IN ZA DRUGE POTREBE: Hvala vsem za vse denarne 
darove, ki ste jih nakazali na naš samostanski ali župnijski TRR. – 
Pričenjamo sprejemati mašne namene za mesec marec. Denar za sv. maše 
in darove za samostan nakažite na TRR: SI56-0297-0009-2265-498.  
 

 PASTORALA -  VEČINA STVARI POTEKA NA DALJAVO: verouk, razna 
mesečna srečanja in tudi sv. maša ob nedeljah ob 10h preko Facebook 
strani: Frančiškanski samostan NM. Prosimo vas, kolikor lahko, molite in 
naredite vse, da boste poskrbeli za svoje duhovno življenje. 
 

 PRIJAVA ZA UDELEŽBO PRI SVETI MAŠI: Še vedno se je potrebno za 
sveto mašo prijaviti. Na voljo je 16 prijav: posameznik, družina ali skupno 
gospodinjstvo. Kdor nima e-naslova, naj pokliče in ga bomo vpisali na 
seznam. V cerkvi se usedete kjerkoli; pazite na razdaljo 1,5 m.  

 

 LURŠKA DEVETDNEVNICA 2021: Tudi letos bo, čeprav malo drugače. Vsak 
dan bo sv. maša ob 18h, ki bo prenašana preko Facebook in tudi YouTube 
strani: Frančiškanski samostan NM.  Sveto mašo bo daroval domači pater, 
po njej pa bo preko TV ekrana v cerkvi spregovoril gost. Tisti pa, ki ne 
bodo pri sv. maši, bodo mogli vsak dan govornika spremljati preko 
YouTube kanala. Kdo so gostje in na katero temo bodo govorili, morete 
prebrati na posebnih lističih. Tema letošnje Luške devetdnevnice je 
pismo papeža Frančiška  za leto sv. Jožefa, ki poteka od 8.12.2020 do 
8.12.2021. Naslov je torej: Z Očetovim srcem. LEPO VABLJENI! 
 

 
 

 

3. nedelja med letom – 24. 1. 2021  5 
 
 
 

»Ko so Janeza zaprli v ječo, je šel Jezus v Galilejo. 
Oznanjal je Božji evangelij in govóril: 'Čas se je 

dopólnil in Božje kraljestvo se je približalo. 
Spreobrnite se in vérujte evangeliju!'« (Mr 1,14-15)
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3. TEDEN MED LETOM  2021 

 

NEDELJA 
 

24. januar 2021 
 

3.  NEDELJA MED  LETOM 
SVETOPISEMSKA  

NEDELJA 

7.00  za  + BUTALJA 
8.30  za  župljane 

10.00  za  zdravje (S.B.) 

11.30  za  + Emico  in Poldeta VIDIC ter  
vse + iz družine VIDIC 

18.00  za + Cvetko  CIRNSKI 
 

PONEDELJEK 
 

SPREOBRNITEV  
APOSTOLA  PAVLA 

25. januar 2021 

8.00  za + iz družine BUTÁLA 

18.00  za zdravje 
 

TOREK 
sv. Timotej in Tit, škofa 

26. januar 2021 

8.00  za patre v Kloštru in njihove sodelavce 

18.00  za zdravje 
SREDA 

sv. Angela Merici,  
ust. uršulink 
27. januar 2021 

8.00  za zdravje in srečno vožnjo 

18.00  za + starše MOHORČIČ 
 

ČETRTEK 
sv. Tomaž Akvinski, učitelj 

28. januar 2021 

8.00  za zdravje in za Božje varstvo (M.) 
18.00  za naše sinove (A. C.) 
18.00  za + Ano  PESTNER, 30. dan 

 

PETEK 
sv. Julijan Ubogi, 

spokornik 
29. januar 2021 

8.00  za Božje varstvo in za zdravje 
18.00  za srečen porod 
18.00  za + Máteja ĆÓRAKA, 30. dan 

 
 

SOBOTA 
sv. Hijacinta Mariscotti, 

III. red, dev. 
30. januar 2021 

8.00  po namenu  darovalca (V.) 

18.00  za + Rajka OBLAKA 

NEDELJA 
 

31. januar 2021 
 

4.  NEDELJA MED  LETOM 

7.00  za + Julijano BUTÁLA 
8.30  za župljane 

10.00  za + SIMONIČ  in  NEMANIČ 
11.30  za + Malko  ZUPANČIČ 

18.00  za + Branka  in  Janeza KRAMARJA 
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4.  NEDELJA MED  LETOM 
  

7.00  za + Julijano  BUTÁLA 
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PONEDELJEK 
 

sv. Brigita Irska, opatinja 
1. februar 2021 

8.00  za  ozdravitev  družinskega  debla (A.C.) 

18.00  za  ozdravitev  družinskega  debla (S.V.) 
 

TOREK 
JEZUSOVO  DAROVANJE - 

SVEČNICA 
2. februar 2021 

8.00  po  namenu 

18.00  za žive in + sodelavce KARITAS 
 

SREDA 
sv. Blaž, škof -  mučenec 

 

3. februar 2021 

8.00  za  + Maríjo  in  Matíja  SIMONIČ 

18.00  za  + Tadeja LAMOVŠKA 

ČETRTEK 
sv. Leon, mučenec 

4. februar 2021 

8.00  za  + starše: Marijo in Bogomirja  ŽGAJNAR 

18.00  za  + Marijo  SLADOLJEV, 3. obl. 
18.00  za  + Avguština VRŠČAJA, 30. dan 

 

PETEK 
sv. Agata, devica in muč. 

5. februar 2021 

8.00  po  namenu 
18.00  za + GUNDETOVE 
18.00  za  + Antona BRUDARJA, 30. dan 

 

SOBOTA 
 

sv. Peter Krstnik, Pavel Miki 
in tovariši, mučenci 

6. februar 2021 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

18.00  za + moža Karla  in sina Karla 
PUŠNIK in  + Emanuelo 

NEDELJA 
 

7. februar 2021 
 

5.  NEDELJA MED  LETOM 

7.00  za  vse  + starše, brate in sestre 
8.30  za  župljane 

10.00  za  + Vando ŽUPEVEC 
11.30  za + Mihaela BELETA  in + iz družine BELE 

18.00  po namenu  darovalke 


