
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

 

5. nedelja med letom – 7. 2. 2021  6 
»Simon in njegovi tovariši so mu sledili. Ko so ga našli, so mu 
rekli: 'Vsi te iščejo.' Rekel jim je: 'Pojdimo drugam, v bližnja 

naselja, da bom tudi tam oznanjal, kajti za to sem prišel.'  
In prihajal je v njihove shodnice, oznanjal po vsej Galileji in 

izganjal hude duhove.« (Mr 1,36-39)

 

 LURŠKA DEVETDNEVNICA 2021: Večerne svete maše potekajo v živo in so 
prenašane preko Facebook in YouTube strani Frančiškanski samostan. V 
četrtek, 11. februarja, na praznik Lurške Matere Božje, ob 18h, bo med nami 
Ljubljanski metropolit in nadškof Stanislav Zore. Hvala Roku Ilcu za pomoč pri 
prenašanju svetih mašah, organistki Snežki Podpečan za požrtvovalno igranje, 
zakristantki Ani in vsem drugim sodelavcem. Hvala tudi za darove. 

 DAROVI ZA MAŠE IN ZA DRUGE POTREBE: Hvala vsem za denarne darove, 
ki ste jih nakazali na naš samostanski ali župnijski TRR. – Mašni nameni za 
mesec so že sprejeti. Denar za sv. maše in darove za samostan nakažite na TRR: 
SI56-0297-0009-2265-498. Župnijski TRR je v kolofonu. 

 UDELEŽBA 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.  

 POST 2021: Letošnji postni čas se prične zgodaj in sicer v sredo, 17. 
februarja. Na pepelnico povabljeni k obredu pepeljenja. Če bodo kakšne 
spremembe glede udeležbe pri sv. maši, boste sproti obveščeni pri oznanilih 
ali po spletni strani. Post vedno pričnemo z strogim postnim dnevom, ki je 
zaznamovan s postno postavo: za katoličana, starega od 18. do 70. leta, 
velja, da se sme ta dan samo enkrat do sitega najesti; od 14. leta naprej pa 
do 70. pa se zdrži ta dan uživanje mesa. Za bolne in starejše od 70-let postna 
postava ne velja. K postni postavi sodi tudi odpoved v denarju, ki ga 
namenimo za pomoči potrebne. In tretji steber posta pa je molitev. Z 
ljubeznijo in voljo vstopimo v čas priprave in spreobrnenja. 
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M A Š N I   N A M E N I 
5. TEDEN MED LETOM  2021 

 

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 

 PONEDELJEK 
sv. Hieronim, redovnik 

SLOVENSKI KULTURNI DAN 
8.  februar 2021 

8.00  za + Alojza RESNIKA 

18.00  za + Branka VRBINCA 

TOREK  
 

sv. Apolonija (Polona) 
mučenka 

9.  februar 2021 

8.00  za zdravje in Božji blagoslov v družini 

18.00  v zahvalo 

SREDA 
sv. Sholastika, devica 

10. februar 2021 

8.00  za zdravje Nike 

18.00  po namenu 
ČETRTEK 

LURŠKA  MATI BOŽJA 
(svetovni dan bolnikov) 

11. februar  2021 

8.00  na čast Materi Božji 
18.00  za + Emico POREBER in  

starše POREBER 
18.00  za + Jožefo JERIČEK, 7. dan 

PETEK 
sv. Damjan, mučenec 
12.  februar 2021 

8.00  za + Ivanko KOŠAK 

18.00  za + Olgo PRELOGAR 
SOBOTA 

sv. Kristina, vdova 
13. februar 2021 

8.00  na čast Materi Božji 
8.00  za + Franca MRGOLETA, 4. obl. 

18.00  za + Alojza PAVLINA, 1. obl. 

NEDELJA 
 

14.  februar 2021 
 
6. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + iz družin  JERIČEK in KOLIGAR 

8.30  za župljane 

10.00  v zahvalo 

11.30  za + Ivana GREGORIČA  in 
+ Marijo SVETIČIČ 

18.00  za + Staneta LISCA, 30. dan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M A Š N I   N A M E N I 
6. TEDEN MED LETOM - POST 2021 

 

  NEDELJA 
 
 

14. februar 2021 
 

6.  NEDELJA MED  LETOM 
 

 

7.00  za + iz družin  JERIČEK in KOLIGAR 
8.30  za župljane 

10.00  v zahvalo 
11.30  za + Ivana GREGORIČA in 

+ Marijo SVETIČIČ 
18.00  za + Staneta LISCA, 30. dan 

 

PONEDELJEK 
 

sv. Klavdij, duhovnik 
15. februar 2021 

8.00  za + Veroniko in Márjana ŠETINA 

18.00  za + Angelco in Ludvika PERŠE 
 

TOREK 
sv. Julijana, mučenka 

16. februar 2021 

8.00  Mariji Pomagaj v zahvalo in prošnjo 

18.00  na čast Materi Božji 

+ + SREDA 
 

PEPELNICA 

17. februar 2021  

8.00  za ozdravitev družinskega debla (S.V.) 

18.00  za + Julija GORENCA 
 

ČETRTEK 
 

Frančišek Clet, mučenec 
18. februar 2021 

8.00  za vse žive in + sorodnike (A. A.) 
18.00  za + Faniko VOVK 
18.00  za  + Jožefo BLAŽIČ, 30. dan 

 

+ PETEK 
 

sv. Bonifacij, škof 
 

19. februar 2021 

8.00  za žive in + iz družin MACEDONI in 
CVELBAR 

18.00  za +Lojzko HRŽICA 
18.00  za + Lojzeta SIMONIČA, 30. dan 

 

SOBOTA 
sv. Frančišek in Jacinta, 

fatimska pastirčka 
20. februar 2021 

 

8.00  po namenu FSR 

18.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

 

NEDELJA 
 

21. februar 2021 
 

 

1.  POSTNA NEDELJA 

7.00  za + Franca in Ano JUDEŽ 
8.30  za župljane 

10.00  za + Marijo, Valentina in Charlotte LUZAR ter 
Majdo in Igorja ŠTAMFELJ 

11.30  za + Jožefo BRCAR in  Jožeta BLAŽIČA 
18.00  za + Ivana KASTELICA, obl. 


