 POST
POST2021:
2021:Odločno
Odločnoininz zvero
verostopajmo
stopajmodan
danzazadnem
dnemskozi
skozipostni
postničas
čas
proti
protiVeliki
Velikinoči.
noči.Veliko
Velikostvari
stvarinam
namjejeprepovednih
prepovednihzaradi
zaradiepidemije,
epidemije,a ašeše
vedno
vednoimamo
imamomožnost,
možnost,dadasisikaj
kajšešesami
saminaložimo,
naložimo,čemur
čemursesebomo
bomo
odpovedali:
odpovedali: grdemu
grdemu govorjenju,
govorjenju, nepotrebnemu
nepotrebnemu zapravljanju
zapravljanju denarja,
denarja,
žaljenju
žaljenju drugega,
drugega, opravljanju,
opravljanju, razvadam…to
razvadam…to jeje post.
post. Molimo,
Molimo,
premišljujmo
Sveto
pismo,
darujmo
za
potrebne
ljudi
v
stiski.
premišljujmo Sveto pismo, darujmo za potrebne ljudi v stiski.Osmislimo
Osmislimo
sisipostne
postnedneve.
dneve.
MOLITEV
MOLITEVKRIŽEVEGA
KRIŽEVEGAPOTA:
POTA:obobpetkih
petkihobob18.30
18.30v vcerkvi
cerkvi– –VABLJENI!
VABLJENI!
STARŠI
STARŠI– –poskrbite
poskrbitezazaversko
verskovzgojo
vzgojosvojih
svojihotrok,
otrok,predvsem
predvsempa
pakot
kot
družina
skupaj
molite.
V
postu
se
bomo
katehisti
obrnili
na
vas
preko
družina skupaj molite. V postu se bomo katehisti obrnili na vas preko
ZOOM-a,
ZOOM-a,čečenenebobošlo
šlodrugače.
drugače.
 DAROVI
DAROVIZA
ZAMAŠE
MAŠEIN
INZA
ZADRUGE
DRUGENAMENE:
NAMENE:Bratje
Bratjev vkloštru
kloštrusmo
smo
hvaležni
hvaležnivsem
vsemininvsakemu
vsakemuposebej,
posebej,kikinam
namdarujete
darujetesvoje
svojeprihranke,
prihranke,bodisi
bodisi
preko
prekoTRR
TRRali
alipri
prinabirki
nabirkipri
prisveti
svetimaši.
maši.VVadventu
adventusosootroci
otrocizazaotroke
otrokev v

Afriki
Afrikizbrali
zbrali500
500€;€;prav
pravtoliko,
toliko,500
500€,€,ste
stedarovali
darovalizazapotrebe
potrebeKaritas
Karitasna
na
pepelnično
sredo.
Nedeljske
nabirke
pa
so
med
450
in
dobrih
600
€.
pepelnično sredo. Nedeljske nabirke pa so med 450 in dobrih 600 €.
Za
Zaapril
aprilpričenjamo
pričenjamopobirati
pobiratimašne
mašnenamene
namenev vnedeljo,
nedeljo,28.
28.februarja.
februarja.
 VLADNI
VLADNIUKREPI
UKREPIGLEDE
GLEDEUDELEŽBE
UDELEŽBEPRI
PRISV.
SV.MAŠI:
MAŠI:ŠeŠevedno
vednoukrepi
ukrepi
veljajo
veljajonaprej.
naprej.Razlika
Razlikajejev vtem,
tem,dadaseselahko
lahkozbirajo
zbirajoskupine
skupinepopo10,
10,s stem
tem
dadaseseupoštevajo
upoštevajovsi
vsižežeznani
znanizaščitni
zaščitniukrepi
ukrepi– –pazimo
pazimonase
naseinindrug
drugna
na
drugega!
drugega!

 ČIŠČENJE
ČIŠČENJECERKVE:
CERKVE:27.
27.2.:2.:Mali
MaliSlatnik,
Slatnik,Mala
MalaininVelika
VelikaCikava
Cikavaininulice
ulice
Milana
MilanaMajcna,
Majcna,Ilke
IlkeVaštetove
VaštetoveininSlančeva
Slančevainin6.6.3.:3.:Kandija
KandijaininGrm.
Grm.
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
1.1. postna
postnanedelja
nedelja––21.
21.2.2.2021
2021
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»Tisti
»Tističas
časjejeDuh
Duhodvedel
odvedelJezusa
Jezusav vpuščavo.
puščavo.VVpuščavi
puščavijejebilbilštirideset
štirideset
dni
dniininsatan
satangagajejeskušal.
skušal.Bil
Biljejemed
medzvermi
zvermiininangeli
angelisosomu
mustregli.
stregli.
Ko
KopapasosoJaneza
Janezazaprli
zaprliv vječo,
ječo,jeješel
šelJezus
Jezusv vGalilejo.
Galilejo.Oznanjal
OznanjaljejeBožji
Božji
evangelij
evangelijiningovóril:
govóril:'Čas
'Čassesejejedopólnil
dopólnilininBožje
Božjekraljestvo
kraljestvosesejeje
približalo.
1,12-15)
približalo.Spreobrnite
Spreobrniteseseininvérujte
vérujteevangeliju!'«
evangeliju!'«(Mr
(Mr1,12-15)

MAŠNI NAMENI

MAŠNI NAMENI

1. POSTNI TEDEN 2021

NEDELJA

21. februar 2021

7.00
8.30
10.00

1. POSTNA NEDELJA 11.30

PONEDELJEK

sv. Polikarp, škof, muč.

23. februar 2021

SREDA

sv. Matija, apostol

24. februar 2021

ČETRTEK
sv. Alojzij in Kalist,
mučenca

25. februar 2021

+ PETEK

1

sv. Nestor, mučenec

26. februar 2021

SOBOTA

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

18.00

za + Jožéfo BRCAR in Jožeta BLAŽIČA
za + Ivana KASTELICA, obl.

8.00

za ozdravitev družinskega debla

SEDEŽ APOSTOLA PETRA
Maksimilijan Puljski, škof 18.00

22. februar 2021
TOREK

za + Franca in Ano JUDEŽ
za župljane

8.00
18.00
18.00
8.00
18.00
Bol.
8.00

za + Martina in Antonijo GAZVODA
za zdravje
za + Janeza MURNA, 9. obl.
za + Marjana CVETKA, 7. dan
za + Staneta LISCA
za + Pepco BUKOVEC in srečen porod
v družini KASTELIC
po namenu
za ozdravitev družinskega debla

18.00

v zahvalo za 40 let življenja Tanje
VERŠČAJ

18.00

za + Marijo Martino ŠLAJKOVEC, 7. dan

8.00

za + Staneta LISCA

18.00

za + iz družin PRIMC in CIMERMANČIČ

8.00

v zahvalo

18.00

za + Julija GORENCA

7.00

za pravo odločitev glede študija

8.30

za župljane

28. februar 2021

10.00

za + Petra KOŠAKA, obl.

2. POSTNA NEDELJA

11.30

za + Marijo SVETIČIČ

18.00

za + Branka in Janeza KRAMARJA

sv. Baldomir, spokornik
KVATRE

27. februar 2021

NEDELJA

2. POSTNI TEDEN 2021
7.00

za pravo odločitev glede študija

8.30

za župljane

10.00

za + Petra KOŠAKA, obl.

11.30

za + Marijo SVETIČIČ

18.00

za + Branka in Janeza KRAMARJA

PONEDELJEK

8.00

za zdravje

1. marec 2021

18.00

za Božje varstvo očeta in mame

8.00

za Božje varstvo in za zdravje (J. R.)

18.00

za + in žive DRENIKOVE in
BORSETOVE

NEDELJA

28. februar 2021
2. POSTNA NEDELJA

sv. Feliks, papež

TOREK

sv. Neža Praška, devica

2. marec 2021

SREDA

8.00

za Božje varstvo in dobro okrevanje (M. F.)

sv. Kunigunda, cesarica

18.00

ČETRTEK

Bol.

za + Marijo PEVEC
po namenu

8.00

za blagoslov družine (F. V.)

4. marec 2021

18.00

za + iz družin BLAŽIČ in PLEVNIK

+ PETEK

8.00

za + sorodnike in prijatelje (A.A.)

3. marec 2021

sv. Kazimir, kralj

18.00

za + sestro Miro MASTNAK in
za vse + STAREŠINIČEVE
za + Jožefo JERIČEK, 30. dan

8.00

za dobrotnike in samostansko družino

18.00

za + Poldeta VIDIC, obl. in
starše LAVRIČ ter + sestre

7.00

v zahvalo Materi Božji za rojstvo deklice

8.30

za župljane

7. marec 2021

10.00

za + starše MIHALIČ in + Ivana GAZVODO

3. POSTNA NEDELJA

11.30

za + Jolando ŽUPEVEC

18.00

za + starše TIXIER, za brata Alaina in
sina Patricka

sv. Hadrijan, mučenec

5. marec 2021

SOBOTA

sv. Julijan, škof

6. marec 2021

NEDELJA

18.00

