 MESEC JUNIJ: Pri svetih mašah med tednom poslušamo zgodbe o
 MESEC JUNIJ: Pri svetih mašah med tednom poslušamo zgodbe o
pričevalcih, ki so prav v veri dobili moč, da so dali življenje za Boga in
pričevalcih, ki so prav v veri dobili moč, da so dali življenje za Boga in
domovino. Srce Jezusovo je usmiljeno.
domovino. Srce Jezusovo je usmiljeno.
 SLOVESNI PRAZNIK ROJSTVA JANEZA KRSTNIKA: Poleg praznika
 SLOVESNI PRAZNIK ROJSTVA JANEZA KRSTNIKA: Poleg praznika
rojstva Jezusa in Marije obhajamo tudi praznik rojstva zadnjega
rojstva Jezusa in Marije obhajamo tudi praznik rojstva zadnjega
preroka Stare zaveze, ki je s prsti pokazal na Jagnje Božje – Jezusa.
preroka Stare zaveze, ki je s prsti pokazal na Jagnje Božje – Jezusa.
Praznik praznujemo v četrtek, 24. 6. Vabljeni k sveti maši.
Praznik praznujemo v četrtek, 24. 6. Vabljeni k sveti maši.
 30-LETNICA DOMOVINE SLOVENIJE: v soboto, 25. 6., mineva 30 let, ko
 30-LETNICA DOMOVINE SLOVENIJE: v soboto, 25. 6., mineva 30 let, ko
je zaplapolala slovenska zastava na Trgu republike v Ljubljani. Velik
je zaplapolala slovenska zastava na Trgu republike v Ljubljani. Velik
dan za vse nas, ki se ga s hvaležnostjo spominjamo. Hkrati pa se
dan za vse nas, ki se ga s hvaležnostjo spominjamo. Hkrati pa se
zavedamo, da si moramo vsi prizadevati, da naša domovina ostane v
zavedamo, da si moramo vsi prizadevati, da naša domovina ostane v
miru in blaginji. Zato smo povabljeni k 9-dnevnici pred praznikom
miru in blaginji. Zato smo povabljeni k 9-dnevnici pred praznikom
Dneva državnosti, ki se prične v sredo, 16. 6. Slovenski škofje prosijo, da
Dneva državnosti, ki se prične v sredo, 16. 6. Slovenski škofje prosijo, da
v nedeljo, 20. 6., pri sv. maši prepevamo slovensko himno in na zvoniku
v nedeljo, 20. 6., pri sv. maši prepevamo slovensko himno in na zvoniku
izobesimo slovensko zastavo. V četrtek, 24. 6., ob 18h, ob zaključku 9izobesimo slovensko zastavo. V četrtek, 24. 6., ob 18h, ob zaključku 9dnevnice, se bodo oglasili zvonovi po vseh župnijskih cerkvah. Od 21. 6.
dnevnice, se bodo oglasili zvonovi po vseh župnijskih cerkvah. Od 21. 6.
ob 18h do 22.6. ob 18h smo tudi povabljeni k 24-im uram posta in molitve
ob 18h do 22.6. ob 18h smo tudi povabljeni k 24-im uram posta in molitve
za domovino. V prihodnjih dneh torej radi molimo za domovino.
za domovino. V prihodnjih dneh torej radi molimo za domovino.
 POČITNICE V STRUNJANU BODO OD 18. DO 24. 7: prijavnice so na mizicah
 POČITNICE V STRUNJANU BODO OD 18. DO 24. 7: prijavnice so na mizicah
za verski tisk, oddajte jih do 10. julija.
za verski tisk, oddajte jih do 10. julija.

 TISKANA OZNANILA: v nedeljo, 27. 6., izidejo za mesec julij. Kot lani,
 TISKANA OZNANILA: v nedeljo, 27. 6., izidejo za mesec julij. Kot lani,
tudi letos ne bo svete maše ob nedeljah ob 11.30 v mesecu juliju in
tudi letos ne bo svete maše ob nedeljah ob 11.30 v mesecu juliju in
avgustu. Na podružnicah pa bodo obhajane samo žegnanske nedelje.
avgustu. Na podružnicah pa bodo obhajane samo žegnanske nedelje.
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
11. nedelja med letom – 13. 6. 2021 15
11. nedelja med letom – 13. 6. 2021 15

»In govóril je: 'Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno
»In govóril je: 'Kako naj ponazorimo Božje kraljestvo in s kakšno
priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat,
priliko naj ga predstavimo? Takšno je kot gorčíčno zrno, ki je takrat,
ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je
ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji. Ko pa je
vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje,
vsejano, raste in postane večje od vseh zelišč in naredi velike veje,
tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.'« (M4 4,30-32)
tako da morejo ptice neba gnezditi v njegovi senci.'« (M4 4,30-32)

MAŠNI NAMENI

11. TEDEN MED LETOM 2021
NEDELJA
13. junij 2021

7.00
8.30
10.00
11.30

11. NEDELJA MED LETOM 19.00
SV

PONEDELJEK

sv. Valerij in Rufin,
mučenca
14. junij 2021

TOREK

sv. Vid, mučenec
15. junij 2021

SREDA

sv. Beno in Gvido,
mučenca
16. junij 2021

ČETRTEK

sv. Albert, duhovnik
17. junij 2021

10.00

za + Karla ŠTRUMBLJA in Janeza
LUMPERTA
za župljane
za + Majdo in stare starše MOHAR
za + Hildo BLAŽIČ, obl.
za zdravje in Božje varstvo
poljska sveta maša

8.00

za + sosedi Francko in Fani

19.00

za + Barico JAPELJ in + iz družin
KRULJAC in MRAVINEC

8.00

za + Stanka JAKOPINA in
+ Miro MASTNAK
za + Antona KOŠMERLA
v zahvalo za 50 let življenja

19.00

za Rozalijo in Franca GRACAR

8.00
19.00

Bol.

po namenu

8.00

za blagoslov in zdravje v družini

19.00

za + Pavla BLATNIKA in + MUŠIČEVE

PV

19.00

za + Martina KOŠMERLA, 7. dan

8.00

za + Karla ŠTRUMBLJA in Marijo ZORÈ

sv. Gregor, škof
18. junij 2021

19.00

za + Lojzko in Ívana DRENIK

SOBOTA

8.00

za Božji blagoslov in Marijino varstvo

19.00

po namenu FSR

7.00

za poljsko mašo za Cikavo

8.30

za župljane

PETEK

sv. Romuald, opat
19. junij 2021

NEDELJA
20. junij 2021

10.00

za + Barico in + iz družin JAPELJ in FLAJNIK

za ozdravitev družinskega debla

11.30

za + starše KRAMAR in KUHELJ

12. NEDELJA MED LETOM 19.00
PV

10.00

za + Jožeta VOVKA

MAŠNI NAMENI

12. TEDEN MED LETOM 2021
7.00

NEDELJA
20. junij 2021

8.30
10.00
11.30

12. NEDELJA MED LETOM 19.00
PV

PONEDELJEK

sv. Alojzij Gonzaga,
redovnik
21. junij 2021

TOREK

sv. Ahacij, mučenec
22. junij 2021

SREDA

sv. Jožef Cavasso, duh.
23. junij 2021

ČETRTEK

ROJSTVO JANEZA
KRSTNIKA
24. junij 2021

PETEK

sv. Viljem, opat
25. junij 2021

SOBOTA

sv.Vigilij in Pelagrij,
škofa
26. junij 2021

NEDELJA
27. junij 2021

10.00

poljska maša za Cikavo
za župljane
za + Barico in + iz družin JAPELJ in
FLAJNIK
za ozdravitev družinskega debla
za + starše KRAMAR in KUHELJ
za Jožeta VOVKA

8.00

za + iz družine BOHTÈ in Ívana GAZVODO

19.00

za + Lojzeta SIMONIČA

8.00

za + Franca ZUPANČIČA, obl.

19.00

v čast in priprošnjo sv. Antonu

8.00

za + Marijo in Janeza ŠENICA

19.00

za vse nerojene otroke

8.00

po namenu
za + in žive ZORKO in BLATNIK

19.00

za + očeta Frančiška in sina Slavka PRIMC

19.00

za + Etel PETERLIN – 30. dan

8.00
19.00

za ozdravitev družinskega debla
za prave odločitve na življenjski poti
za + Silvestro KIRN, 30. dan

8.00

za + BARBARIČEVE in DRENIKOVE

19.00

za uspešno operacijo za ženo

7.00

za + Mileno ŠRIBAR
za župljane
za + starše PODOBNIK
za + Petra DRENIKA
za + starše in + Ivico TOKIĆA
za + iz družine BLAŽIČ

Bol.

19.00

8.30
10.00
11.30

13. NEDELJA MED LETOM 19.00
VS

10.00

