
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

 

 22. nedelja med letom - 29. 08. 2021  18 

»Jezus jim je odgovóril: 'Prerok Izaíja je dobro prerokoval o 
vas, hinavcih, kakor je pisano: ›To ljudstvo me časti z 

ustnicami, a njihovo srce je daleč od mene. Toda zaman mi 
izkazujejo čast, ker učijo človeški nauk in zapovedi.‹ Božjo 

zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.'« (Mr 7,6-8)

 PRVI PETEK: V četrtek pred prvim petkom, prvi petek (3.9.) in na prvo 
soboto vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim ob 18.30 in k prejemu 
zakramentov svete spovedi in obhajila.   
 

 45-LETNICA FOLKLORNEGA DRUŠTVA KRES: Folklorno društvo Kres je 
v lanskem letu praznovalo 45-letnico. Njihove načrte je vsem znani 
razlog prekrižal, ni pa jih ustavil. Tako so se podali v nove vode in v 
mesecih, ki so za nami, ustvarili njih prvi dokumentarni film in čisto 
poseben videospot. Oba za njih dragocena mejnika želijo najprej deliti z 
vsemi nami, zato nas vljudno vabijo na premierno predstavitev 
dokumentarnega filma Kresno mesto in videospota Dekle na vrtu, ki bo 
v petek, 3. septembra 2021, ob 20. uri na novomeškem Glavnem trgu.  

 PRAZNIK MARIJINEGA ROJSTVA – 8.9.: vabljeni k sv. maši ob 8h in 19h. 
 

 VEROUČNI URNIK: Na spletni strani in na oglasnih deskah ter v tiskani 
obliki lahko preberete veroučni urnik. 
 

 VPIS K VEORUKU: Letos bo vpis k verouku v četrtek, 9. 9. in petek, 
10. 9. od 16h do 18h v Lenartovi dvorani. 
 

 MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA: Do posvečenja, ki bo v nedeljo, 26. 9. ob 
14. 30 v Mirni peči, radi molimo molitev za novega škofa Andreja. 
 

 MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE.: bo v soboto, 11. 9. na 
Zaplazu ob 10. uri. Lepo povabljeni.  
 

 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERVE: 4. 9.: Kandija in Grm in 10. 9. ob 20h: 
Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 
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   M A Š N I   N A M E N I 
22. TEDEN MED LETOM 2021 

 

NEDELJA 
 

29. avgust 2021 
 

22. NEDELJA MED LETOM 

7.00  po namenu darovalca 
8.30  za župljane 

10.00  za + s. Moniko in njene starše 
11.30 / NI sv. maše ob 11.30 
19.00  za + Petra in Stanislavo GAČNIK 
GV 11.00 za + Marijo STRNIŠA, 30. dan 

 

PONEDELJEK 
sv. Feliks, mučenec 

30. avgust 2021 

8.00  po namenu 

19.00  za zdravje in srečno vožnjo 
 

TOREK 
sv. Pavlin, škof 
31. avgust 2021 

8.00  v zahvalo za zdravje 

19.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 
 

SREDA 
 

Brezjanska Mati Božja, 
obl. kronanja 

1. september 2021 

8.00  za + dedka Petra 
19.00  za + Anico in Albina MOHAR, obl. 

Bol.  po namenu 
 

ČETRTEK 
sv. Marjeta, devica 
2. september 2021 

8.00  za + iz družin ALESSANDRA in 
RABOTIN (A.A.) 

19.00  za + Martino FORŠEK 
19.00  za +  Zdravka ŽALCA, 30. dan 

 

PETEK 
 

sv. Gregor Veliki,  
papež, učitelj 

3. september 2021 

8.00  za zdravje Julijane 
19.00  za + Ano BARTELJ 

19.00  po namenu g. 

SOBOTA 
 

sv. Rozalija, devica 
4. september 2021 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 

19.00  za + Ludovika in Majdo VIDRIH 
 

NEDELJA 
 

5. september 2021 
 

23. NEDELJA MED LETOM 
 
 

7.00  za zdravje v družini GOLOB 
8.30  za župljane 

10.00  za + Vida BÁUERJA 

11.30  za + Marijo ROŽMAN 
19.00  za + Ljudmilo NAGELJ, obl. 
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NEDELJA 
 

5. september 2021 
 

23. NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za zdravje v družini GOLOB 
8.30  za župljane 

10.00  za + Vida BÁUERJA 
11.30  za + Marijo RÓŽMAN 
19.00  za + Ljudmilo NAGELJ, obl. 

 

PONEDELJEK 
Zaharija, prerok 

6. september 2021 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 

19.00  za + starša: Marijo in Ludvika PEVEC 
 

TOREK 
sv. Regina, mučenka 
7. september 2021 

8.00  za + Marijo PRÉTNAR 

19.00  za + Cecilijo SMOLIČ in  
vse + sodelavce Župnijske karitas 

 

SREDA 
 

ROJSTVO DEVICE 
MARIJE 

8. september 2021 

8.00  za + Gizelo PODPEČAN 
19.00  za + Branka VRBINCA 

Bol.  po namenu 
 

ČETRTEK 
sv. Peter Klaver, redovnik 

9. september 2021 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 
19.00  za + Marjeto JAKLITSCH 

 R  
 

PETEK 
 

sv. Nikolaj Tolentinski, 
spokornik 

10. september 2021 

8.00  za + Francéta in Jožéfo BŔCAR, obl. 
19.00  za + Ano ŠENIČAR, obletnica smrti 

19.00  za + Alojzijo ŠTEMBERGAR, 30. dan 

SOBOTA 
 

bl. Bonaventura 
11. september 2021 

8.00  za ozdravljenje družinskega debla 

19.00  za + Emico POREBER in starše GOLOB 
 

NEDELJA 
 

12. september 2021 
 

24. NEDELJA MED LETOM 
 
 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in  
+ iz družine LUZAR 

8.30  za župljane 
10.00  za + Janeza KASTELCA, obl. 
11.30  za vse + iz družin PÁNJAN 
19.00  v zahvalo 

SV 10.00 za + Antona GREGÓRČIČA 


