 POSTNI ČAS 2021: Počasi se bližamo sredini postnega časa; prihodnja nedelja,
 POSTNI ČAS 2021: Počasi se bližamo sredini postnega časa; prihodnja nedelja,











4. postna, bo sredpostna ali nedelja veselja, ki nam oznanja, da je že zelo blizu
4. postna, bo sredpostna ali nedelja veselja, ki nam oznanja, da je že zelo blizu
Velika noč. Kristjani živimo dvojni postni čas; epidemiji, ki nam marsikaj
Velika noč. Kristjani živimo dvojni postni čas; epidemiji, ki nam marsikaj
omejuje, se je pridružil še čas priprave na največje praznike naše vere. Postni
omejuje, se je pridružil še čas priprave na največje praznike naše vere. Postni
čas nas vsakega posebej kliče, da se v čem omejimo, predvsem pa, da
čas nas vsakega posebej kliče, da se v čem omejimo, predvsem pa, da
spregledamo nad lastnimi slabostmi in se odpovemo grehom. Naši predniki so
spregledamo nad lastnimi slabostmi in se odpovemo grehom. Naši predniki so
ob preizkušnjah začutili klic k spreobrnjenju in h kesanju. Prosimo v molitvi za
ob preizkušnjah začutili klic k spreobrnjenju in h kesanju. Prosimo v molitvi za
milost spoznanja lastnih grehov in zaslepljenosti. Gospod, pomagaj nam!
milost spoznanja lastnih grehov in zaslepljenosti. Gospod, pomagaj nam!
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: ob postnih petkih po večerni sveti maši .
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: ob postnih petkih po večerni sveti maši .
STARŠI – kolikor je mogoče, poskrbite, da boste v stiku z župnijo, oziroma s
STARŠI – kolikor je mogoče, poskrbite, da boste v stiku z župnijo, oziroma s
Cerkvijo; molite doma, za sveto mašo se povežite na daljavo, ali pa preko prijave
Cerkvijo; molite doma, za sveto mašo se povežite na daljavo, ali pa preko prijave
obiščite sveto mašo v cerkvi. Če ne gre ob nedeljah, pa med tednom.
obiščite sveto mašo v cerkvi. Če ne gre ob nedeljah, pa med tednom.
DAROVI ZA MAŠE IN ZA DRUGE NAMENE: Bratje v kloštru smo hvaležni
DAROVI ZA MAŠE IN ZA DRUGE NAMENE: Bratje v kloštru smo hvaležni
vsem in vsakemu posebej, ki nam darujete svoje prihranke, bodisi preko TRR
vsem in vsakemu posebej, ki nam darujete svoje prihranke, bodisi preko TRR
ali pri nabirki pri sveti maši.
ali pri nabirki pri sveti maši.
UDELEŽBA PRI SV. MAŠI: Še posebej pazite na osnovo: razkuževanje, maska
UDELEŽBA PRI SV. MAŠI: Še posebej pazite na osnovo: razkuževanje, maska
čez nos in usta ter razdalja vsaj 1,5 metra. Prijave so še potrebne!
čez nos in usta ter razdalja vsaj 1,5 metra. Prijave so še potrebne!
KRŠČEVANJE: Starši, ki imate otroke za prejem svetega krsta: zakrament
KRŠČEVANJE: Starši, ki imate otroke za prejem svetega krsta: zakrament
lahko obhajate v krogu svojih domačih. Do 31. 3. posredujte župniku svoj elahko obhajate v krogu svojih domačih. Do 31. 3. posredujte župniku svoj enaslov preko katerega boste dobili povezavo za skupno ZOOM pripravo na krst,
naslov preko katerega boste dobili povezavo za skupno ZOOM pripravo na krst,
ki bo 7. 4. ob 20h.
ki bo 7. 4. ob 20h.
ČIŠČENJE CERKVE: 12. 3. ob 19h: Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh, Križe
ČIŠČENJE CERKVE: 12. 3. ob 19h: Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh, Križe
in Veliki Slatnik in 20. 3.: Žabja vas, Šentjernejska cesta., Lobetova ul. in Na
in Veliki Slatnik in 20. 3.: Žabja vas, Šentjernejska cesta., Lobetova ul. in Na
Tratah.
Tratah.

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
3. postna nedelja – 7. 3. 2021
3. postna nedelja – 7. 3. 2021
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»Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju
»Bližala se je judovska velika noč in Jezus je šel v Jeruzalem. V templju
je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli
je našel prodajalce volov, ovc in golobov ter menjalce denarja, ki so sedeli
tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli
tam. In iz vrvi je spletel bič ter vse izgnal iz templja z ovcami in voli
vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov
vred. Menjalcem je raztresel denar in prevrnil mize, prodajalcem golobov
pa rekel: 'Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta
pa rekel: 'Spravite proč vse to in iz hiše mojega Očeta
ne delajte tržnice!'« (Jn 2,13-16)
ne delajte tržnice!'« (Jn 2,13-16)

MAŠNI NAMENI

MAŠNI NAMENI

4. POSTNI TEDEN 2021

3. POSTNI TEDEN 2021

NEDELJA

7. marec 2021

7.00
8.30
10.00
11.30

v zahvalo Materi Božji za rojstvo deklice

za župljane

za + starše MIHALIČ in +Ívana GAZVODO

za Jolando ŽUPEVEC

3. POSTNA NEDELJA

18.00

za + starše TIXIER, za brata Alaina in
sina Patricka

PONEDELJEK

8.00

za + ŠKRAJNAR

8. marec 2021

18.00

za + Branka VRBINCA

8.00

po namenu (D.)

sv. Janez od Boga, red.

TOREK

sv. Frančiška Rimska, red.

9. marec 2021

18.00

za + Ívana LÉSJAKA

8.00

za + KOČINIĆ, HELC in DOLINAR

40 mučencev

18.00

prošnja za blagoslov

ČETRTEK

8.00

SREDA

10. marec 2021

Bol.

po namenu
za zdravje in mir v družini

18.00

za + Emico POREBER in starše GOLOB

18.00

za + Marijo - Martino ŠLAJKOVEC, 30. dan

+ PETEK

8.00

na čast Materi Božji za uslišane prošnje

sv. Justina, redovnica

18.00
18.00

po namenu darovalca
za + Valentino ANDREJČIČ, 30. dan

8.00

po namenu darovalca

18.00

za + Pepco BIZJAK, Jožeta
CIRNSKEGA in Ivanko KIRAR, obl.

sv. Benedikt, škof

11. marec 2021

12. marec 2021

SOBOTA

sv. Kristina,
devica, mučenka

13. marec 2021

NEDELJA

14. marec 2021
4. POSTNA NEDELJA

papeška

7.00

za + iz družin VINTAR-VEGELJ in PRESKAR

8.30

za župljane

10.00

za + Franca ZALETELJA, 10. obl. in
Srečka FIGARJA

11.30

za Tanjo VERŠČAJ in njeno družino

18.00

za + Barbaro in Boštjana JAPELJ

7.00

za + iz družin VINTAR-VEGELJ in PRESKAR

8.30

18.00

za župljane
za + Franca ZALETELJA, 10. obl. in
Srečka FIGARJA
za Tanjo VERŠČAJ in njeno družino
za + Barbaro in Boštjana JAPELJ

8.00

za + BRODARIČ

18.00

za Rudija ŽUPEVCA (ml.)

TOREK

8.00

po namenu

16. marec 2021

18.00

za + Ívana LÉSJAKA

8.00

za + Jožéfo ŠKRLAK, obl.
za vse pokojne v družini

NEDELJA

14. marec 2021
4. POSTNA NEDELJA

papeška

PONEDELJEK

sv. Klemen, redovnik

15. marec 2021

sv. Hilarij Oglejski, škof

SREDA

sv. Jedrt (Jerica), devica

10.00
11.30

18.00

17. marec 2021

Bol.

po namenu

ČETRTEK

8.00

za + iz družin GRIVEC in FIR

sv. Ciril Jeruzalemski,
škof

18.00

za + Barbaro JAPELJ in družine:
MRAVINEC, FLAJNIK in KRULJAC
za + Marjana CVETKA, 30. dan

8.00

za zdravje v družini

18.00

za + Davida ZVER-a

8.00

po namenu FSR

18.00

za + starše KRAMAR in KUHELJ

7.00

21. marec 2021

8.30

za žive in + sorodnike (A.A.)
za župljane

10.00

za + Stanka CIRNSKEGA

5. POSTNA NEDELJA

11.30

za + Pavlo in Rudija ŽUPEVEC

18.00

za + Kristino BUH, 30. obl.

18. marec 2021

+ PETEK

sv. Jožef, Jezusov rednik
TEDEN DRUŽINE
19. marec 2021

SOBOTA

sv. Klavdija, mučenka

20. marec 2021

NEDELJA

TIHA NEDELJA

18.00

