
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. velikonočna nedelja – 18. 4. 2021  11 

»'Imate tukaj kakšno jed?' Ponudili so mu kos pečene ribe. 
Vzel jo je in jo vpričo njih pojedel. Nato jim je rekel: 'To so 
besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Mora 
se izpolniti vse, kar je pisano o meni v Mojzesovi postavi, 

prerokih in psalmih.'« (Lk 21,41-44)

MOLITVENI TEDEN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE 
 

»Pripadaj, išči in se odloči« je geslo tedna molitve za duhovne poklice, ki 
ga bomo v Cerkvi na slovenskem obhajali od 18. do 25. aprila 2021. Višek 
molitvenega slavja bo v nedeljo, 25. aprila, ko se bomo pridružili 
svetovnemu dnevu molitve za duhovne poklice, za katerega je papež 
Frančišek napisal poslanico. V drugem odstavku papež zapiše:  
»Bog vidi srce (prim. 1 Sam 16,7) in v svetem Jožefu je prepoznal 
očetovsko srce, ki je v vsakdanjem življenju lahko podarjalo in rojevalo 
življenje. K temu stremijo duhovni poklici: vsak dan namreč posredujejo 
in obnavljajo življenje. Gospod želi imeti očetovska srca, materinska srca 
- odprta srca, povsem na razpolago, ki so velikodušna ter dajejo samega 
sebe, da sočutno tolažijo zbegane in budijo neomahljivo upanje. 
Duhovništvo in posvečeno življenje sta potrebna še posebej danes, v času 
krhkosti in trpljenja, nenazadnje zaradi pandemije, ki je privedla v 
negotovost glede smisla življenja samega in v bojazen za prihodnost. 
Sveti Jožef nam prihaja naproti s svojo blagostjo kot svetnik iz soseske: 
njegovo močno pričevanje lahko hkrati vodi tudi nas na naši poti.« 
 

 V cerkvi ponovno potekajo svete maše z občestvom; med tednom se ni 
potrebno prijaviti, za sobotno večerno in nedeljske pa se je potrebno. 
Verouk poteka na daljavo. 

 1. maja pričenjamo šmarnično pobožnost; kako bo potekala, vam bomo 
sporočili po ustnih oznanilih in preko spleta. 

 Sveta birma in prvo obhajilo bo, ko se sprostijo ukrepi (maj ali junij!) 
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   M A Š N I   N A M E N I 
3. VELIKONOČNI TEDEN  2021 

 

NEDELJA 
 

18. april  2021 
 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

Začetek tedna molitve za 
duhovne poklice 

7.00  za + Jožeta VOVK-a 
8.30  za župljane 

10.00  po namenu 

11.30  za + iz družine MAVSAR in Alojza MAVSAR 
19.00  za + Jožeta ILARJA, obl. 

 

PONEDELJEK 
sv. Ekspedit, mučenec 

19. april  2021 

8.00  za + Marijo in Jožeta MAJERLE 

19.00  za zdravje 
 

TOREK 
sv. Bernika, mučenka 

20. april  2021 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za + starše KRAMAR in KUHELJ 

SREDA 
 

sv. Anastazij, opat 
21. april  2021 

8.00  za zdravje Angelce 
19.00  za + Francija BEVCA 
Bol.  po namenu 

 

ČETRTEK 
 

sv. Hugo, mučenec 
22. april  2021 

8.00  za + Slavka ŠKUFCA 
19.00  za dobrotnike (B.) 

19.00  za + Cvetko BLAJ, 7. dan 
 

  PETEK 
sv. Jurij, mučenec 

23. april  2021 

8.00  za + starše CIMERMANČIČ 

19.00  za + Andreja PODOBNIKA 
 

 
SOBOTA 

sv. Fidelis, duhovnik -
mučenec 

24. april  2021 

8.00  za + Marijo ŽVEGLIČ in Ivanko BAŠ 

8.00  za + Jožefo KUNČIČ 
19.00  v zahvalo 

 

NEDELJA 
 

25. april  2021 
 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
 
 

58. SVETOVNI MOLITVENI DAN 
ZA DUHOVNE POKLICE 

7.00  po namenu p. Marka (god) 
8.30  za župljane 

10.00  za Ívana PEČÁVARJA 
11.30  za + Jóžefa BOBÍČA 
19.00  v zahvalo Materi Božji za zdravje 
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25. april  2021 
 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

58. SVETOVNI MOLITVENI DAN 
ZA DUHOVNE POKLICE 

7.00  po namenu p. Marko (god) 
8.30  za župljane 

10.00  za + Ivana PEČÁVARJA 
11.30  za + Jóžefa BOBÍČA 
19.00  v zahvalo Materi Božji za zdravje 

 

PONEDELJEK 
 

Marija Mati dobrega 
sveta 

26. april  2021 

8.00  za uspešno opravljen izpit in zdravje 

19.00  za Božje varstvo in pomoč (E. I.) 
 

TOREK 
sv. Peter Kanizij, 

duhovnik in učitelj 
27. april  2021 

8.00  za + Štefko CIRNSKI in Tonija BIZJAKA 

19.00  za + Jožeta VOVKA 
 

SREDA 
 

sv. Ludvik Montfortski, 
duhovnik 

28. april  2021 

8.00  za + iz družin STANIŠA in PRIMC 
19.00  za + Karla VARDIJANA 

Bol.  po namenu 
 

ČETRTEK 
sv. Katarina Sienska,  

devica, učiteljica, 
sozavet. Evrope 

29. april  2021 

8.00  za zdravje 

19.00  za + Terezijo in Slavka HOČEVAR 

 

  PETEK 
sv. Pij V. - papež 

30. april  2021 

8.00  za + Ano in Franca JUDEŽ 

19.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 
 

SOBOTA 
sv. Jožef, delavec 

1. maj  2021 

8.00  za vse, ki potrebujejo Božjo milost in pomoč 
8.00  za zdravje na duši in na telesu 

19.00  za + Jóžefa BÊRKOPCA, 1. obl. 
 

NEDELJA 
 

2. maj  2021 
 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

7.00  za Božje vodstvo (A.A.) 
8.30  za župljane 

10.00  za vse + iz družine GREGORČIČ 
11.30  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za Božje varstvo in za zdravje (A.A.) 


