
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

 

   5. postna nedelja – 21. 3. 2021  9 
»Prišla je ura, da se Sin človekov poveliča. Resnično, resnično, 

povem vam: Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre, 
ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu. Kdor ljubi svoje 
življenje, ga bo izgúbil; kdor pa sovraži svoje življenje na tem 

svetu, ga bo ohranil za večno življenje. (Jn 12,23-25)

 

 POSTNI ČAS 2021: Pred nami je še 14 dni postnega časa. Povabljeni, da se v 
molitvi vsak dan ustavite za par minut z mislijo na trpečega Gospoda. 
SVETA SPOVED: vsak dan med sveto mašo. V petek, 26. 3. bo SPOVEDNI 
DAN – ves dan od 7.30 do konca večerne svete maše boste mogli prejeti 
zakrament svete spovedi. DEŽURSTVO ZA SVETO SPOVED bo v Velikem 
tednu kot po navadi: od 7.30 do 12h in od 14h do 19.45.  
MOLITEV KRIŽEVEGA POTA: danes, na Tiho nedeljo se povežimo ob 17h 
preko Facebook in Youtube kanala Frančiškanski samostan Novo mesto; 
sodelujejo naše družine; križev pot bo tudi v petek, 26. 3. po večerni sveti maši; 
in na Veliki četrtek, petek in soboto ob 8h ter na Veliki petek ob 15h 

 CVETNA NEDELJA – pri vseh svetih mašah bo blagoslov oljk; ob 10h je 
predviden pred cerkvijo; omejitve glede udeležbe pri sveti maši še vedno veljajo, 
tako tudi prijave; oljke bodo na voljo v cerkvi. 

 OBREDI VELIKEGA TEDNA:  na Veliki četrtek, petek in soboto bodo ob 19h. 
Na Veliki četrtek je nabirka pri sveti maši za Karitas in na Veliki petek je 
nabirka za Sveto deželo. 

 BLAGOSLOV VELIKONOČNEGA OGNJA: Velika sobota ob 7h.  
 BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL V CERKVI: v cerkvi bodo na vsake pol 

ure od 13h do 17h, skupaj 9 blagoslovov. Na spletu bodo prijave. Poskrbite drug 
za drugega in morda ena družina prinese za dve ali več.  

 BLAGOSLOVI BODO TUDI NA PODRUŽNICAH: 14.15 KRKA * 15.00 
GOTNA VAS  * 16.00 VELIKA CIKAVA (pri Judeževih) * 16.30 SMOLENJA 
VAS *  16.30 POTOV VRH * 17.30 VELIKI SLATNIK. Vsi blagoslovi bodo 
zunaj. Spoštujte ukrepe in se ne družite v večjih skupinah (lahko do 10). 

PREMIK URE NA LETNI ČAS: večerna sv. maša bo, 28. 3. ob 19h! 
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   M A Š N I   N A M E N I 
5. POSTNI TEDEN  2021 

 

NEDELJA 
 

21. marec 2021 
 

5.  POSTNA NEDELJA  
 

TIHA NEDELJA 

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

10.00  za + Stanka CIRNSKEGA 
11.30  za + Pavlo in Rudija ŽUPEVEC 
18.00  za + Kristino BUH, 30. obl. 

 

PONEDELJEK 
sv. Lea, spokornica 

22. marec 2021 

8.00  za + iz družine  MOŽÈ 

18.00  za + Martina PETRETIČA, 15. obl. 
 

TOREK 
sv. Alfonz, škof 
23. marec 2021 

8.00  za + Anico MARAS (A.A.) 

18.00  za + Marijo RESNIK  in Martino HROVAT 

SREDA 
 

sv. Katarina Švedska, red. 
24. marec 2021 

  

8.00  v čast in v zahvalo Materi Božji 
18.00  za + Ano TURK, 1. obl. 

Bol.  po namenu 
 

ČETRTEK 
 

GOSPODOVO  OZNANJENJE 
25. marec 2021 

8.00  za + Alojza SIMONIČA 
18.00  za zdravje mamice Tanje in družine 
18.00  za + Nežo BEVEC, 7. dan 

 
 

+  PETEK 
 

sv. Larisa (Lara), muč. 
 

26. marec 2021 

8.00  za + VIDOVIČ 
18.00  za + Slavko in Cirila NOVAK 
18.00  za + Ljubico VOJEVEC, 7. dan 

 

SOBOTA 
sv. Rupert, škof 
27. marec 2021 

 

premik ure naprej!!! 

8.00  za + starše STROJIN 

8.00  za + Nežo BEVEC 

18.00  za + Frančiško PAVLIN, obl. 
    

NEDELJA 
 

28. marec 2021 
 

6.  POSTNA NEDELJA  
 

CVETNA NEDELJA 
letni čas 

7.00  za starše KUMP 
8.30  za župljane 

10.00  za + Michela le ROUX  (izg.: Mišela le Rúja) 
11.30  za družino PLANTAN - ZUPANČIČ 

19.00  za + Tadeja LAMOVŠKA 
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PONEDELJEK 
sv. Jona, mučenec 

29. marec 2021 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  za +ga  Mihaela CIZLA 
 

TOREK 
sv. Amadej (Bogoljub), vojvoda 

30. marec 2021 

8.00  za + Jožeta in Terezijo GAZVODA, 
obl. 

19.00  za zdravje 
SREDA 

 

sv. Benjamin, mučenec 
31. marec 2021 

8.00  za + Draga CEROVŠKA 
19.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 
Bol.  po namenu 

ČETRTEK 
 

VELIKI ČETRTEK 
sv. Irena in Agapa, 

mučenki 
1. april  2021 

19.00  za zdravje in rešitev težav na 
priprošnjo očeta Špeliča 

19.00  za + Jožefo JERIČEK 
19.00  za spreobrnjenje moža in hčerke 
19.00  po namenu 

  PETEK 
 

++ VELIKI  PETEK 
2. april  2021 

19.00 OBREDI VELIKEGA PETKA! 

SOBOTA 
VELIKA SOBOTA 

 
3. april  2021 

19.00  za dobrotnike in samostansko družino 
19.00  za blagoslov v zakonu 
19.00  Jezusu in Mariji v zahvalo in priprošnjo 
19.00  v čast in priprošnjo Svetemu Duhu po namenu 

NEDELJA 
 

4. april 2021 
 

VELIKA NOČ 
GOSPODOVEGA 

VSTAJENJA 

6.30  v čast in priprošnjo iz groba vstalemu Zveličarju 
8.30  za župljane 

10.00  za zdravje babice snemalca Roka in 
prababice ministranta Marka 

11.30  za zdravje in Božje varstvo (M.) 
Bol.  po namenu 


