 MAJ – MARIJIN MESEC: Peti mesec v letu je Marijin mesec, v katerem
 MAJ – MARIJIN MESEC: Peti mesec v letu je Marijin mesec, v katerem
pri sveti maši zelo radi prepevamo Marijine – šmarnične pesmi. Pri
pri sveti maši zelo radi prepevamo Marijine – šmarnične pesmi. Pri
sveti maši, ali izven nje, pa opravljamo šmarnično pobožnost. Tudi za
sveti maši, ali izven nje, pa opravljamo šmarnično pobožnost. Tudi za
letos so pripravljena razmišljanja pod naslovom CAMINO – pot, ki se
letos so pripravljena razmišljanja pod naslovom CAMINO – pot, ki se
začne na koncu; napisal jih je primorski duhovnik g. Marko Rijavec in
začne na koncu; napisal jih je primorski duhovnik g. Marko Rijavec in
govorijo o sv. Jakobu in njegovi poti, saj je letos sveto Jakobovo leto.
govorijo o sv. Jakobu in njegovi poti, saj je letos sveto Jakobovo leto.
V kloštru jih bomo prebirali zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h in sicer
V kloštru jih bomo prebirali zjutraj ob 8h in zvečer ob 19h in sicer
obakrat za odrasle. Potekale bodo tudi na podružnicah: v Gotni vasi in
obakrat za odrasle. Potekale bodo tudi na podružnicah: v Gotni vasi in
Smolenji vasi ob 19h ter na Potovem Vrhu in Velikem Slatniku ob 19.30.
Smolenji vasi ob 19h ter na Potovem Vrhu in Velikem Slatniku ob 19.30.
Šmarnice so namenjene samo otrokom, saj je omejeno število 10.
Šmarnice so namenjene samo otrokom, saj je omejeno število 10.
 SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH: Z mesecem majnikom pričenjamo s
 SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH: Z mesecem majnikom pričenjamo s
svetimi mašami: 10 vernikov v cerkvi in 10 izven nje; obvezno je
svetimi mašami: 10 vernikov v cerkvi in 10 izven nje; obvezno je
razkuževanje, nošenje mask in razdalja. Prosimo za mašne namene!
razkuževanje, nošenje mask in razdalja. Prosimo za mašne namene!
 PRVI PETEK: V četrtek pred prvim petkom, na prvi petek in prvo soboto
 PRVI PETEK: V četrtek pred prvim petkom, na prvi petek in prvo soboto
povabljeni k sveti maši in prejemu svetih zakramentov: spovedi in
povabljeni k sveti maši in prejemu svetih zakramentov: spovedi in
evharistije. Molimo za nove duhovne poklice in svetost vseh nas.
evharistije. Molimo za nove duhovne poklice in svetost vseh nas.
 PROŠNJI DNEVI – VNEBOHOD: Trije dnevi pred Vnebohodom so prošnji,
 PROŠNJI DNEVI – VNEBOHOD: Trije dnevi pred Vnebohodom so prošnji,
ko molimo in prosimo za odvrnitev vsega hudega, kar uničuje pridelke
ko molimo in prosimo za odvrnitev vsega hudega, kar uničuje pridelke
in delo na polju ter pri živini. Na sam Vnebohod, v četrtek, 13. maja,
in delo na polju ter pri živini. Na sam Vnebohod, v četrtek, 13. maja,
vabljeni k sveti maši ob 8h in 19h; po večerni sveti maši sledijo molitve
vabljeni k sveti maši ob 8h in 19h; po večerni sveti maši sledijo molitve
na posamezniki.
na posamezniki.
 BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA: v petek, 14. maja, pričnemo klicati
 BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA: v petek, 14. maja, pričnemo klicati
Svetega duha pred binkoštnim praznikom.
Svetega duha pred binkoštnim praznikom.
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
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5. velikonočna nedelja – 2. 5. 2021 12
5. velikonočna nedelja – 2. 5. 2021 12

»Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni
»Vi ste že čisti po besedi, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni
in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem
ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem
trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo
trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo
sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti.« (Jn 15,3-5)
sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti.« (Jn 15,3-5)

MAŠNI NAMENI

5. VELIKONOČNI TEDEN 2021
NEDELJA
2. maj 2021

5. VELIKONOČNA
NEDELJA

PONEDELJEK
sv. FILIP in JAKOB,
apostola
3. maj 2021

TOREK

sv. Florijan, mučenec
4. maj 2021

SREDA

sv. Gotard, škof
5. maj 2021

ČETRTEK

sv. Dominik Savio, dijak

10.00

za Božje vodstvo (A.A.)
za župljane
za vse + iz družine GREGORČIČ

11.30

za ozdravitev družinskega debla

19.00

za Božje varstvo in za zdravje (A.A.)

8.00

za Božji blagoslov in zdravje v družini

19.00

za blagoslov novorojenega Davida in
družine

7.00
8.30

NEDELJA
9. maj 2021

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

po namenu
za Božje varstvo in za zdravje
za uspešen zaključek drugega
semestra za hčer

Bol.
8.00
19.00
8.00

8. maj 2021

za duše v vicah (B.)

19.00

PETEK

sv. Bonifacij, papež

v zahvalo za življenje, prošnja za
zdravje in srečno zadnjo uro (F.M.)

8.00

19.00

SOBOTA

za Božjo milost

19.00

6. maj 2021

sv. Stanislav, škof
7. maj 2021

za + Mileno Šribar

8.00

za + Marijo KUHAR TOMAŽIN, 30. dan

19.00

za ozdravitev družinskega debla
za Božjo milost
za + Slavko ŠUŠTARŠIČ, 7. dan

8.00

za dobrotnike in samostansko družino

19.00

za + Branka VRBINCA

19.00

7.00

za + iz družine BUTÁLA

8.30

za župljane

10.00

za + Cvetko in Slavka HOČEVAR

11.30

za + starše PODOBNIK

19.00

za Vivo

SV

10

po namenu darovalca

MAŠNI NAMENI

6. VELIKONOČNI TEDEN 2021
NEDELJA

9. maj 2021

7.00
8.30
10.00

za + iz družine BUTÁLA
za župljane
za + Cvetko in Slavka HOČEVAR
za + starše PODOBNIK
za Vivo
10 po namenu darovalca

6. VELIKONOČNA
NEDELJA

11.30

PONEDELJEK

8.00

za + Marijo TAVČAR, obl.

PROŠNJI DAN

19.00

za Božje varstvo vseh BRECLJEVIH

TOREK

8.00

v čast Svetemu Duhu

PROŠNJI DAN

19.00

SREDA

8.00

za + Emico POREBER IN STARŠE
GOLOB
za ozdravljenje družinskega debla

19.00

za + ŠTEKARJEVE

Job, svetopisemski mož
10. maj 2021

sv. Pankracij, mučenec
11. maj 2021

sv. Leopold Mandič, red.
PROŠNJI DAN

12. maj 2021

ČETRTEK

13. maj 2021
GOSPODOV VNEBOHOD

19.00
SV

Bol.
8.00
19.00
19.00

po namenu

za + Jósipo SAJKO, 2. obl.
za uspešen zaključek osmega
semestra za sina
za + Cvetko BLAJ – 30.dan

BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA

19.00
19.00

za žive in + iz družin CVELBAR in
MACEDONI
za + Barico JAPELJ
za + Frančiško PUCELJ, 7. dan

SOBOTA

8.00

za Božje varstvo in blagoslov

15. maj 2021

19.00

po namenu FSR

PETEK

sv. Bonifacij, mučenec
14. maj 2021

sv. Zofija, mučenka

NEDELJA

16. maj 2021

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

8.00

za nerojenega otroka
za župljane
10.00
za + Tonija VOVKA
11.30
za zdravje v družini (D.R. VIDIČ)
19.00
za + Pepco NOVOSEL
PV 10 po namenu darovalca
7.00
8.30

