 PRIDI SVETI DUH: Nič se v naši Katoliški Cerkvi ne zgodi brez Njega, ki je
 PRIDI SVETI DUH: Nič se v naši Katoliški Cerkvi ne zgodi brez Njega, ki je

večkrat pozabljen in zamolčan. To je tretja Božja oseba, Sveti Duh. Prav On
večkrat pozabljen in zamolčan. To je tretja Božja oseba, Sveti Duh. Prav On
je dal moč in pogum prvi Cerkvi, da je Jezusov evangelij ponesla do skrajnih
je dal moč in pogum prvi Cerkvi, da je Jezusov evangelij ponesla do skrajnih
meja sveta in da lahko oznanja veselo novico še danes ter sprejema in
meja sveta in da lahko oznanja veselo novico še danes ter sprejema in
krščuje nove člane v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Dnevi, ki so
krščuje nove člane v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Dnevi, ki so
pred nami, so zato pomembni, ker je prihodnja nedelja, 23. maja, binkoštna
pred nami, so zato pomembni, ker je prihodnja nedelja, 23. maja, binkoštna
nedelja – rojstni dan Cerkve. Pridi Sveti Duh v nas in med nas!
nedelja – rojstni dan Cerkve. Pridi Sveti Duh v nas in med nas!
 PRAZNIK SVETE BIRME: Dan pred binkoštno nedeljo, 22. 5., bomo
 PRAZNIK SVETE BIRME: Dan pred binkoštno nedeljo, 22. 5., bomo
praznovali praznik svete birme, ko bo 36 veroučenk in veroučencev 9.
praznovali praznik svete birme, ko bo 36 veroučenk in veroučencev 9.
razreda pristopilo pred birmovalca, generalnega vikarja in prelata
razreda pristopilo pred birmovalca, generalnega vikarja in prelata
Božidarja Metelka. Z birmovalcem bo srečanje v četrtek, 20. 5., ob 18h.
Božidarja Metelka. Z birmovalcem bo srečanje v četrtek, 20. 5., ob 18h.
Čestitke prejemnikom zakramenta in vsem njihovim družinam. Iskrena
Čestitke prejemnikom zakramenta in vsem njihovim družinam. Iskrena
hvala kaplanu p. Tomažu, ki je skrbno in budno, v težki razmerah, s
hvala kaplanu p. Tomažu, ki je skrbno in budno, v težki razmerah, s
pomočjo požrtvovalnih animatorjev, pripravil birmance na prejem tako
pomočjo požrtvovalnih animatorjev, pripravil birmance na prejem tako
pomembnega zakramenta. Naj Sveti Duh vsem da močno vero in pogum.
pomembnega zakramenta. Naj Sveti Duh vsem da močno vero in pogum.
 SLOVESTNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA: V soboto, 29. maja, ob 9h
 SLOVESTNOST PRVEGA SVETEGA OBHAJILA: V soboto, 29. maja, ob 9h
in 11h pa bodo v dveh skupinah k prvemu obhajilu pristopili naši letošnji
in 11h pa bodo v dveh skupinah k prvemu obhajilu pristopili naši letošnji
prvoobhajanci, vseh je 33. Tudi njih se spomnimo v molitvi. Hvala mladim,
prvoobhajanci, vseh je 33. Tudi njih se spomnimo v molitvi. Hvala mladim,
še posebej Gaji Gregorčič, ki so pomagali katehetu p. Krizostomu pri
še posebej Gaji Gregorčič, ki so pomagali katehetu p. Krizostomu pri
pripravi na prejem Najsvetejšega zakramenta.
pripravi na prejem Najsvetejšega zakramenta.
 ZAKONSKI JUBILANTJE: Zakonci, ki letos praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30,
 ZAKONSKI JUBILANTJE: Zakonci, ki letos praznujete 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, 55 ali morda 60 let skupnega življenja, vabljeni, da se
35, 40, 45, 50, 55 ali morda 60 let skupnega življenja, vabljeni, da se
prijavite v župnijski pisarni. Slovesnost bo v nedeljo, 13. 6., ob 11.30.
prijavite v župnijski pisarni. Slovesnost bo v nedeljo, 13. 6., ob 11.30.
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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»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ
»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ
hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v
hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v
resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet,
resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet,
sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi
sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi
bili tudi oni posvečeni v resnici.« (Jn 17,15-19)
bili tudi oni posvečeni v resnici.« (Jn 17,15-19)

MAŠNI NAMENI

MAŠNI NAMENI

BINKOŠTNI TEDEN 2021

7. VELIKONOČNI TEDEN 2021
NEDELJA
16. maj 2021

7. VELIKONOČNA
NEDELJA

PONEDELJEK

sv. Pashal Bajlonski,
red.
17. maj 2021

TOREK

za nerojenega otroka
8.30
za župljane
10.00
za + Tonija VOVKOTA
11.30
za zdravje v družini (D.R. Vidič)
19.00
za + Pepco NOVOSEL
10.00 PV za Božji blagoslov v vasi
za + Darinko, Zoro, Marijo in
8.00
Katarino V.
7.00

19.00

za + Leopolda ZARABCA

8.00

v čast in zahvalo Materi Božji

sv. Feliks Kantališki, red.
19.00
18. maj 2021

SREDA

sv. Urban I., papež
19. maj 2021

za Božjo milost

8.00

za + starše in brata PODLESNIK

19.00

za + Milana ŽVEGLIČA

19.00

po namenu
za + Rudija in Tončko JAKELJ in
njuno vnukinjo Katko
za + starše KRAMAR in KUHELJ
za + Marjeto JAKLITSCH, 7. dan

8.00

za duše v vicah

19.00

za Božjo milost

SOBOTA

8.00

za + Franca KRAJNCA

22. maj 2021

19.00

za vse + TROBIŠEVE

7.00

za + Julijano BUTÁLA in + SLEMČEVE

8.30

za župljane

10.00

za + Jožeta VOVKA

11.30

za + Janka SAJKA

19.00

za + Alfonza ŠTERBENCA

10.00 VS

ustanovna sveta maša

Bol.

ČETRTEK

8.00

duh. I. reda (Fr)

19.00

sv. Bernardin Sienski,

20. maj 2021

PETEK

sv. Krištof in njegovi
tovariši, mučenci
21. maj 2021
sv. Julija, mučenka

NEDELJA

23. maj 2021

BINKOŠTI

NEDELJA

7.00
8.30

23. maj 2021

10.00

BINKOŠTI

19.00

PONEDELJEK

8.00

11.30
10.00

MARIJA, POMOČNICA
KRISTJANOV
19.00

24. maj 2021

za + Julijano BUTÁLA in + SLEMČEVE

za župljane
za + Jožeta VOVKA
za + Janka SAJKA
za + Alfonza ŠTERBENCA
VS ustanovna sveta maša
po namenu za srečen zaključek
v zahvalo Mariji

TOREK

8.00

v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj

asiške bazilike sv. Frančiška

19.00

za zdravje

8.00

za blagoslov družine K.

19.00

za + Jerneja JEDLOVČNIKA, obl.

obl. posvetitve

25. maj 2021

SREDA

sv. Filip Neri, duhovnik
26. maj 2021

ČETRTEK

Bol.
8.00

bl. Alojzij GROZDE, muč. 19.00
27. maj 2021

po namenu
za + starše PODRŽAJ
za blagoslov TROBIŠEVIH

PETEK

8.00

SOBOTA

8.00

za + PAVLIN in SMOLIČ

29. maj 2021

19.00

za + Ívana NAGLJA, obl.

sv. Anton Julijan, mučenec 19.00
19.00
28. maj 2021
sv. Maksim Emonski, škof

NEDELJA

30. maj 2021

SVETA TROJICA

7.00
8.30
10.00
11.30
19.00
10.00

po namenu J.K.
po namenu darovalca
za + Slavko ŠUŠTARŠIČ, 30. dan

za + iz družin FORŠEK in ZUPANČIČ
za župljane
za zdravje
v zahvalo za 60 let življenja
po namenu
za + Janeza (Vanča) TURK-a, obl. in
GV
za + Slavko ŠUŠTERŠIČ

