
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.

 2. AVGUST – DEVICA MARIJA ANGELSKA V PORCIJUNKULI: 
frančiškanski praznik; spomin ma majhno cerkvico v Assisiju, ki  jo je 
izbral sv. Frančišek, da je tam zbral svoje prve brate, tam sprejel Klaro 
in tam izročil svojo dušo Bogu. Vabljeni k prejemu zakramentov in 
prejemu popolnega porcijunkulskega odpustka.   
 

 8. AVGUST: sv. maša ob 11h tudi na podružnici Potov Vrh. 
 

 12. AVGUST: četrtek, ob 19h – sv. maša za ozdravljenje in po njej 
molitve nad posamezniki. VABLJENI!  

 15. AVGUST: slovesni in zapovedani praznik Marijino vnebovzetje. 
Vabljeni k sveti maši. Žegnanje ob 10h obhajamo v Smolenji vasi, saj je 
cerkvica posvečena prav skrivnosti Marijinega vnebovzetja.  
 

 SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH: bodo še na Velikem Slatniku v 
nedeljo, 22. 8. ob 11h in v Gotni vasi v nedeljo, 29. 8. ob 11h. 
 

 SVETA MAŠA V KLOŠTRU OB 11.30: v juliju in avgustu sv. maše NI! 
 

 DAROVI PRI SVETI MAŠI: Hvala za vsak vaš dar, ki ga darujete pri 
nedeljski sveti maši. Na 1. nedeljo darujete za cerkev in samostan. Na 
Marjetino žegnanje na Potovem vrhu ste darovali 348,50 € in na Anino 
nedeljo v Smolenji vasi 307,32 € ter za akcijo MIVA preko 2.200 €. 
 

 ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE – AVGUST 2021: 7. 8.: Belokranjska 
c., Gotna vas, Ob potoku in Jedinščica; 14. 8.: Ragovska ul., Jakčeva in 
Maistrova; 21. 8.: Ragovo in Krka in 28. 8.: Mali Slatnik, Mala in 
Velika Cikava, ul.: Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva.  

 
 

 

     AVGUST: od 1. do 31. 08. 2021  17 

»Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je 
skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na 
nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in 
na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je 
vpila v porodnih bolečinah in mukah«. (Raz 11,19; 12,1-2)
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MAŠNI NAMENI: AVGUST  2021
NEDELJA, 1. avgust = 18. ned. med letom NEDELJA, 8. avgust = 19. ned. med letom NEDELJA, 15. avgust = MARIJINO VNEBOVZETJE                                       avgust = MARIJINO VNEBOVZETJE                                       NEDELJA, 22. avgust= 21. ned. med letom               Nedelja, 29. avgust = 22. ned. med letom

7.00 za + Cvetko CIRNSKI 7.00 za + Franca JUDEŽA 7.00 za + KLOBČÁRJEVE 7.00 za + Majo in Janeza UDOVČ ter
+ iz družine GRANDA 7.00 po namenu darovalca

8.30 za župljane 8.30 za župljane 8.30 za župljane 8.30 za župljane 8.30 za župljane

10.00 za + Štefana SREBRNJAKA 10.00 za + Branka VRBINCA 10.00 v zahvalo in priprošnjo ob 20. 
letnici poroke 10.00 za + Piko OBLAK in

Božji blagoslov v družini 10.00 za + s. Moniko in
njene starše

19.00 za + Tončko ZUPANČIČ 19.00 za + Antona TRAMTETA ter Fani 
in Miha PAPEŽ 19.00 za + Jožeta ZALETELJA, za + Jožeta ZALETELJA, obl. 19.00 za + Jožeta VOVKA 19.00 za + Petra in Stanislavo

GAČNIK

PV - 11 za + starše in sina Franca 
Mihaliča ter vse TABORSKIJEVE SV-10-žegn. za + Mileno in starše BOŽIČza + Mileno in starše BOŽIČ VS - 11 za + Toneta KOŠMERLA, 5. obl. GV - 11 za + Marijo STRNIŠA, 

30. dan
BOLBOL-19.3019.30 po namenu

PONEDELJEK,  2. avgust PONEDELJEK, 9. avgust PONEDELJEK, PONEDELJEK, 16. avgust PONEDELJEK, PONEDELJEK, 2323. avgust PONEDELJEK, 30. avgust

8.00
za + Vido NOVAK in + iz 
družin VEGELJ in
PRESKAR

8.00 za + Cecilijo SMOLIČ (A.A.)za + Cecilijo SMOLIČ (A.A.)za + Cecilijo SMOLIČ (A.A.) 8.00 v čast Svetemu Duhuv čast Svetemu Duhu 8.0000 za + p. Luka POGAČIĆA, 16. obl. za + p. Luka POGAČIĆA, 16. obl. 
in za vse + brate frančiškanein za vse + brate frančiškane 8.00 Po namenu

19.00 za + Cecilijo SMOLIČ (A.A.) 19.00 po namenupo namenu 19.00 za + starše in sorodnikeza + starše in sorodnike 19.0000 za + Janeza in Jožefo JERIČEKza + Janeza in Jožefo JERIČEK 19.00 za zdravje in
srečno vožnjo

TOREK, 3. avgust TOREK, 10. avgust TOREK, TOREK, 1717. avgustavgust TOREK, TOREK, 2424. . avgustavgust TOREK, 31. avgust

8.00 za + Poldeta VIDICA in
+ Albino BENČINA 8.00 za zdravje  v družiniza zdravje  v družiniza zdravje  v družini 8.00 za + starše, brata in sestro iz 

družine MALNARIČ 8.00 za + Mileno ŠRIBAR, 5. obl.za + Mileno ŠRIBAR, 5. obl. 8.00 v zahvalo za zdravje

19.00 za + Gorazda TOMAŽINA, 
obl. 19.00 za + za + Jožefa GABRIJELČIČA, obl.Jožefa GABRIJELČIČA, obl.Jožefa GABRIJELČIČA, obl.Jožefa GABRIJELČIČA, obl. 19.00 po namenu 19.00 v zahvalo (A.A.)v zahvalo (A.A.)v zahvalo (A.A.) 19.00 za + Branka in Janeza 

KRAMARJA
SREDA, 4. avgust SREDA, 11. avgustavgustavgust SREDA, SREDA, 18. avgustavgust SREDA,SREDA, 25. avgustavgust

8.00 za + Martino FORŠEK 
(A.A.) 8.00 za + Jožeta VOVKAza + Jožeta VOVKAza + Jožeta VOVKA 8.00 za + MIKČEVE in RAPUŠEVEza + MIKČEVE in RAPUŠEVE 8.00 za Božje varstvo družine v za Božje varstvo družine v za Božje varstvo družine v 

stiskistiski

19.00 za + Francko BRATINA, 
roj. BLAŽIČ, 30 dan. 19.00 za + Emico POREBER in za + Emico POREBER in za + Emico POREBER in 

starše POREBERstarše POREBERstarše POREBER 19.00 za + Draga GRAHKAza + Draga GRAHKA 19.00 za za + starše PLANTANstarše PLANTAN

BOL po namenu BOL po namenupo namenu BOL po namenu BOL po namenupo namenu

ČETRTEK, 5. avgust ČETRTEK, 12. avgustavgust ČETRTEK, 1919. avgust ČETRTEK, 26. . avgustavgustavgust

8.00 za žive in + iz družin 
CVELBAR in MACEDONI 8.00 po namenupo namenu 8.00 za srečno zadnjo uro (M.)za srečno zadnjo uro (M.) 8.00 Materi Božji v zahvaloMateri Božji v zahvalo

19.00 za + Nado ČRNÈ, 7. dan 19.00 po namenupo namenu 19.0019.00 za + Mitja BRUDARJA, 30. danza + Mitja BRUDARJA, 30. dan 19.0019.00 po namenupo namenu

PETEK, 6. avgust PETEK, 13. avgust PETEK, PETEK, 20. avgust PETEK, 2727. avgustavgust

8.00 za + Toneta in Marijo 
CIMERMANČIČ 8.00 v zahvalo za sina Gorazda Jv zahvalo za sina Gorazda Jonaona 8.008.00 za + starše KRAMAR in KUHELJza + starše KRAMAR in KUHELJ 8.00 za Božji blagoslov in zdravje v 

družini

19.00 za + Ljubico GLÜCKS, 
zadušnica 19.00 po namenu 19.0019.00 po namenu 19.0019.00 po namenu

SOBOTA, 7. avgust SOBOTA, 14. avgust SOBOTA,SOBOTA, 2121. . avgustavgust Sobota, 28. avgust

8.00 za dobrotnike in 
samostansko družino 8.00 za + Sebastjana PETERLINA, obl. 8.00 za Božje varstvo in blagoslov 8.00 za + ŽVEGLIČEVE

19.00 za + Jožeta KRESETA in 
Ano STARC 19.00 za + Staneta LIPEJA, obl. 19.00 po namenu FSR 19.00 za + starše HUDOKLIN in

+ Mici GUŠTIN
V župnijski pisarni lahko od nedelje, 29.  avgusta, po vsaki opravljeni  sv. maši naročite mašne namene za mesec OKTOBER 2021.


