
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

 

 Nedelja Svete Trojice – 30. 5. 2021  14 

»Jezus je pristopil in jim spregovóril: 'Dana mi je vsa oblast v 
nebesih in na zemlji. Pojdite torej in poučujte vse narode. 

Krščujte jih v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha in učite 
jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz 

sem z vami vse dni do konca sveta.'« (Mt 28,18-20)

 SLAVA OČETU IN SINU IN SVETEMU DUHU: Današnji praznik 
troedinega Boga je praznik Božje ljubezni do vseh nas.  

 SLOVESNI PRAZNIK SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN REŠNJE KRVI:  
V četrtek, 3. junija, obhajamo slovesni in zapovedani praznik TELOVO. 
Svete maše bodo ob 8h, 10h in 19h. Prav lepo povabljeni. Po večerni sveti 
maši bodo tudi molitve nad posamezniki. V juniju tokrat na 1. četrtek. 

 TELOVSKA PROCESIJA: Lani je procesija odpadla, letos pa jo bomo imeli 
okrog samostana in cerkve in sicer po sveti maši ob 8.30 v nedeljo, 6. 6. 
Ustavili se bomo pri dveh oltarjih in prosili za Božji blagoslov. 

 ZAKLJUČEK VEROUKA: V tednu med 31. 5. in 5. 6. bomo po razredih 
zaključevali letošnja veroučna srečanja. V nedeljo, 6. 6., pa se bomo pri 
svetih mašah Bogu zahvalili za minulo veroučno leto; čeprav je bilo 
posebno in tudi težko, upajmo, da smo vsi skupaj od njega kaj odnesli za 
življenje. Verouk je šola za življenje z Bogom, zato radi molimo k Njemu.  

 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 
prijavite v župnijski pisarni. Slovesnost bo v nedeljo, 13. 6., ob 11.30. 
Prijave sprejemamo do nedelje, 6. 6. 

 VRTNICE: Kot v mesecu majniku bomo pri svetih mašah med tednom 
prebirali razmišljanja v čast Jezusovemu Usmiljenemu Srcu, ki 
predstavljajo pogumne duhovnike pričevalce.  

 NAJSVETEJŠE: Vabljeni k molitvi ob petkih po maši in ob sobotah in 
nedeljah pred njo. Seveda tudi na prvi petek in četrtek pred njim. 
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   M A Š N I   N A M E N I 
9. TEDEN MED LETOM 2021 

NEDELJA 
 

 
30. maj  2021 

 
SVETA TROJICA 

7.00  za + iz družin FORŠEK in ZUPANČIČ 
8.30  za župljane 

10.00  za zdravje 
11.30  v zahvalo za 60 let življenja 
19.00  po namenu 
GV 10.00 za + Janeza (Vanča) TURKA, obl. in 

za + Slavko ŠUŠTERŠIČ 
 

PONEDELJEK 
OBISKANJE DEVICE MARIJE 

31.  maj 2021 

8.00  za + Darinko ERŠTE, obl. 

19.00  za + Branka in Janeza KRAMARJA 
 

TOREK 
sv. Justin, mučenec 

1. junij 2021 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  po namenu darovalca 
 

SREDA 
 

sv. Marcelin in Peter, 
mučenca 

2. junij 2021 

8.00  za + p. Felicijana PEVCA, 9. obl. 
19.00  za + Ano in Alojza  BERUS 

Bol.  po namenu 
 

ČETRTEK 
SV. REŠNJE TELO IN 

SV. REŠNJA KRI  
3. junij 2021 

8.00  za župljane 
10.00  za + starše iz družine ILJAŽ in 

 za + iz družine ZUPANČIČ 
19.00  za + Dragico TURK 
Bol.  po namenu 

 

  PETEK 
sv. Krista, mučenka 

4. junij 2021 

8.00  za + starše ŠUŠTARIČ in sina Antona 
19.00  v zahvalo 
19.00  za + Frančiško PUCELJ, 30. dan 

 

SOBOTA 
sv. Bonifacij, škof, muč. 

5. junij 2021 

8.00  za dobrotnike in samostansko družino 
8.00  za  + Etel PETERLIN, 7. dan 

19.00  v zahvalo za uspešno operacijo (A.A.) 
 

NEDELJA 
 

6. junij 2021 
 

10. NEDELJA MED LETOM 

7.00  za + Marico in Toneta HUDOKLIN 
8.30  za župljane 

10.00  po namenu 
11.30  za + BLAŽIČ 
19.00  za + Marijo UCMAN, obl. 
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PONEDELJEK 
sv. Robert, opat 

7.  junij 2021 

8.00  za + Jožéfo in Ívana UREK 

19.00  za blagoslov jubilantov in družine (H. 
J.) 

 

TOREK 
sv. Medard, škof 

8. junij 2021 

8.00  za + brata JOŽETA 

19.00  za + Branka VRBINCA 
 

SREDA 
 

sv. Primož in Felicijan, 
mučenca 
9. junij 2021 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + Toneta in + starše KORDIŠ 

Bol.  po namenu 
 

ČETRTEK 
sv. Bogumil, škof 

10. junij 2021 

8.00  v zahvalo 
19.00  v čast in zahvalo Svetemu Duhu 
19.00  za + Cvetko ŠUSTERŠIČ, 30. dan 

 

  PETEK 
 

SRCE JEZUSOVO 
11. junij 2021 

8.00  v čast in zahvalo sv. Judi Tadeju 
19.00  za + Emico POREBER in starše POREBER 
19.00  za + Marjeto JAKLITSCH, 30.dan 

 
 

SOBOTA 
SRCE MARIJINO 

12. junij 2021 

8.00  za blagoslov na posestvu in lepo vreme 

19.00  za ozdravitev družinskega debla 
 

NEDELJA 
 

 
13. junij 2021 

 
11. NEDELJA MED LETOM 

 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in Janeza LUMPERTA 
8.30  za župljane 

10.00  za Majdo in stare starše MOHAR 
11.30  za + Hildo BLAŽIČ, obl. 
19.00  za zdravje in Božje varstvo 

SV 10.00 poljska sveta maša 


