
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

 

   VELIKA NOČ – 4. 4. 2021  10 
»Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj, še v 

temi, h grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Tedaj 
je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je 
imel Jezus rad, ter jima rekla: 'Gospoda so vzeli iz groba in ne 

vemo, kam so ga položili.'«  (Jn 20,1-2)

Bratje v kloštru frančiškanskega samostana v Novem mestu smo z Vami. 
Za Vas molimo in darujemo svete maše ter nad vse kličemo Božjega 
blagoslova.  
Ob velikonočnih praznikih Vam želimo, da ne izgubite upanja, da ste 
potrpežljivi drug z drugim in tudi sami s seboj. Verujmo, da vsaka kriza 
more roditi tudi dobre sadove. Z Vstalim Gospodom Vam želimo obilje 
blagoslova, miru in ljubezni. 

Bratje frančiškani iz kloštra 
 

 Sveto obhajilo delimo med tednom ob 8.15 in 19-ih. 
 Na belo nedeljo, 11. aprila, bo prenos svete maše iz kloštra ob 10-ih 

preko kanala YouTube: Frančiškanski samostan NM. 
 Verouk bo od ponedeljka, 12. aprila, potekal na daljavo.  
 Birma, ki bi morala biti 24. aprila, bo najverjetneje prestavljena na 

kasnejši čas. 
 Sveti krsti in poroke so prestavljeni na čas, ko jih bo mogoče podeliti. 
 Župnijska pisarna je odprta po predhodni telefonski najavi:  

   07-338-14-70 ali na e-naslov pisarna@nm-kloster.si 
 

HVALA VAM ZA VSE DAROVE IN VSA VOŠČILA OB PRAZNIKIH! 
* * * * * * * * * * * 

Darove za svete maše in samostan lahko nakažete na TRR 
samostana SI56-0297-0009-2265-498; darove za  župnijo pa na 

SI56 2900 0005 1741 597 – BOG POVRNI ZA VSAK VAŠ DAR! 
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   M A Š N I   N A M E N I 
1. VELIKONOČNI  TEDEN  2021 

 

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 Ivanke ILC 
11.30  za zdravje in Božje varstvo ( M. ) 
19.00  po namenu 

 

PONEDELJEK 
 

5. april  2021 
 

VELIKONOČNI 
PONEDELJEK 

7.00  po namenu Marije GR. 
8.30  za + Lojzeta SIMONIČA 

10.00  za + Alojza HOČEVARJA in starše 
11.30  za + Franca JENIČA, obl. 
19.00  za + Jožeta MIKCA 

 

TOREK 
VELIKONOČNA OSMINA 

sv. Irenej, škof-mučenec 
6. april  2021 

8.00  za + Marijo in Jožeta MAJERLE 

19.00  za + Dragico TURK 
 

SREDA 
 

VELIKONOČNA OSMINA 
sv. Herman, redovnik 

7. april  2021 

8.00  za spreobrnjenje moža in hčerke 

19.00  za + Janeza, Majdo in Ivico TURK 
 

ČETRTEK 
VELIKONOČNA OSMINA 
sv. Julija, redovnica 

8. april  2021 

8.00  za zdravje 
19.00  za + Branka VRBINCA 
19.00  za + Franca KRAJNCA,30. dan 

 

  PETEK 
 

VELIKONOČNA OSMINA 
sv. Hugo, škof 

9. april  2021 

8.00  za Jožeta ŽELEZNIKA in + starše BUTALJA 

19.00  za blagoslov še ne rojenih in rojenih otrok 
 

SOBOTA 
VELIKONOČNA OSMINA 

Ezekiel, prerok 
10. april  2021 

8.00  za + Jožeta VOVKa 
8.00  za + starše: Pavlo in Leona SIMČIČ 

19.00  za +  Andreja PODOBNIKA 
 

NEDELJA 
 

11. april  2021 
 

2. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

BELA NEDELJA 
 

NED. BOŽJEGA USMILJENJA 

7.00  za + iz družin PRIMC in STANIŠA 
8.30  za župljane 

10.00  za + Jožeta in + starše KESTNAR 
11.30  za + iz družine SLANA 
19.00  za + Emico POREBER in starše POREBER 
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PONEDELJEK 
sv. Viktor, mučenec  

12. april  2021 

8.00  v zahvalo Mariji Pomagaj za zdravje 

19.00  v čast Kristusovi Krvi 
 

TOREK 
sv. Ida, redovnica 
13. april  2021 

8.00  za + mamo Ivano 

19.00  v čast Kristusovi Krvi 
 

SREDA 
 

sv. Valerijan, mučenec 
14. april  2021 

8.00  za + Antona MIHALIČA 
19.00  v čast Kristusovi Krvi 
Bol.  po namenu 

 

ČETRTEK 
 

sv. Helena, kneginja 
15. april  2021 

8.00  za zdravje in srečno vožnjo 
19.00  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + Nežo BEVEC, 30. dan 

 

  PETEK 
 

sv. Bernardka Lurška, 
dev. in red. 
16. april  2021 

8.00  za + iz družin MOHAR, UCMAN, 
ŠIMC in DOVČ 

19.00  za + mamo Ivano 
 

 
SOBOTA 

sv. Rudolf, mučenec 
17. april  2021 

8.00  za + Rudija in druge + iz družine OMAHEN 

19.00  po namenu FSR 
 

NEDELJA 
 

18. april  2021 
 

3. VELIKONOČNA 
NEDELJA 

7.00  za + Jožeta VOVK-a 
8.30  za župljane 

10.00  po namenu 
11.30  za + iz družine MAVSAR in Alojza MAVSAR 
19.00  za + Jožeta ILARJA, obl. 




