
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

 

23. nedelja med letom – 6. 9. 2020 
2020 

 

»Resnično, povem vam: Kar koli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v 
nebesih in, kar koli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. 
Povem vam tudi: Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v kateri koli 

prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so 
trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi.« (Mt 18,18-20) 

 VERSKI TISK: Nova tiskana Kloštrska oznanila in obilje verskega tiska najdete 
ob izhodu iz cerkve. 
 

 SEJA ŽUPNIJSKEGA PASTORALNEGA SVETA: ponedeljek, 7. 9. ob 20h. 
 

 VEROUK: pričenjamo v ponedeljek, 7. 9.,  po urniku, ob upoštevanju vseh 
priporočil. 
 

 OBVEROUČNE DEJAVNOSTI: tudi letos se lahko otroci vključijo v razne izven 
veroučne dejavnosti: pevski zbor, ministranti, dramska skupina in Slomškovo 
bralno priznanje. Dnevi in ure srečevanj so v veroučnem urniku. 
 

 ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR: je tudi pričel z rednimi vajami ob sredah, ob 19.30 in 
redno prepeva ob nedeljah ob 8.30. Vabljeni novi pevci, še posebej ste 
dobrodošli tenorji in basi. Kdor poje, dvakrat moli! 
 

 SVETA MAŠA ZA OZDRAVLJENJE DRUŽINKEGA DEBLA: četrtek, 10. 9. ob 19h. 
 

 ŠKOFIJSKI MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE: je letos v soboto,                  
12. septembra, na Zaplazu. Kdor more, naj se ga udeleži. Zaradi 
»nepredvidljive korona-virusne« situacije bo molitveni dan potekal zunaj 
cerkve. Ob 10h bo najprej pričevanje, nato sledi molitev za duhovne poklice in 
ob 10.30 somaševanje, ki ga bo vodil novomeški škof msgr. Andrej Glavan. 
 

 STIČNA MLADIH: Prijave na Stično mladih so odprte!  19. septembra bo 
potekala 39. Stična mladih. Prijavnica je dosegljiva do 13. septembra 2020 
na sticna.net. POHITITE! 
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Z MARIJO V NOVO 
VEROUČNO LETO 

 
Pred nami je praznik rojstva Božje 
Matere (torek, 8. 9. – vabljeni k sv. 
maši ob 8h in 19h!), ki je ob Jezusovi 
smrti postala tudi naša Mati – torej je 
to rojstni dan tudi naše Mame. Vsak 
kristjan ima dve mami; prva nas je 
rodila in druga je tista, ki še posebej 
skrbi za nas od krsta naprej. Zato je 
Marijin rojstni dan priložnost za 
veselje in zahvalo. Ko se podajamo v 
nove izzive, smo morda negotovi, 
omagujemo, nas je strah… Marija 
prosi in posreduje za nas pri svojem 
Sinu Jezusu. Zato zaupno prosimo in 
molimo: Zdrava Marija… prosi za nas, 
grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. – AMEN! 
Danes, 6. 9., praznujemo tudi 
Angelsko nedeljo, ki je prav tako 
marijansko obarvana. Minuli vikend in 
tudi prihodnji, pa še posebej molimo 
za nove duhovne poklice. Po Mariji 
prosimo in molimo, da nam ne 
zmanjka duhovnikov, da bi poklicani 
klic spoznali, ga razvili in potem tudi 
vztrajali. Cerkev, duhovnik, Božji 
otrok… vse nas prav Marija ovija v 
svoj plašč, za nas moli in prosi za nas 
ter nas nikoli ne pusti same. 
 

Priporočimo Mariji naše družine, 
zakonce, starše, otroke, našo župnijo, 
Cerkev na Slovenskem, domovino 
Slovenijo in ves svet. Marijine cerkve, 
cerkvice in kapelice po naših vaseh 
pričajo o veri naših prednikov - 
zaživimo tudi mi iz te vere ter 
pričujmo prihodnjim rodovom!  
 

SVETA MAŠA – BREZ MASKE! 
 
 

Vabljeni k sveti maši!  
Drage družine, vse ne morete biti 
pri družinski maši ob nedeljah ob 
10h, zato ste povabljene, da se 
porazdelite med  6 nedeljskih svetih 
maš, ki so v naši kloštrski cerkvi. 
Prihodnjo nedeljo (13. 9.) je 
predvidena KATEHETSKA NEDELJA. 
Zato bodo vse svete maše 
oblikovane in uglašene na temo 
kateheze in prošnje k Svetemu 
Duhu, da bi znali in zmogli biti drug 
drugemu modri katehetje.  
 

BREZ MASKE!?! 
V cerkvi smo dolžni nositi maske, si 
ob vstopu razkužiti roke in držati 
medsebojno razdaljo vsaj 1,5 metra. 
Kdor pa ima težave z nošnjo maske, 
težko diha ali dobi alergijo, se naj 
usede v hodnik okrog Lurške ali v 
Lurško kapelo, kjer ni potrebno 
imeti maske; naj pa bo med 
posamezniki ali družinami meter in 
pol razdalje. Kolikor se da, se 
potrudimo, da bomo v cerkev 
prihajali zdravi in pri tem upoštevali 
navodila, ki so priporočena. 
 

NABIRKA ZA SVETO DEŽELO 
 

V nedeljo, 13. 9., je nabirka pri          
sv. maši za kristjane v Sveti deželi, 
saj je zaradi korona virusa letos,       
na Veliki petek, nabirka odpadla. 
Vabljeni k darežljivosti!   

ČIŠČENJE IN KRAŠENJE CERKVE 
 

12. 9.: Žabja vas, Šentjernejska cesta, 
Lobetova in Na Tratah. 

  
 

M A Š N I   N A M E N I 
23. TEDEN MED LETOM  2020 

NEDELJA 
6.  september 

 

23. NEDELJA MED LETOM 
 

angelska nedelja 

7.00  za  + Karla  ŠTRUMBLJA  in  Kristino LUZAR 
8.30  za  župljane 
10.00  za  Božje  varstvo  in  zdravje 
11.30  za  + Ivana  GREGORIČA, 20. obl. 
19.00  za  +  starše  in  stare  starše  ALESSANDRA 

 PONEDELJEK 
sv. Regina, devica, 

mučenka 
7.  september 

8.00  za  telesno  in  duševno  zdravje 

19.00  za  blagoslov  biblične  skupine 

TOREK  
 

ROJSTVO DEVICE MARIJE 
8.  september 

8.00  v  zahvalo 

19.00  za  + Faniko in  + iz  družin  VOVK  in  JERIČEK 

SREDA 
sv. Peter Klaver, redovnik 

9.  september 

8.00  za  + Ano  in  Franca  JUDEŽ 
19.00  za  + starša: Rozalijo  in  Staneta KASTELEC 
BOL 19.30 po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Nikolaj Tolentinski, 

spokornik 
10.  september 

8.00  za  + VINTAR, VEGELJ  in  KODRIČ 

19.00  za  + Ivana  RADOŠA, 30. dan 

19.00  za  + Niko  KLEMENČIČ,  30. dan 

PETEK 
bl. Bonaventura 

Barcelonski, redovnik 
11.  september 

8.00  za  + starše  BARBORIČ  in  brata  Jožefa 

19.00  za  + Emico  POREBER  in  starše  GOLOB 

SOBOTA 
Marijino  ime 

12.  september 

8.00  za  družino  ANDREŠIĆ  in  prednike 

19.00  v  zahvalo in v čast Marijinemu  imenu 

NEDELJA 
13.  september 

 

24. NEDELJA MED LETOM 
 

Janez Zlatousti,  
škof, cerkveni  učitelj 

7.00  po namenu  p. Krizostoma 

8.30  za  župljane   

10.00  za  + Antona  GREGORČIČA, 1. obl. 

11.30  za  + Toneta  KOŠMERLA,  4. obl. 

19.00  za  Sandija VERŠČAJA  in  njegovo  družino 


