
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

 

29. nedelja med letom – 18. 10. 2020 
2020 

 

 

»'Pokažite mi davčni novec!'« Dali so mu denarij. Nato jim 
je rekel: 'Čigava sta ta podoba in napis?' Dejali so mu: 

'Cesarjeva.' Tedaj jim je rekel: 'Dajte torej cesarju, kar je 
cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.'« (Mt 22,19-21) 

 MISIJONSKA NEDELJA: Danes še posebej molimo za naše misijonarje. Žal ne 
morete za njih darovati pri sv. maši. Ste pa povabljeni, da svoj dar nakažete: 
TRR: SI56 0201 4005 1368 933, namen nakazila: Misijonska nedelja 2020, 
koda namena: CHAR, referenca: 249807. Bog povrni za vsak vaš dar. 
 

 NOVEMBRSKA PISMA: V cerkvi na mizicah ob izhodih ali na klopeh boste našli 
novembrska pisma; na vložene liste napišite svoje rajne, za katere želite, da v 
novembru darujemo svete maše in zanje molimo; na teden bodo opravljene 3 
sv. maše. Čimprej pisma oddajte v nabiralnik pred župnijsko pisarno. Hvala. 
 

 NAVODILA IN OBVESTILA V ČASU, KO NI SV. MAŠE V CERKVI: Imate priložene 
oznanilom. Podrobnejša so na oglasnih deskah. 

 DAROVANJE ZA SVETE MAŠE: Prihodnjo nedeljo, 25. 10., bomo pričeli 
vpisovati namene svetih maš za mesec december. Lahko jih naročite preko 
telefona, elektronske pošte ali pridete v župnijsko pisarno dopoldne ob 8h ali 
zvečer ob 18h.  Denar morete nakazati na TRR: SI56-0297-0009-2265-498 - NLB. 

 SPREMEMBA URE VEČERNE SV. MAŠE: Iz sobote, 24. na nedeljo 25. 10. se 
prestavi ura za eno uro nazaj, zato bo sveta maša oziroma spoved in obhajilo 
v času, ko ni svetih maš, ob 18. uri. 
 

 1. NOVEMBER – V nedeljo, 1. novembra ne bo sv. maš na pokopališčih naših 
podružnic. Bo pa duhovnik sam ob 15h blagoslovil grobove. Vi pa ste 
povabljeni, da tisto uro doma prižgete svečko in molite rožni venec ali druge 
primerne molitve. Verniki se na pokopališčih ne smejo zbirati v večjem številu. 
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M A Š N I   N A M E N I 
29.  TEDEN MED LETOM 2020  

NEDELJA 
18.  oktober 

 

29. NEDELJA  MED LETOM 
 

misijonska nedelja 
 

  za  + p. Luka in vse + brate Frančiškane 
  za  župljane 
  za   + Antona  KASTELICA, obl. 
  za  + Slavka  HOČEVARJA  in Terezijo, obl. 
  za + starše  HUDOKLIN  in  Mici  GUŠTIN 

 PONEDELJEK 
sv.  Peter Alkantarski,  

duhovnik, I. red 
19.  oktober 

  
za  + Martina in starše GOLOBIČ  in 
 Tonija ŠTANGLJA 

  za  zdravje  v  družini 

TOREK  
 

sv. Irena (Mira), mučenka 
20.  oktober 

  v  zahvalo 

 za  + starše KRAMAR in KUHELJ 

SREDA 
sv. Uršula,  mučenka 

21.  oktober 

  za  + Franca in Jožefo  BRCAR 

  za  + starše: Rozalijo in Staneta  KASTELEC 

ČETRTEK 
sv. Janez Pavel II., papež 

22.  oktober 

  v  zahvalo  Jezusu  in  Mariji 

  za  + Stanka  MIHALIČA 

  za  + Marijo ŠUŠTERŠIČ, 30.  dan 
PETEK 

 

sv. Janez Kapistranski, 
duhovnik, I. red 
23.  oktober 

  za  + Maksimilijana (Maksa) PODOBNIKA 

  po  namenu 

  za  + Cvetko  CIRNSKI, 30. dan 

SOBOTA 
sv. Anton M. Claret, škof 

24.  oktober 
premik ure nazaj-zimski čas 

  za  blagoslov  v  zakonu 

  za  rešitev  iz  koronske  stiske 

  za uspešen zaključek 1. semestra 

NEDELJA 
25.  oktober 

 

30. NEDELJA MED LETOM 
 

žegnanjska  nedelja 
 

  za  + mamo  Ano in  + stare starše UHERNIK 

  za  župljane   

  za  žive  in  + BLAŽIČ 

  v  čast sv. Kristusovim  ranam 

  za  + Julija  GORENCA 
 

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

NEDELJA 
 
 

25. oktober 
 

 30. NEDELJA  MED LETOM  
 

žegnanjska  nedelja 

  za  + mamo Ano in  + stare  starše  UHERNIK 
  za  župljane 
  za  žive  in  + BLAŽIČ 
  v  čast sv. Kristusovim  ranam 
  za  + Julija  GORENCA 

 

PONEDELJEK 
 

sv. Lucijan, mučenec 
26.  oktober 

  za  mir  v  Duhu  Assisija 

  za  + Martina  KRALJA, obl. 

  za  + Vido HEFFERLE, 7. dan 
 

TOREK 
 

sv. Sabina, mučenka 
27.  oktober 

  za  + Marijo in  Jožeta  TERŠELIČ 

  v čast in priprošnjo sv. Antonu Padovanskemu 
 

SREDA 
 

sv.  Simon in Juda Tadej, 
apostola 

28.  oktober 

  v  zahvalo  Jezusu  in  Mariji 

  za  + Francéta  KOBETA, 2.obl. 

  po  namenu 
 

ČETRTEK 
 

sv. Ermenilda, devica 

29.  oktober 

  za  ozdravitev  družinskega  debla 

  v  zahvalo  za  SPREOBRNJENJE  in  pomoč 

PETEK 
obletnica  posvetitve  cerkve 

30. oktober 

  za  + Cvetko  CIRNSKI 

  za  + Ano  PAVLIN 
  za  + Jožeta  POTOČARJA, 30. dan 

 

SOBOTA 
sv. Bolfenk (Volbenk), škof 

31. oktober 

  za  ozdravitev  družinske  situacije 
  za  + Branka  in  Janeza  KRAMARJA 
  za  uspešen zaključek 7. semestra 

 

NEDELJA 
 
 

1. november 
 

VSI  SVETI 
 

  novembrska  pisma 

  za  župljane 

  za + starše KOCJAN, obl. 

  za  Božji blagoslov in zdravje v družini 

  za  zadoščenje grehov naših prednikov 


