
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

 

3. velikonočna  ned. – 26. 4. 2020 
2020 

 TISKANA OZNANILA: Navkljub korona času se trudimo, da pridejo med vas 
tiskana oznanila; če jih ne morete dobiti v tiskani obliki, pa v elektronski. 
Cerkev je preko dneva odprta, tako da jih morete tudi fizično vzeti. 

 VERSKI TISK: tudi verski tisk morete dobiti v tem času, ki je lahko tudi 
idealen za prebiranje le tega.  

 PREDVIDENE SLOVESNOSTI: Birma, prvo obhajilo, srečanje zakoncev, 
stanovsko romanje in še kaj… vse se bo odvijalo, ko bomo dočakali 
dovoljenje, da se spet lahko zbiramo pri svetih mašah. Upamo na konec 
maja. Skratka, vsi smo povabljeni, da ta čas izkoristimo za premislek, 
molitev in pogovor. Starši, skupaj z otroki poglejte na našo spletno stran 
VEROUK V KARANTENI; tam najdete veliko spodbud. Župnijska cerkev se je 
v tem času koronavirusa prestavila v domače družinsko okolje. 

 MESECA MAJA – ŠMARNICE: Kot za svete maše, velja tudi za šmarnice. 
Bodo virtualne - https://portal.pridi.com/2020/04/24/na-pastoralnem-
portalu-spletne-smarnice-najlepsa-marijina-imena/ 

 NAROČILO SVETIH MAŠ IN MAŠNE NABIRKE: Vsi, ki radi zahajate v našo 
kloštrsko cerkev, ste lepo povabljeni k naročilu mašnih namenov za mesec 
junij (po telefonu – 07-338-14-70 ali elektronski pošti oznanila@nm-
kloster.si) in k darovanju z nakazili na bančni račun za vzdrževanje 
samostana (NLB SI56-0297-0009-2265-498) in župnije          (UN SI56 2900 
0005 1741 597). Že drugi mesec ni mašnih nabirk! 

»In on jima je rekel: 'O nespametna in prepočasna v srcu, da bi 
verovala vse, kar so povedali preroki! Mar ni bilo potrebno, da je 
Mesija to pretrpél in šel v svojo slavo?' Tedaj je začel z Mojzesom 
in vsemi preroki ter jima razlagal, kar je napisano o njem v vseh 

Pismih.« (Lk  24,25-27) 



 

 

M A Š N I   N A M E N I 
3. VELIKONOČNI TEDEN 2020  

NEDELJA 
26.  april 

 

3. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

  za  mame Francke in njihove  družine 
  za  župljane 

10.00  za  + Tonija  BIZJAKA 
  za  +  iz družin BOŽIČ  in  STRUNA 
  za  + Antóna PÉNCA 
  za  + MAVSARJEVE 

 PONEDELJEK 
sv. Peter Kanizij,  

duhovnik in učitelj 
27. april 

  za Božje varstvo 
  za  + Alojza  PAVLINA 

  za  + Jožico RITONJA  IN  Marijo ŽAGAR 

TOREK  
 

sv. Ludvik, red. ust. 
28. april 

  za  + Francija  KINKA 

 za  + Alojza PAVLINA 

SREDA 
Sv. Katarina Sienska, 

devica, učitelj., sozav. EU 
29. april 

  za  + Mustafo  BOČIĆA 

  za  zdravje 

  po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Pij V., papež  

30. april 

  za  rešitev iz »korona – stiske« 

  za  + Branka  in  Janeza  KRAMARJA 

PETEK 
 

sv. Jožef Delavec  
1. maj  

  v  zahvalo  za  uslišane  prošnje 

  za + Minko Avguštin, 1. obl. 
  za  + Mici HREN (G1) 

 

SOBOTA 
sv. Atanazij, škof, učitelj 

2. maj 

  za  dobrotnike  in  samostansko  družino 

  za   + Branka  VRBINCA 

 
NEDELJA 

 

3.  maj 
 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
NED. DOBREGA PASTIRJA 

 

  za  + Mici HREN (G3) 

  za  župljane   

10.00  za  + SREBRNJAK  in  PAVLIN 

  v  čast  Sv. Duhu za modrost in zdrav razum 

  za  + Sebastjana Peterlina 
 

M A Š N I   N A M E N I 
4. VELIKONOČNI TEDEN 2020 

NEDELJA 
 

3.  maj 
 

4. VELIKONOČNA NEDELJA 
NED. DOBREGA PASTIRJA 

 

  za  + Mici HREN (G3) 

  za  župljane 

10.00  za  + SREBRNJAK  in  PAVLIN 

  v  čast  Sv. Duhu  za  modrost in  zdrav  razum 

  za  + Sebastjana PETERLINA 

 PONEDELJEK 
sv. Florijan, mučenec 

4. maj 

  za  + Mici HREN  (G4) 

  za  + Branka  VRBINCA 

TOREK  
 

sv. Angel, mučenec 
5. maj 

  za  ozdravitev D.D. 

  za  žive  in  + sodelavce  KARITAS 

SREDA 
sv. Dominik Savio, dijak 

6. maj 

  v zahvalo za uslišane prošnje 
  za  + Rozalijo in Franca  GRACAR 
  po  namenu 

ČETRTEK 
sv. Stanislav, škof 

7. maj 

  v  zahvalo 
  za  + Vilibalda KRAJNCA 
  za  + Mici  HREN (G7) 

PETEK 
 

sv. Bonifacij, papež 
8. maj  

  za  + Silvestra PETERLINA 

  za  + Mici  HREN (G8) 

 

SOBOTA 
sv. Izaija, prerok 

9. maj 

  v zahvalo za uslišane prošnje 

  za  + Zofijo  KRALJ 

  za  + Mici HREN (G9) 

NEDELJA 
 

10.  maj 
 

5. VELIKONOČNA NEDELJA 
 

  za  župljane   

10.00  za  + Branka  VRBINCA 

  za  + ŽUNJI  Ištvana  in  + Elizabeto 

  za  + Mici  HREN (G10) 


