
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

 

33. nedelja med letom – 15. 11. 2020  

 
 

 

»Pristopil je tisti, ki je prejel pet talentov. Prinesel je pet drugih 
in rekel: 'Gospodar, pet talentov si mi izročil, glej, pet drugih 

sem pridóbil.' Gospodar mu je rekel: 'Prav, dobri in zvesti 
služabnik! V malem si bil zvest, čez veliko te bom postavil. 

Vstopi v veselje svojega gospodarja!´«  (Mt 25, 20-21) 

 HVALA: Hvala Vam za vse denarne darove, ki ste jih prinesli in oddali v nabiralnik 
ali nakazali na TRR račun. Hvala za vse mašne darove, saj je mesec december že 
poln. Za januar pričnemo pobirati na 1. adventno nedeljo, 29. novembra. 
Denar morete nakazati na TRR: SI56-0297-0009-2265-498 - NLB. 

 BRATJE IZ KLOŠTRA SMO Z VAMI: Po namenih, ki so darovani, mašujemo vsak 
dan v samostanski kapeli ob 7. uri zjutraj, zvečer ob 18.15 pa molimo za vse vas 
rožni venec pred Najsvetejšim. Lahko nas tudi pokličete. 

 DAN UBOGIH:  Danes, na 33. nedeljo med letom, je 4. svetovni dan ubogih. Papež 
Frančišek je napisal poslanico pod naslovom: »Ponudi svojo roko siromaku« (prim. 
Sir 7,32). Nekaj stavkov iz 6. točke od 10-ih: »Ponuditi roko je znamenje: znamenje, 
ki neposredno spominja na bližino, na solidarnost, na ljubezen. V teh mesecih, v 
katerih je svet preplavil virus, ki je prinašal bolečino in smrt, obup in zmedo; koliko 
ponujenih rok smo lahko videli! Ponujena roka zdravnika, ki skrbi za vsakega 
bolnika in skuša najti pravo zdravilo. Ponujena roka bolniške sestre, ki ostaja preko 
svojega delovnega časa, da bi negovala bolnika. Ponujena roka tistega, ki dela v 
administraciji in skrbi za sredstva za rešitev čim večjega števila življenj. Ponujena 
roka farmacevta, ki je izpostavljen tolikim zahtevam v tveganem stiku z ljudmi. 
Ponujena roka duhovnika, ki blagoslavlja z muko v srcu….«  

 TEDEN ZAPOROV 2020: Združeni v zaporih, združeni v molitvi. Za vse tiste, ki so 
še naprej v zaporih, ki živijo z omejitvami svobode, v okrepljenem strahu, ki trpijo 
tesnobo ali jezo, občutijo nemoč ali brezup. Skupaj zato molimo, skupaj delujmo 
in si povejmo: »TI NISI SAM/A!« 

 PRILOGA KARITAS NAS SPOMNI NA TEDEN IN NEDELJO KARITAS od 22.-29.11.! 
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M A Š N I   N A M E N I 
34.  TEDEN MED LETOM 2020 

NEDELJA 
22.  november 

 

KRISTUS  KRALJ 
 

  ZAČETEK TEDNA KARITAS 
 

sv. Cecilija, mučenka 

  za  + družino  KALAN 
  za  župljane 

  za  + Kristino in Ano  TOMŠE  ter  starše  UREKAR 

  novembrska pisma 
  za  + Marijo  COTIČ 

 PONEDELJEK 
sv. Klemen I., 

 papež, mučenec 
23.  november 

  za  + Danico  POTOKAR, obl. 

  za  + iz  družin  TOMAS  in  STANIČ 

TOREK  
 

sv. Andrej Dung Lac in drugi 
vietnamski mučenci 
24.  november 

  za  + iz družine  JAPELJ 

  za  + Zofijo  KRALJ,  obl. 

SREDA 
Spomin vseh vernih rajnih iz 

Frančiškovih redov 
25.  november 

  za  + Slavico  KOTAR 

  za  + Terezijo  HOČEVAR, 1. obl. 

ČETRTEK 
sv. Leonard Portomavriški, 

duhovnik, I. red 
26.  november 

  za  + Frido  HOLCMAN 

  za  + iz  rodu  PETERLIN 

PETEK 
sv. Frančišek Anton Fasani, 

duhovnik, I. red 
27.  november 

  novembrska  pisma 

  za  + Janeza  in  starše  KLEMENČIČ 

SOBOTA 
sv. Jakob iz Marke, duhovnik, 

I. red 

28.  november  

  novembrska pisma 

  za  + iz  rodu  GREBENC 

  za  + Branka  TURKA,  3. obl. 

NEDELJA 
29.  november 

 

1. ADVENTNA NEDELJA 
 

 NEDELJA  KARITAS  
blagoslov adventnih venčkov 

  novembrska pisma 

  za  župljane   

  za  + Štefana AVSCA 

  za  + Stanislava  KOSA 

  za  + Marijo  ŠUŠTERŠIČ 
 

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

  NEDELJA 
15.  november 

 

33. NEDELJA  MED LETOM 
 

svetovni dan ubogih 
začetek tedna zaporov 

  za Božje  varstvo 
  za  župljane 
  za  + Petra  DRENIKA 

  novembrska pisma 

  za  + Marijo  KUNČIČ 

 PONEDELJEK 
sv. Marjeta Škotska, kraljica 

16.  november 

  za  + iz  družine  BUTALA 

  za  blagoslov (S.) 

TOREK  
 

sv. Elizabeta Ogrska, 
zavetnica III. reda 
17.  november 

  za  + iz  rodu  ZUPANČIČ 

 za  + Branka  VRBINCA 

SREDA 
posvetitev bazilik  
sv. Petra in Pavla 

18.  november 

  za  + starše  in  brate  HROVAT 

  za  starša: Rozalijo  in  Staneta  KASTELEC 

ČETRTEK 
sv. Neža Asiška, 

devica, II. red 
19.  november 

  za  + tete  ŠIŠKA 

  v  zahvalo  in  Božje  varstvo 

  za  + Poldeta  GRAHKA,  7. dan 

PETEK 
bl. Pashal Fortuno Alela 

 in tov., mučenci 
20.  november 

  novembrska  pisma 

  za  + starše  KRAMAR  in  KUHELJ 

  za  + Majdo Turk – 7. dan 

SOBOTA 
darovanje Device Marije 

21.  november  

  novembrska pisma 
  za  + Marijo GABRIJELČIČ,  obl. 
  po  namenu  FSR 

NEDELJA 
22.  november 

 
 

KRISTUS  KRALJ 
  

ZAČETEK TEDNA KARITAS 
sv. Cecilija, mučenka 

  za  + družino  KALAN 

  za  župljane   

  za  + Kristino  in  Ano  TOMŠE  ter  starše  UREKAR 

  novembrska pisma 

  za  + Marijo  COTIČ 


