
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.

Oznanila
klostrska

550 let prihoda franèiškanov v NM
30.10.1469 - 30.10.2019

 

7. velikonočna nedelja 
2. junij 2019  št. 

 

 ZAKLJUČEK VEROUKA: danes zaključujemo veroučno leto. K verouku je hodilo 
317 otrok. Hvala katehistinjam: s. Alenki, Jerci, Tini, katehistu Iztoku in 
katehetoma p. Tomažu in p. Krizostomu. Hvala tudi Gabi Novina, Ani Retelj in 
Gaji Gregorčič, ki so večkrat »vskočile« v pomoč pri katehezi. Otrokom in 
staršem želimo mirne počitnice, hkrati pa si želimo, da bi bil na vseh počitniških 
poteh z vami Božji blagoslov in varstvo Marije ter angela varuha. Ne pozabite 
na molitve in sveto mašo. 

 PIKNIK ZAKONSKIH SKUPIN: vsakoletni piknik zakonskih skupin je danes, 2 .6. 
popoldan na piknik prostoru kmetije Kastelic v Žabji vasi. 

 BINKOŠTNA DEVETDNEVNICA IN BINKOŠTI: v teh dneh molimo Pridi Sveti Duh, 
napolni srca svojih vernih. Naj se naša srca odprejo za prihod Svetega Duha – 
binkoštna nedelja je pred nami, 9. 6.  

 MESTNI ORATORIJ 2019: prijavnice za letošnji oratorij so vam na voljo na 
mizicah za verski tisk; čimprej jih oddajte, saj je vsako leto veliko zanimanje.  
 

 POČITNICE ZA OTROKE IN MLADE V STRUNJANU:  spričevalom smo dodali tudi 
povabilo na naše počitnice v Strunjanu. Seveda imajo prednost otroci, ki so bili 
vključeni pri pevcih in ministrantih ter naši mladi. 
 
 

 HVALA ZA VAŠE DAROVE: kot je bilo zapisano, so bili današnji darovi, na prvo 
nedeljo v mesecu, namenjeni za odplačilo stroškov obnove starodavnih vrtnih 
stopnic – hvala za vsak vaš dar. 

 TISKANA OZNANILA: v mesecu juniju bodo na 14 dni. 
 ČIŠČENJE CERKVE:  8. 6.: Kandija in Grm in v petek, 14. 6., zvečer ob 20h: 

Smolenja vas, Petelinjek, Potov Vrh, Križe in Veliki Slatnik. 
 
 

»Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: 'Sveti Oče, ne 
prosim samo za té, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi 

verovali vame: da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v 
tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval,  

da si me ti poslal.'«  (Jn 17, 20-21)



M A Š N I   N A M E N I 
7. VELIKONOČNI TEDEN 2019 

 
NEDELJA 

 

2. junij 
 

7. VELIKONOČNA NEDELJA 
Ned. sredstev družbenega 

obveščanja 

7.00  za + p. Felicijana PEVCA, 7. obl. 
8.30  za župljane 

10.00  za + Terezijo JAKOŠ 

11.30  za +  Amalijo HREN 

19.00  za  blagoslov v  zakonu 

PONEDELJEK 
sv. Karel Lwanga 

 in drugi ugandski mučenci 
3. junij 

8.00  za  nerojenega otroka 

19.00  za  + Ivano TURK 

TOREK 
sv. Krista, mučenka 

 
 

4. junij 

8.00  za  + iz družine BLAIĆ 

19.00  za  žive in + sodelavce KARITAS 

SREDA 
sv. Bonifacij, škof 

5. junij 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 
19.00  za + Jožico RITONJA  in + Marijo ŽAGAR 

BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Norbert, škof 

6. junij 

8.00  v zahvalo 

19.00  za  + Marijo AVGUŠTIN 

PETEK 
sv. Robert, opat 

7. junij 

8.00  za zdravje in Božje varstvo v družini 

19.00  za  + brata Jožeta 

SOBOTA 
sv. Medard, škof 

8. junij 

8.00  za + Franca ABUNARJA 

19.00  za  + Toneta KORDIŠA 

NEDELJA 
9. junij 

 
BINKOŠTNA NEDELJA 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in + starše BOHTE 

8.30  za župljane 

10.00  za  + starše PLANTAN 

11.30  za + starše ZSUNYI 

19.00  
za + Antona PRUSA in vse + iz družin 
PRUS in PETRUŠA 

SV 10.00 za  + starše  GORIŠEK 
 

M A Š N I   N A M E N I 
TEDEN PO BINKOŠTIH 2019 

NEDELJA 
9. junij 

 

BINKOŠTNA NEDELJA 

7.00  za + Karla ŠTRUMBLJA in + starše BOHTE 
8.30  za župljane 
10.00  za  + starše PLANTAN 
11.30  za + starše ZSUNYI 

19.00  
za + Antona PRUSA in 
vse + iz družin PRUS in PETRUŠA 

SV 10.00 za  + starše  GORIŠEK 
PONEDELJEK 

MARIJA, MATI CERKVE 
BINKOŠTNI PONEDELJEK 

10. junij 

8.00  za + Leopolda SELANA 

19.00  za + Alojza PALČARJA in + GAZVODA 

TOREK 
sv. Barnaba, apostol 

 
 

11. junij 

8.00  za + starše in ženo VIDIČ 

19.00  za + Jožico RITONJA in + Marijo ŽAGAR 

SREDA 
sv. Adelajda, redovnica 

12. junij 

8.00  za  zdravje 
19.00  za + Jožeta MUHIČA in starše 
BOL 19.30 po namenu 

ČETRTEK 
sv. Anton Padovanski, 

 duhovnik, cerkveni učitelj 
13. junij 

8.00  za ozdravitev družinskega debla 

19.00  po namenu 

SV 20.00 poljska sv. maša soseske in v dober namen 

PETEK 
sv. Valerij in sv. Rufin, 

mučenca 

14. junij 

8.00  za duševno in telesno zdravje 

19.00  v čast Mariji Pomagaj 

SOBOTA 
sv. Vid, mučenec 

15. junij 

8.00  za + starše HUDOKLIN in + Mici GUŠTIN 

19.00  po  namenu  FSR 

NEDELJA 
16. junij 

 

SVETA TROJICA 

7.00  za + Stanka JAKOPINA in + Miro MASTNAK 

8.30  za  župljane 

10.00  za  + Davida ZVER-a 
11.30  za + Antona, Kristino in Rudija KORAČIN 
19.00  za + Milko DRAGINC 

PV 10.00 za  zdravje 


