
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

 

  AVGUST – od 2. do 29.- 2020 

 VERSKI TISK:  Nova tiskana Kloštrska oznanila so tokat za mesec avgust. 
Priskrbite si bogat verski tisk, ki vam je na voljo ob izhodu iz cerkve! 
 

 ČIŠČENJA IN KRAŠENJA CERKVE V MESECU AVGUSTU: 8. 8.: Ragovska ulica, 
Jakčeva in Maistrova; 14. 8. – popoldan ali zvečer: Ragovo in Krka; 22. 8.: Mali 
Slatnik, Mala in Velika Cikava, ul.: Milana Majcna, Ilke Vaštetove in Slančeva in 
29. 8.: Kandija in Grm. 

 

 SVETE MAŠE NA PODRUŽNICAH: Zaradi vseh ukrepov glede virusa Covid 19 
svetih maš v podružnih cerkvah ne bomo imeli; ste pa povabljeni, da skupaj 
obhajamo Vnebovzetje (Smolenja vas) v soboto, v cerkvi sv. Lenarta v kloštru. 
 

 MARIJINO VNEBOVZETJE: Slovesni in zapovedani praznik bomo letos obhajali 
na soboto, 15. avgusta; svete maše bodo v kloštru ob 7h, 8.30, 10h in 19h. Ta 
dan bomo obnovili posvetitev Materi Božji. 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA – 26. JULIJ: Darovali ste preko 2.800 € - Bog povrni! 
 

 MESTNI ORATORIJ 2020: Po Sloveniji se je kljub zahtevnejši »korona situaciji« 
uspešno odvilo že lepo število oratorijskih tednov. Tudi pri nas so priprave v 
teku in, kot lahko vidite na spletni strani ORATORIJ-a NOVO MESTO, je na obeh 
terminih še nekaj prostih mest. Animatorji so se odzvali v lepem številu in 
želijo skupaj s sestrami salezijankami in našimi župniki podariti lepa in koristna 
doživetja za otroke. Vse potrebne informacije in obrazec za elektronsko 
prijavo - najdete na spletu - http://oratorij-nm.rkc.si/. 

 VEROUČNI URNIK: Predvideno bo na voljo v nedeljo, 23. avgusta. 
 

 

»Ko se je zvečerilo, so stopili k njemu učenci in rekli: 
'Samoten je ta kraj in ura je že pozna; odpústi množice, da 
gredo v vasi in si kupijo hrano.' Jezus pa jim je rekel: 'Ni jim 

treba oditi. Vi jim dajte jesti!'« (Mt 14,15-16) 



 
 

ŽUPNIJA NOVO MESTO  -  sv. LENART =  KLOŠTER            * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                           MAŠNI  NAMENI:  AVGUST 2020                                            
NEDELJA, 2. avgust = 18. ned. med letom NEDELJA, 9. avgust = 19. ned. med letom NEDELJA,  16.  avgust = 20. ned. med letom NEDELJA, 23. avgust = 21. ned. med letom 

7.00 za ozdravljenje družinskega debla 7.00 za  + Marico in Toneta  
HUDOKLIN 7.00 za  + starše in sina Franca MIHALIČ  

ter vse + TABORSKI 7.00 za  + p. Luka POGAČIĆA , 16. obl. 

8.30 za župljane 8.30 za župljane 8.30 za župljane 8.30 za župljane 

10.00 v zahvalo za minulo šolsko leto 10.00 za + starše in 
 vse + iz družine STROJIN 10.00 za  + Rudija ŽUPEVCA, starejšega 10.00 za  + Vando ŽUPEVEC 

19.00 za  + Jóžefa GABRIJELČIČA 19.00 za  + Jožefo in Viktorja  
HUDOKLIN ter + Mici GUŠTIN 19.00 za  + Mileno BOŽIČ   in starše 19.00 za + Ivana ŠAŠKA, obl. 

PONEDELJEK,  3. avgust  PONEDELJEK, 10. avgust PONEDELJEK, 17. avgust PONEDELJEK, 24. avgust 

8.00 v zahvalo in dober namen 8.00 
za ozdravitev družinskega 
debla in mir v družini 8.00 za  + iz družine BUTALA 8.00 Gospodu v zahvalo in priprošnjo 

19.00 za  + Poldeta VIDICA in sestro Albino 19.00 za  + Milko VENTA 19.00 za  + Antona ILARJA, obl. 19.00 za  + Mileno  ŠRIBAR, 4. obl. 
TOREK, 4. avgust TOREK, 11. avgust TOREK, 18. avgust TOREK, 25. avgust 

8.00 za  + Ivana FERKOLJA, obl. 8.00 za blagoslov prijateljice 8.00 za  + Vladimirja FORŠKA in  
+ iz družin FORŠEK in ZUPANČIČ 8.00 za  prednike 

19.00 za žive in  + sodelavce  KARITAS 19.00 za  + Emico POREBER in  
 starše  POREBER 19.00 za  + Milko VENTA 19.00 za  + Franca PAVLINA, obl. 

SREDA, 5. avgust SREDA, 12. avgust SREDA, 19. avgust SREDA, 26. avgust 

8.00 za  + Tončko ZUPANČIČ 8.00 za  + starša: Rozalijo in Staneta 
KASTELEC 8.00 v zahvalo 8.00 za  + MUHIČEVE in  PETANOVE 

19.00 za + Mijo LOVKO 19.00 za srečno zadnjo uro 19.00 za + Elizabeto in Ištvana ŽUNI 19.00 za  + Ivana  JERIČKA, obl. 
        

BOL po namenu BOL po namenu BOL po namenu BOL po namenu 
ČETRTEK, 6. avgust  ČETRTEK, 13. avgust ČETRTEK, 20. avgust ČETRTEK, 27. avgust 

8.00 za  + Ivano  KOS 8.00 za blagoslov prijateljice 8.00 za  + iz družine ŽVEGLIČ 8.00 
v čast Krist. trpljenju in žalostni MB,  
za nove duhovne poklice  in  
stanovitnost poklicanih 

19.00 po namenu   19.00 po namenu   19.00 za + starše KRAMAR in KUHELJ 19.00 za  + Jóžefa  BOBIČA,  30. dan 
    19.00 za  + Franca  KOTNIKA, 30. dan   

PETEK, 7. avgust PETEK, 14. avgust PETEK, 21. avgust PETEK, 28. avgust 

8.00 za  + Jožeta KUKCA, obl. 8.00 za  + Sebastjana PETERLINA,  
30. obl. 8.00 v  zahvalo za 30 let zakona 8.00 za + Božidarja VERSTOVŠKA, 

 1. obl. 
19.00 po namenu  19.00 po namenu  19.00 po namenu  19.00 za  + Franca  ŠLAJKOVCA, 30. dan 

        
SOBOTA, 8.  avgust SOBOTA, 15. avgust – VELIKI  ŠMAREN SOBOTA, 22. avgust SOBOTA, 29. avgust 

8.00 za dobrotnike in  
samostansko družino 7.00 za  + iz družin ILJAŽ in ZUPANČIČ 8.00 na čast sv. Družini 8.00 za  + Marijo PELKO in Staneta  ŠIŠKA 

19.00 za  + starše KRIŽMAN, obl. 8.30 za župljane 19.00 za  + Antona PRUSA 19.00 za  + Jožéfo HUDOKLIN, obl. 
  10.00 za  + Gizelo PODPEČAN     

  19.00 po namenu FSR     

  BOL po namenu     

V župnijski pisarni lahko od nedelje, 30.  avgusta, po vseh  sv.  mašah  naročite mašne namene za mesec oktober 2020. 

 




