• VERSKI TISK: Nova tiskana Kloštrska oznanila so tokat za mesec julij.
Priskrbite si bogat verski tisk, ki vam je na voljo ob izhodu iz cerkve!
• ČIŠČENJA CERKVE V MESECU JULIJU: 11. 7.: Žabja vas, Šentjernejska c.,
Lobetova in Na Tratah; 18. 7.: ulice: Marjana Kozine, Jurčičeva, Levstikova,
Stritarjeva in Tavčarjeva in 25. 7.: ulice: Ivana Roba, Drejčetova pot, Pot na
Gorjance, Na Lazu, Knafelčeva in Avšičeva.
• 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 Marjetino in Anino nedeljo v cerkvi sv. Lenarta v kloštru.
• NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU – 5. JULIJ: Spomnimo se rojakov v molitvah
in pri sv. maši. 32. Romanje treh Slovenij na Svete Višarje (2.8.) bo izpeljano
v neki skrčeni obliki.

• PEŠ ROMANJE NA ZAPLAZ: Letošnje, že 14. peš romanje iz Novega mesta k
Mariji na Zaplaz, bo v soboto, 11. julija 2020. Na pot bomo krenili ob 2. uri
zjutraj izpred stolnice v Novem mestu. Romarska maša na Zaplazu bo ob
12h.
• DOBRODELNA AKCIJA - ZBIRANJE SREDSTEV ZA POMOČ OTROKOM S
ŠOLSKIMI POTREBAMI: poglejte na plakat, ob izhodu pa najdete tudi
položnice.
• KRIŠTOFOVA NEDELJA – 26. JULIJ: Vabljeni k darovanju za prevozna sredstva
naših misijonarjev! Akcija MIVA poteka že 33. leto.
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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.
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»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene,
kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje
dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste
moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en
pastir.« (Jn 10,14-16)

ŽUPNIJA NOVO MESTO - sv. LENART = KLOŠTER ++++++++++++++++++++++++ MAŠNI NAMENI : JULIJ 2020
NEDELJA, 5. julij = 14. ned. med letom
za ozdravitev družinske7.00
ga debla
za župljane
8.30

10.00

v čast Materi Božji

za + Marijo in Franca
JUDEŽ, obl.
PONEDELJEK, 6. julij
v zahvalo v čast Materi
Božji za uspešen porod
8.00
in prošnja za zdravje
za duševno in telesno
19.00
zdravje Rozine BORŠIČ
TOREK, 7. julij
za ozdravitev družinske8.00
ga debla
za žive in + sodelavce
19.00 KARITAS
SREDA, 8. julij

19.00

8.00

po namenu darovalca

za + Marijo UCMAN in
Marijo TAVČAR, obl.
BOL
po namenu
ČETRTEK, 9. julij
za ozdravitev družinske8.00
ga debla
za ozdravitev družinske19.00 ga debla
za + Staneta KASTELCA,
19.00 30. dan
PETEK, 10. julij

19.00

za + Jožeta ŽELEZNIKA
in starše BUTALJE
za dušno in telesno
19.00
zdravje mame
SOBOTA, 11. julij

8.00

8.00
19.00

za + Franca JUDEŽA
za + Emico POREBER

NEDELJA, 12. julij = 15. ned. med letom

NEDELJA, 19. julij = 16. ned. med letom
v zahvalo Svetemu Duhu za pomoč
7.00
pri maturi
za župljane
8.30

7.00

za + Antona in Marijo AVSEC

8.30
10.00

za župljane
za + starše SELAK in Marijo SELAK

10.00

19.00

za + Antona TRAMTETA

19.00

PONEDELJEK, 13. julij

NEDELJA, 26. julij = 17. ned. med letom

7.00

za vse Ane, ki danes godujejo
za župljane

za + iz družine PANJAN

8.30
10.00

za + Vinka ALESSANDRA

19.00

za + Alojza in Pepco NOVOSEL

PONEDELJEK, 20. julij

za + Draga GRAHKA, obl.

PONEDELJEK, 27. julij

8.00

za + Marka JUREČIČA

8.00

po namenu darovalke

8.00

za + Marka JUREČIČA

19.00

za + Frančiško LEŠNJAK, 1. obl.

19.00

za + starše KRAMAR in KUHELJ

19.00

za + Marijo MOHAR, 4. obl.

TOREK, 14. julij

TOREK, 21. julij

TOREK, 28. julij

8.00

po namenu darovalca

8.00

za + Jožefo in Ivana UREK, obl.

8.00

v čast sv. Jožefu za varstvo

19.00

za + iz družine KOZOGLAV

19.00

po namenu darovalca

19.00

za dušno zdravje brata

SREDA, 15. julij

8.00

za brate bogoslovce

19.00

v zahvalo Materi Božji

BOL
po namenu
ČETRTEK, 16. julij

SREDA, 22. julij
za + Fani DEŽELAN in Štefko
8.00
PANTALER
za + iz družin KASTELEC in
19.00 AVGUŠTIN
BOL
po namenu
ČETRTEK, 23. julij

8.00

za + iz družine SKOLA

8.00

po namenu

19.00

za + Frančiško ZUPANČIČ

19.00

v zahvalo Materi Božji

PETEK, 17. julij

PETEK, 24. julij

SREDA, 29. julij

8.00

po namenu

19.00

za + Janeza KASTELCA, obl.

BOL

po namenu

ČETRTEK, 30. julij
za + Marijo in Jerneja BRATKO8.00
VIČ

19.00

za blagoslov v družini

PETEK, 31. julij

8.00

za zdravje (M.)

8.00

za + starše Marijo in Matija SKOLA

8.00

za + Marijo ŠENICA

19.00

po namenu

19.00

za + Gorazda TOMAŽINA

19.00

za + Branka in Janeza KRAMARJA

SOBOTA, 18. julij
8.00 za Božje varstvo in za zdravje

19.00

SOBOTA, 25. julij

8.00
19.00

v čast Mariji Pomagaj

po namenu FSR
za + starše KUMP in SREBRNJAK
V župnijski pisarni lahko od nedelje, 26. julija, po vsaki opravljeni sv. maši naročite mašne namene za mesec september 2020.

