
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

 

 

 ČAS MED LETOM 
      julij 2019  št. 

 SREBRNA SVETA MAŠA P. DARKA ŽNIDARŠIČA: vabljeni k sveti maši v 
nedeljo, 7. 7. ob 8.30, ki jo bo daroval p. Darko ob svojem srebrnem jubileju 
mašništva. Po sveti maši se bomo z njim družili pred cerkvijo. Vabljeni, da 
prinesete sladke dobrote. 
 

 NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU – 7. JULIJ: pri svetih mašah se bomo 
spomnili premnogih rojakov, ki živijo po širnem svetu. Vse Slovence po 
svetu povezuje Rafaelova družba. 
 

 MAŠE NA PODRUŽNICAH V MESECU JULIJU: 
o SMOLENJA VAS: 14. julij ob 10h; 
o POTOV VRH: 21. julij ob 10h – Marjetina nedelja; 
o VELIKI SLATNIK: 28. julij ob 10h.  

 

 KRIŠTOFOVA NEDELJA – MIVA: tudi letos bo potekala akcija Miva – 
zbiranje darov za prevozna sredstva naših misijonarjev; ta nedelja bo         
21. julija; pred oltarjem bo poseben nabiralnik, kamor boste mogli oddati 
svoj dar. 
 

 POČITNICE ZA OTROKE IN MLADINO V STRUNJANU – od 21. do 27. 7.: otroci in 
mladi se bodo s p. Tomažem podali na tradicionalne počitnice na strunjanski 
hrib. Spremljajmo jih z molitvijo! 
 

 ČIŠČENJE CERKVE:  6. 7.: Ulice: Ivana Roba, Drejčetova pot, Pot na Gorjance,          

Na Lazu, Knafelčeva in Avšičeva;  13. 7.: Belokranjska c., Gotna vas, Ob potoku in 
Jedinščica; 20. 7.: Ragovska ul., Jakčeva ul. in Maistrova ul.  ter  27. 7.: Ragovo in Krka. 
 
 

 

»Ko so potovali, mu je nekdo rekel: 'Za teboj bom hodil, 
kamor koli pojdeš.' Jezus pa mu je dejal: 'Lisice imajo brloge 
in ptice neba gnezda, Sin človekov pa nima, kamor bi glavo 
naslónil.' Nekomu drugemu pa je rekel: 'Hôdi za menoj!'« (Jn 9, 57-59)



PONEDELJEK,  1. julij PONEDELJEK,  8. julij PONEDELJEK, 15. julij PONEDELJEK,  22. julij PONEDELJEK,  29. julij
8.00 v  zahvalo za ozdravitev 8.00 za + Martina KRALJA, 3. obl. 8.00 za  brate bogoslovce 8.00 v  zahvalo 8:00 za + Vinka ALESSANDRA, obl.
19.00 za + Leopolda MATOHA 19.00 za + MUHIČEVE in PETANOVE 19.00 za  Božje  varstvo  in  pomoč 19.00 za + Nežo KAVŠEK, obl. 19:00 za blagoslov družin

TOREK, 2. julij TOREK,  9.  julij TOREK, 16. julij TOREK,  23. julij TOREK, 30. julij

8.00 za + Zvonimirja POPOVIČA 8.00 v zahvalo Mariji Pomagaj za 
zdravje v družini 8.00 za  mlado družino 8.00 za + Ivico TURK 8:00 za + Gabrijelo GRAFENAUER

19.00 za žive in + sodelavce KARITAS 19.00 po namenu 19.00 za  + Franca 
 CIMRMANČIČA  in + starše 19.00 za blagoslov v zakonu in družini 19:00 za + Janeza KASTELCA, obl.

SREDA,  3. julij SREDA,  10. julij SREDA, 17. julij SREDA,  24. julij SREDA,  31. julij

8.00 po namenu p. Tomaža (god) 8.00 za Božje varstvo in za zdravje 8.00 v  zahvalo Mariji Pomagaj  za  
zdravje 8.00

za ozdravljenje  družinskega  
debla  STRGAR-URŠIČ-VOZEL - 
KRAVANJA

8:00 za + iz družin ILJAŽ in ZUPANČIČ

19.00 Mariji v zahvalo (Z.P.) 19.00 za  ozdravitev družinskega debla 19:00 za  + Marjana  OGRINCA 19.00 Mariji v zahvalo (Z.P.) 19:00 za + Janeza in Branka KRAMARJA
BOL po namenu BOL po namenu BOL po namenu BOL po namenu BOL po namenu

ČETRTEK,  4. julij ČETRTEK,  11. julij ČETRTEK, 18. julij ČETRTEK,  25. julij
8.00 za ozdravitev družinskega debla 8.00 za  zdravje 8.00 v  zahvalo  (A. Z.) 8.00 za  zdravje

19.00 za + Matija BOJANCA 19.00 za + Marijo MOHAR, obl. 19.00 za nerojenega otroka 19.00 za + Jožeta GABRIJELČIČA, 
1. obl.

19.00 za  + Martina AMBROŽIČA, 
30. dan

PETEK,  5. julij PETEK,  12. julij PETEK,  19. julij PETEK,  26. julij

8.00 za + Jožeta ŽELEZNIKA in  + starše 
BUTALJE 8.00 v čast Božjemu usmiljenju 8.00 v čast Božjemu usmiljenju 8.00 za blagoslov vseh An, ki danes 

godujejo

19.00 za + Antona KOŠMERLA, Staneta in 
sorodnike JERMAN 19.00 za + Jožeta LOBETA 19.00 za  žive in  + iz družine  AV-

GUŠTIN 19.00 za + Viktorijo ĆATIĆ in za 
zdravje

SOBOTA,  6. julij SOBOTA, 13.  julij SOBOTA, 20. julij SOBOTA,  27. julij

8.00 za  dobrotnike in samostansko dru-
žino 8.00 za + Fani DEŽELAN  in        

za + Jožeta ŠKERLCA 8.00 po namenu FSR 8.00 za pravno ureditev hiše v Luciji

19.00 za + Franca CIMRMANČIČA 19.00 za  + Frančiško SREBRNJAK 19.00 za starše KRAMAR in KUHELJ 19.00 za +  Marijo in + Jožeta KUMPA
NEDELJA,  7.  julij NEDELJA,  14. julij NEDELJA, 21. julij NEDELJA,  28. julij
7.00 za  + Antona in Marijo AVSEC 7.00 za  + Vincenca in 

druge + FLAJNIK
7.00 za  + Karla ŠTRUMBLJA  in  

za + Marjana ZORETA
7.00 v  zahvalo Božjemu varstvu v 

nesreči
8.30 za  župljane

 (p. Darko-srebrna maša)
8.30 za  župljane 8.30 za župljane 8.30 za  župljane

10.00 za  + MAKŠE 10.00 za + starše in 
+ Marijo SELAK

10.00 za + Draga GRAHKA, obl. 10.00 za  + Stanislava KOSA

11.30 za  + starše PANJAN in sestri Nado  in 
Ivanko

11.30 za + Antona TRAMTETA, 
3. obl.

11.30 za  + Štefana SREBRNJAKA, 
2. obl.

11.30 za  vse + RADEŽEVE

19.00 za  zdravje (D.Ć.) 19.00 za + starše HUDOKLIN in 
+ Mici GUŠTIN

19.00 za  + Frančiško KASTREVC 19.00 za  + Frančiško KASTREVC

SV-10 poljska sveta maša PV-10 za  + Ivana KOCJANA (obl.) in 
ostale iz družine  KOCJAN

VS-10 za + Pepco in + Zvonka GRE-
GORČIČA

V župnijski pisarni lahko od nedelje, 28. julija, po jutranji ali večerni sv. maši naročite mašne namene za mesec september 2019.

PO(NE)SREČENI UTRINKI IZ OZNANIL
• Skupina za ponovno pridobitev za-

upanja vase se zbira ob četrtkih ob 
19h . Prosim, vstopite pri zadnjih 
vratih.

• V petek ob 19h bodo otroci iz oratori-
ja v župnijski avli uprizorili Shakespe-
arovega Hamleta. Župljani ste vablje-
ni, da se udeležite te tragedije.

• Drage gospe, ne pozabite na dobro-
delni sejem! To je odličen način, da 
se znebite vseh tistih neuporabnih 
stvari, ki vam jemljejo prostor v sta-
novanju. Pripeljite svoje može.

• Tema današnje kateheze: Jezus hodi 
po vodi. Jutrišnja kateheza: Iščemo 
Jezusa.

• Zbor nadšestdesetletnikov za vse po-
letje preneha delovati, s hvaležnostjo 
vseh župljanov.

• Cena za udeležbo na seminarju o 
molitvi in postu vključuje vse obede.

• Prosimo, da vaše darove položite v 
kuverto skupaj z rajnimi, za katere 
želite, da molimo.

• V torek zvečer bo v župnijski avli 
večerja na osnovi fižola. Sledil bo 
koncert.

https://si.aleteia.org/

MAŠNI NAMENI - JULIJ 2019


