 VERSKI TISK: in nova tiskana oznanila za 14 dni najdete na mizicah ob izhodu!
 UKREPI PO UMIRITVI EPIDEMIJE: Ob vstopu v cerkev si razkuži roke, drži razdaljo
meter in pol; če tega ni, si nadeni masko, ki je potrebna tudi v spovednici.

 ČIŠČENJI CERKVE - 13. 6.: Ragovo in Krka in 19. 6. popoldne: starši
prvoobhajancev.
 TELOVO – PRAZNIK REŠNJEGA TELESA IN KRVI: Slovesni in zapovedani praznik
praznujemo v četrtek, 11. 6.; svete maše so dopoldne ob 8h in 10h ter večerna
ob 19h. Po večerni sv. maši bomo izpostavili Najsvetejše in molili ter prosili
Boga za blagoslov pri našem delu po vaseh in mestu. Pri večerni sveti maši bo
prepevala skupina Nade Žgur iz Ljubljane, Alfa in Omega. Ta večer bodo po
maši tudi molitve nad posamezniki, saj je 2. četrtek v mesecu.
 SLOVESNOST PRVEGA OBHAJILA IN BIRME: Zaradi sprostitve razmer po
epidemiji smo se odločili, da bo PRVO OBHAJILO v dveh skupinah: v soboto,
20. 6., ob 9h in 11h. BIRMA pa bo v nedeljo, 21. 6. pri sv. maši ob 11.30. Zato
z molitvijo podprimo prvoobhajance in birmance ter njihove družine; še
posebej v času devetdnevnice od 12. do 20. junija.
 POČITNICE V STRUNJANU: so do 5. do 11. julija; ORATORIJ pa je letos zaradi
epidemije konec avgusta, od 24. do 30. 8.; prijavnice so na mizicah ob izhodu.
 SVETE MAŠE OB NEDELJAH OB 11.30: Bratje v kloštru smo se odločili, da te
maše v poletnih mesecih, juliju in avgustu, ukinemo. Razlog je v manjšem
obisku v času po epidemiji in tudi v času počitnic.
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
Nedelja Sv. Trojice – 7. 6. 2020

2020

»Tisti čas je Jezus rekel Nikodému: 'Bog je svet tako ljubil, da je
dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje,
ne pogúbil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega
Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po
njem rešil.'« (Jn 3,16-17)

MAŠNI NAMENI

MAŠNI NAMENI

10. TEDEN MED LETOM 2020
NEDELJA

7. junij

10.00

za uspešno maturo
za župljane
za Božje varstvo in za zdravje

SVETA TROJICA

11.30
19.00

za + Branka VRBINCA
po namenu

PONEDELJEK

8.00

za družini KUKMAN in BRUDAR

sv. Viljem, škof

8. junij
TOREK

sv. Primož in Felicijan,
mučenca

9. junij
SREDA

sv. Edvard, duhovnik

10. junij
ČETRTEK

SV. REŠNJE TELO IN KRI

11. junij
PETEK

7.00
8.30

19.00

za + Franca KUPLENKA st., obl.

8.00

za + brata Jožeta (Š.M.)

19.00

za ozdravljenje družinskega debla

8.00

za zdravje

19.00
za + Draga BADOVINCA
BOL 19.30 po namenu
8.00
za župljane
10.00
v zahvalo
19.00
za + Emico POREBER
BOL 19.30 po namenu

12. junij

19.00

za zdravje in v zahvalo za zdravje (M.Š.)
za + Frido HOLZMAN
za + Marka JUREČIČA, 7. dan

SOBOTA

8.00

za očetovo zdravje

19.00

za + ŠTEKAR

7.00

za + Ano in Franca JUDEŽ

NEDELJA

8.30

za župljane

14. junij

10.00

za + Branka VRBINCA

11.30

za + Zvoneta GREGORČIČA

19.00

v zahvalo za zdravje

sv. Eskil, škof, mučenec

sv. Anton Padovanski,
cerk. Učit., duh. I. reda

13. junij

11. NED. MED LETOM

8.00
19.00

11. TEDEN MED LETOM 2020
NEDELJA

14. junij

7.00
8.30
10.00
11.30

za
za
za
za

11. NED. MED LETOM

19.00

v zahvalo za zdravje

PONEDELJEK

8.00

za zdravje in stanovitnost v družini

15. junij
TOREK

19.00

po namenu

8.00

za + iz družine GREDENC ter + Štefko in
Antona SKUBIC

19.00

za + Jolando ŽUPEVEC

8.00

za + Jožefo in Franca KALČIČ

19.00

za blagoslov v družini

sv. Vid, mučenec

bl. Janez iz Parme,
duhovnik

16. junij
SREDA

sv. Albert, duhovnik

17. junij
ČETRTEK

Ano in Franca JUDEŽ
župljane
+ Branka VRBINCA
+ Zvoneta GREGORČIČA

BOL 19.30 po namenu
8.00

za + očeta Jožeta MALIJA

18. junij

19.00

za + Slavka in Terezijo HOČEVAR

PETEK

8.00

za ozdravljenje družinskega debla

SRCE JEZUSOVO

19.00

za + Branka VRBINCA

19. junij

19.00

za + Karla VARDIJANA, 30. dan

SOBOTA

8.00

po namenu FSR

19.00

za + starše KRAMAR in KUHELJ

7.00

za + Karla ŠTRUMBLJA in + Marijo ZORE

NEDELJA

8.30

za župljane

21. junij

10.00

za + iz družine GREGORČIČ

11.30

za + Petra in Alojzijo DRENIK

19.00

za + Jožefo in Franca KALČIČ

Gregor, škof

MARIJINO
BREZMADEŽNO SRCE

20. junij

12. NED. MED LETOM

