
Oznanila
kloštrska

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.

 

• SREČANJE ŽPS bo v ponedeljek, 5. februarja ob 19. uri. 
 

• SODELAVCI KARITAS se dobijo tokrat v sredo, 14. 2.,  po večerni maši. 

 

• DRŽAVNI PRAZNIK – 8. FEBRUAR – DAN KULTURE – ta dan ni 
verouka! 

 

• SV. MAŠA ZA NOTRANJE OZDRAVLJENJE bo v okviru lurške 
devetdnevnice, v četrtek, 8. februarja sv. mašo bo daroval 
napovedani gost, po maši pa bodo sledile molitve nad posamezniki. 
 

• OPERA LENORA – premiera, ki je bil v naši cerkvi, 27. januarja,  je zelo 
lepo uspela. Izvajalci jo željo ponoviti na sam kulturni praznik, 8. 
februarja ob 20. uri, tukaj v naši cerkvi – LEPO POVABLJENI! 
 
 

• PRVOMAJSKO ROMANJE 2018 – stolna, šmihelska in naša župnija, 
organiziramo prvomajsko romanje od 27. do 30. 4. 2018 v Assisi k sv. 
Frančišku, v San Giovanni Rotondo k sv. p. Piju, na Monte 
Sant’Angelo k sv. nadangelu Mihaelu in v Barij k sv. Miklavžu; nazaj 
grede si bomo ogledali še mesto Lanciano, kjer se je zgodil eden od 
evharističnih čudežev in se ustavili še v Lorettu. Kdor razmišlja, naj se 
čim prej prijavi in vplača prvi obrok 100 €; s seboj naj prinese tudi 
številko veljavnega osebnega dokumenta (osebna ali potni list!). 
Polnimo drugi avtobus, zato bi radi čim prej imeli zbrane prijave. 

5. NEDELJA MED LETOM 
 
 
 
 
 
 

 

4.  februar 2018  
št.  10 

 

»Ko so ga našli, so mu rekli: 
'Vsi te iščejo.' Rekel jim je: 
'Pojdimo drugam, v bližnja 
naselja, da bom tudi tam 
oznanjal, kajti za to sem 

prišel.' In prihajal je v 
njihove shodnice, oznanjal 
po vsej Galileji in izganjal 

hude duhove.« 

Mr 1, 37-29 



 

 

MAŠNI NAMENI 
5. TEDEN MED LETOM 2018 

NEDELJA 
4. februar 

 

5.  NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Vincenta Flajnika in vse + Flajnikove 
8.30  za farane   
10.00  za + Antona Radeščka, 1.obl. in Emico Radešček 

11.30  za + Jožefa in Marijo Špeh, za + Franca in 
Marijo Medle ter ostalo sorodstvo 

18.00  za + Muhič in Hrovat 
 PONEDELJEK 

Sv. Agata, devica in mučenka 
5. februar 

8.00  za + Jančar 

18.00  za blagoslov Topliškovih družin 

18.00  za zdravje otrok 
TOREK 

Sv. Pavel Miki, duhovnik in 
drugi  japonski mučenci 

6. februar 

8.00  v zahvalo za zdravje 

18.00  za + Ivana Gregoriča in Staneta Jermana 

SREDA 
Sv. Nivard, redovnik 

7. februar 

8.00  za + Leonarda Jožeta Kukca 

18.00  za žive in + sodelavce Karitas 
BOL 19.30 za bolnike, osebje in svojce 

ČETRTEK 
Sv. Hieronim Emiljani, 
redovni ustanovitelj 

8. februar 

8.00  za vse dobro 

18.00  za + Slavka in starše 

18.00  za + Ano Zajec, 30. dan 
18.00  za + Karla Štrumbelja, 7. dan 

PETEK 
Sv. Apolonija, devica in 

mučenka  
9. februar 

8.00  v dober namen 

18.00  v čast Srcu Jezusovemu 

18.00  za + Franca Mrgoleta, obl. 

 SOBOTA 
Sv. Sholastika, devica in 

redovnica 
10. februar 

8.00  za + starše Gredenc 
8.00  za + Antona Seljaka, obl. 
18.00  za + Petra Košaka 
18.00  za + iz družine Cekuta 

NEDELJA 
11. februar 

 

6.  NEDELJA MED LETOM 
 

7.00  za + Fani Šmid 
8.30  za farane   
10.00  za + starše Špoljar, obl.  in za + Mijo Špoljar, 3. obl. 

11.30  za + Frančiško Berus in Terezijo Džukič 
18.00  za + Jožefo in Franca Kalčič 

SV 10 za + Mihaela, Terezijo in Miha Bele 

LURŠKA 9- DNEVNICA 2018 
 
 

Nadaljujemo z lurško devetdnevnico. 
Vabljeni ste, da se udeležujete 
molitev, sv. maš in srečanj, ki so 
pripravljena za vas. V petek in 
soboto ste še posebej povabljeni 
starši veroučencev, pa tudi mladi in 
vsi, ki vam je blizu družina.  
Vsak večer v času devetdnevnice ob 
17. uri je molitev serafinskega 
rožnega venca in ob 18. uri sv. mašo, 
ki jo daruje povabljeni gost. 
 

PROGRAM: 
 nedelja, 4. februar: Ljubezen ni 

nevoščljiva – p. Peter LAVRIH, OFM 
 ponedeljek, 5. februar:, Ljubezen se 

ne ponaša, se ne napihuje  - g. Jože 
PIBERNIK 

 torek, 6. februar: Ljubezen ni 
brezobzirna – dr. Silvester FABIJAN 

 sreda, 7. februar: Ljubezen ne išče 
svojega – p. Bogdan RUS, OFM 

 četrtek, 8. februar: Ljubezen se ne 
da razdražiti  - p. Janez PAPA, OFM 

 petek, 9. februar: Ljubezen se ne 
veseli krivice, veseli pa se resnice –  
dr. p. Andraž ARKO, OFM 

 po maši filmski večer s p. Andražem 
 sobota, 10. februar: Ljubezen vse 

prenaša - dr. p. Christian 
GOSTEČNIK, OFM 

 po maši sledi nagovor za starše 
 

nedelja, 11. februar ob 18. - praznik 
Lurške Matere božje – maša in 
procesija s petimi litanijami Matere 
Božje, ki jo bo vodi ljubljanski 
pomožni škof, dr. Anton JAMNIK: 
LJUBEZEN NIKOLI NE MINE. 
 

 

MISIJONSKE SVEČE 
 

Na voljo so lepo izdelane misijonske  
svečke, ki jih lahko dobite v 
župnijski pisarni za 3 €. Koristile vam 
bodo tudi pri procesiji z lurškim 
kipom v nedeljo, 11. februarja po 
večerni sv. maši. 
 

SKUPINA VERA IN LUČ 
 

Skupina se s prijatelji srečuje vsako 
drugo nedeljo v mesecu. Tokrat 
bodo sodelovali pri sv. maši v 
nedeljo, 11. 2. ob 10. uri. 
 

 

KAPELA SV. LURŠKE MATERE 
BOŽJE V NOVE MESTU 

 

Kapela v novomeški bolnišnici je 
posvečena Materi Božji iz Lurda. 
Vsako leto obhajamo obletnico, ko je 
bila blagoslovljena, okrog praznika 
Lurške Matere Božje. Letos bo to v 
sredo, 7. 2. ob 19.30. Sv. mašo bo 
daroval novomeški škof Andrej 
Glavan; k sv. maši lepo povabljeni. 
Ponovno naj bodo na tem mestu 
zapisane besede zahvale 
bolniškemu kuratu v novomeški 
bolnici, p. Markotu Novaku, ki 
nesebično dan za dnem skrbi za vse 
bolne, ki si želijo srečati z 
duhovnikom in tudi njihove domače. 
Bog naj mu bo za njegovo sočutno 
besedo povrne z zdravjem in 
nebeško milostjo.   

 

************************************* 

ČIŠČENJE CERKVE 
 

10. 2.: Ul. Marjana Kozine, Jurčičeva, 
Levstikova, Stritarjeva in Tavčarjeva. 


