
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 

 

Prijazno ste vabljeni, da se v tem tednu 
udeležite svetih opravil in prireditev, 
ki so objavljene v sklopu praznovanja 
naše župnijske zavetnice sv. Marjete. 
 

 

 

Bi takšna slika 
z naslovom »Na 
poti k sv. maši« 
lahko bila tudi 
vaša?  Čestitke! 

 
 

 

V minulem tednu se je v zbiralni ak-
ciji za onovo strehe na Gori Oljki 
odzvalo 37 družin oz. posameznikov 
in 1 podjetje. Pohvala! Za vsak 
dobronameren dar se najlepše 
zahvaljujem!      
 
 

 

 DOBRODELNOST   
 

 

Na Krištofovo nedeljo, 26. julija, nas 
bo Jezus v evangeliju povabil naj 
nahranimo množico ljudi. »Kje naj 
dobimo kruha, da bodo tile jedli?« 
Nekaj denarja in nekaj kruha bi tudi 
mi imeli, toda kaj je to za tolikšno 
množico potrebnih. 'Saj se ne splača 
niti začeti. Bolje je pobegniti ali pa 
si zatisniti oči' … Vendar tega tudi 
letos ne storimo. V akciji MIVA z 
veseljem namenimo dar - morda 
»tisočinko evra za vsak srečno 
prevožen kilometer«. 
 
 

 

Slovenska karitas letos zbira šolske 
potrebščine za 6500 otrok. Povabljeni 
smo k sodelovanju. Zvezke zbirajo 
tudi  na osnovnih šolah in v Mercator-
jevih trgovskih centrih. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv. Marjeta Antiohijska 

 

 

 ŽUPNIJSKI DNEVI  
 

 

Petek, 17. julija 
 

19:00  večerna sv. maša (v starem 
delu župnijske cerkve) 

19:30  otvoritev razstave del 
letošnjega oratorija, in 
prikaz življenja župnije od 
lanskih župnijskih dni (stari 
delu župnijske cerkve)  

19:40  koncert skupine Margareta  
 

Sobota, 18. julija 
 

07:30  športne dejavnosti: nogomet, 
odbojka na mivki, košarka, 
balinanje, namizni tenis, me-
tanje obročev na cilj in žoge 
na koš … (igrišče za OŠ)  

17:00  sv. maša v Novem Kloštru 
17:30  blagoslovitev konj 
18:00  družabno srečanje ob 

prepevanju in glasbi 
 

Nedelja, 19. julija 
 

07:00  jutranja sv. maša (žup. cer.) 
10:00  slovesna sv. maša  
10:45  procesija (okolica cerkve) 
11:30  družabno srečanje, razglasi- 

tev rezultatov športnih 
tekmovanj (prostor pred 
cerkvijo) 

 

Ponedel., 20. julija, god sv. Marjete 
 

07:00  jutranja sv. maša 
19:00  večerna sv. maša 
 
  

 

 


