
 

 

 OBVESTILA - VABILA  
 
 

 

Praznik sv. Marjete bomo tudi letos 
združili z župnijskimi dnevi, ki pome-
nijo dodatno priložnost za zbiranje 
in sodelovanje čim večjega števila 
članov župnijske družine. Tudi letos 
bodo praznični štirje dnevi, v kate-
rih bo lahko prav vsak župljan našel 
kakšno aktivnost zase in obogatil 
svoje življenje. Program �  
 
 

 

Osrednji dogodek ob 
prazniku župnijske 
zavetnice sv. Marjete 
bo vsekakor nedelj-
sko bogoslužje, ki se 
bo pričelo ob 10. uri. 
To slovesnost bomo 
zaznamovali tudi s 

procesijo. Vsi, otroci in odrasli ste 
lepo vabljeni, da se pridružite!  
 
 

 

Za družabno srečanje po nedeljskem 
bogoslužju naj bi se po celi župniji 
peklo pecivo. Zbiranje tega peciva bo 
v župnišču, v soboto, 16. julija, od 
15. do 16.30 ure. Pripravljeno naj 
bo na primernih pladnjih, da se ga 
lahko kar postreže. Dobrodošel bo 
tudi kakšen hlebec domačega kruha. 

 
 
 

 

 O SVETI MARJETI.  
 
 

 

* Že od križarskih vojn na-
prej je v mnogih deželah 
priprošnjica kmetov, ko se 

v vročih poletnih dneh bliža grozeča 
nevihta in je v nevarnosti ves trud na 
poljih, njivah in vrtovih. Neurje lahko 
simbolizira zmaj, ki ga ima na verigi 
in želimo, da ga nebi spustila. Takšen 
'ukročen' zmaj je upodobljen tudi v 
našem župnijskem žigu.  

 

 

 ŽUPNIJSKI DNEVI 2011 
 

 

 

Petek, 15.7.2011 
 

19:00   župnijska cerkev
 večerna sv. maša 

 

po maši otvoritev razstave z deli 
oratorija (župnijska cerkev stari del) 

in koncert ritmično duhovne glasbe 
 

Sobota, 16.7.2011 
 

                       7:30   igrišče OŠ Polzela
 turnir v nogometu 

   prijave: Rok � 041/274-812 
turnir mešanih trojk v odbojki na mivki 

   prijave: Nina � 031/747-735 
turnir v košarki   

   prijave: Marko � 041/381-472 
turnir v balinanju  

   prijave: Stanko � 041/404-533 
metanje obročev na cilj   

   prijave: Ida � 031/469-617 
metanje žoge na košarkarski koš   

   prijave: Robi � 041/793-758 
stara telovadnica OŠ Polzela 

turnir v namiznem tenisu  
   prijave: Emil � 031/812-170 

 

17:00  Novi Klošter - sv. maša 
 

po maši razvitje prapora Malteške 
konjenice Polzela, blagoslovitev 

konj in družabno srečanje 
 

Nedelja, 17.7.2011 
 

7:00    jutranja sv. maša 
10:00   slovesna sv. maša  

procesija in družabno srečanje  
 

Sreda, 20.7.2011 
 

god sv. Marjete 
7:00   jutranja sv. maša 

19:00   večerna sv. maša 
 
 

 

Sveta Marjeta, prosi za nas! 
 

 
 

   
 


