
 

 

 MARJETA  
 

 

Marjeta, Marjetka, 
Marjetica, Metka, 
Meti, Meta, Megi, 
Pegi, Rita, Biserka, 
Eta, Greta, Gretka, 
Gretica, Margareta, 
Marga, Margica, 
Margeta 
 

 

 

 

 

 PRAZNIK SV. MARJETE 2012  
 

 

Petek, 20.7.2012, god sv. Marjete 
 

   7:00  jutranja sv. maša  
19:00  večerna sv. maša,  
 poje MoPZ v zahvalo za 60 let 

sodelovanja pri bogoslužjih. 
po maši  otvoritev razstave (oratorij) 

in koncert ritmično duhovne 
glasbe. 

 

Sobota, 21.7.2012    

  7:30  nogomet * 041-274-812 
 turnir mešanih trojk v odbojki 

na mivki * 031-747-735 
 turnir v košarki * 041-381-472 
 balinanje * 041-404-533 
 metanje obročev * 031-469-617 
 metanje na koš * 041-793-758 
 namizni tenis * 031/812-170 
17:00  (Novi Klošter) - sveta maša, 

blagoslov konj, družabno sre-
čanje ob prepevanju in glasbi. 

 

Nedelja, 22.7.2012 
 

   7:00  jutranja sv. maša 
10:00  slovesna sv. maša s procesijo 
po maši  družabno srečanje, prilož-

nostni program, srečolov, peka 
palačink, razglasitev rezultatov 
športnih tekmovanj in še kaj … 

 

 

 SLOMŠKOVO LETO  
 

Julij:  DUHOVNIŠTVO 
 

V duhovnika je bil Slomšek 
posvečen leta 1924. Novo mašo je 
opravljal v Olimju, kjer je bil župnik 
njegov bivši kaplan Jakob Prašnikar.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 PRITRKOVALCI  
 
 
 
 
 

Pritrkovalske skupine in posamezni 
pritrkovalci, predvsem pa mladi ljubi-
telji zvonov so lepo vabljeni na poletni 
pritrkovalski tečaj "Trnje - Zagorje, 
Pivka, ki bo od 21. do 28. julija 2012. 
Prijave in info.: pritrkovalci@rkc.si. 
 
 
 

 KULTURA  
 
 

 

V okviru »Večerov v atriju« bodo v 
Domu sv. Jožefa nad Celjem imeli v 
nedeljo 15. julija ob 19. uri izjemen 
kulturni dogodek, saj bo gostoval 
dvainsedemdeset članski orkester iz 
Londona, ki ga sestavljajo diplomanti 
znanega in izredno velikega glas-
benega zavoda. Dirigiral bo Michael 
Purton. Vstopnine na ta veličastni 
koncert klasične glasbe ne bo. Vsi 
prijazno vabljeni! 
 
 
 
 

 ON VERUJE  
 

 

Angleški mislec David Hume je kljub 
svojim dvomom in neveri včasih obis-
kal bogoslužje, ki ga je vodil pobožni 
duhovnik. Prijatelji so ga vprašali, kako 
se to sklada z njegovimi načeli. Pojas-
nil jim je: »Veste, ne verjamem vsega, 
kar govori, toda vem, da on sam ver-
jame v to. In enkrat na teden rad slišim 
človeka, ki verjame v tisto, kar govori.« 

 
 
 

 
 

 
 
 


