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17. – 20. JULIJ 2009 
 
 
 
 

 

 



Praznik sv. Marjete, župnijske zavetnice, letos že petič združujemo z 
župnijskimi dnevi, ki pomenijo dodatno priložnost zbiranja čim večje 
župnijske družine, da se ob bogoslužju in zabavi medsebojno povezuje.  
Njihova zasnova je podobna lanski. Tokrat celo štirje dnevi, v katerih 
lahko prav vsak župljan najde kakšno aktivnost zase in obogati svoje in 
življenje župnijskega občestva. 
  

********** 
Praznovanje začenjamo v petek z večerno sv. mašo, po njej pa bo v 
starem delu župnijske cerkve otvoritev razstave del letošnjega oratorija, 
prikaz življenja župnije od lanskih župnijskih dni in koncert vokalno-
instrumentalne skupine Margareta. Sobota bo v prvi polovici dneva 
športno obarvana. Kar sedem  tekmovanj je na seznamu, za udeležbo pri 
športnih dogodkih pa se je zaradi lažje organizacije potrebno prijaviti. 
Prijave zbirajo Rok za nogomet, Andreja za odbojko, Marko za košarko, 
Stanko za balinanje, Zdenka za metanje obročev na cilj, Emil za namizni 
tenis, letos na novo pa tudi Marko za metanje žoge na košarkarski koš. 
Prijaviti se je potrebno do petka, 17. julija. V drugi polovici sobote se 
vidimo še v Novem Kloštru, kjer bo najprej sv. maša, nato blagoslovitev 
konj. Soboto bomo v Novem Kloštru zaključili z družabnim srečanjem ob 
prepevanju in glasbi. Nedeljo pričenjamo z jutranjo sv. mašo, ob 10. uri 
pa bo osrednji dogodek župnijskih dni, slovesna sv. maša s procesijo in 
družabnim srečanjem po njej, ki pa še ne bo sklenilo letošnjih župnijskih 
dni, saj je naslednji dan praznik sv. Marjete, ko bosta v župnijski cerkvi 
še jutranja in večerna sv. maša. 
 

********** 
Pecivo za družabno srečanje v nedeljo naj bi se peklo po celi župniji. 
Zbiranje peciva bo v župnišču, v soboto, 18. julija, od 15. do 16.30 ure. 
Pecivo naj bo pripravljeno na primernih pladnjih, da se ga lahko takoj 
postreže. Dobrodošel bo tudi kakšen hlebec domačega kruha. 

 
********** 

Naj bodo dnevi od 17.-20. julija za župnijo zares praznični in 
ponovna priložnost, da se odzove,  se okrepi in med sabo še bolj 
poveže. NATE RAČUNAM, geslo letošnjega oratorija, naj nas 

vzpodbuja tudi pri župnijskih dnevih.  
 
 



Petek, 17.7.2009 
 
 
 

19:00 župnijska cerkev večerna sv. maša 
 

po maši župnijska cerkev /  otvoritev razstave del letošnjega oratorija, 
 stari del prikaz življenja župnije od lanskih župnijskih  
 dni in koncert vokalno-instrumentalne 
 skupine Margareta 
 
 

 
 

Sobota, 18.7.2009 
 
 
 

7:30 igrišče OŠ Polzela turnir v nogometu 
  prijave: Rok � 041/274-812 
 

  turnir mešanih trojk v odbojki na mivki 
  prijave: Andreja � 031/413-568 
 

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

  balinanje  
  prijave: Stanko � 041/404-533 
 

  metanje obročev na cilj   
  prijave: Zdenka � 031/697-290 
 

  metanje žoge na košarkarski koš   
  prijave: Marko � 041/381-472 
 

 stara telovadnica turnir posameznikov v namiznem tenisu  
 OŠ Polzela prijave: Emil � 031/812-170 
   
 

17:00 Novi Klošter - sv. maša 
  - blagoslovitev konj  
  - družabno srečanje ob prepevanju in glasbi 

 
 
 

 
 

Nedelja, 19.7.2009 
 
 

7:00 župnijska cerkev jutranja sv. maša 
 

10:00 župnijska cerkev slovesna sv. maša s procesijo 
 

po maši prostor pred cerkvijo družabno srečanje  
  - razglasitev rezultatov športnih tekmovanj 
 
 
 

 
 

Ponedeljek, 20.7.2009, praznik sv. Marjete 
 

 
7:00 župnijska cerkev jutranja sv. maša 
 

19:00 župnijska cerkev večerna sv. maša 


