
www.nm-kloster.si LENARTOVE POČITNICE 2016 
3.- 4. november 2016 

 

Lenartove počitnice v župniji NM – Sv. Lenart bodo letos potekale takole: 
zaradi razporeditve letošnjih praznikov, bodo počitnice samo dva dni. In sicer, prvi dan bomo izdelovali v 
ustvarjalnih delavnicah razne izdelke; kot prejšnja leta bo na voljo tudi glasbena in športna delavnica. 
Drugi dan pa bomo šli kot »majhni lenarti«, med ljudi, ki so na nek način »obsojeni na zapor« svojih 
lastnih domov, ker jih zaradi starosti ali bolezni ne morejo več zapuščati. Mi jim bomo tja prinesli nekaj 
veselja in dobrote in jih na ta način osvobodili vezi osamljenosti – tako kot sv. Lenart v zgodovini. 
Program Lenartovih počitnic bo potekal v Lenartovi dvorani vsak dan od 9. do 15. ure, možno pa bo tudi 
varstvo od 7.30 ure zjutraj naprej. 
 

Prispevek (na družino) za dva dni je 3 €. 
 
 

Prijavnico oddajte do petka 28. oktobra 2016! 
------------------------------------------------------------------------ 

ŽUPNIJA NM – SV. LENART 

PRIJAVNICA / LENARTOVE POČITNICE 
 

Ime in priimek otroka: ______________________________     Razred: _____   Telefon: _____________ 
 

Naslov: _____________________________________________________________________________ 
 

Na Lenartove počitnice prijavljam svojega otroka za naslednja dneva (ustrezno obkroži): 
 

1. dan: četrtek, 3. 11. 2016: ustvarjalne delavnice 

2. dan: petek, 4. 11. 2016: obisk bolnih in onemoglih 
 

Oba dneva bo program potekal od 9.00 do 15.00 ure. 
Otroka bomo pripeljali tudi v jutranje varstvo ob 7.30:   DA      NE  
 
Podpis staršev: _________________________________________ 
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