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KDO KOGA VOZI K MAŠI?
Prvih štirinajst šolskih dni je z in počasi se umrrjamo Otroci se

si navajajo na šolske sisteme in starši otrokove urnike šole,
treningov in glasbene šole. Tudi šola, ker se
napolni naša cerkev, nekoliko staršev je
Najraje opazujem, kako otroci k maši In
nekaj časa niso videli vaši
šest al' vas
male vas
sveti

to da

za zraven«.
mati duhovnost

SHZE

bojte se ga! vas, po vaših



SWTE MAŠE DOGAJALD SE BO
j1a.9. jenneiiaijeii j19.soieiei<n + KOCJANČČOVI (Podjelje 16)
j19.9 Timi« j 19,50 st Fužina + Frančiška in Martin ŠTROS (SF 216)

jzu.9. jsieas |19.s<i_zuani:a@ + Tilka 2AvERšNik, 2.<>iiL isv 126)
1219 (arnel j7.oozi.pnisi.e Po osebnem namenu.
izza.
i

Peiiek 10.00 Dom
19.30 župnišće

Po namenu.
+Jemej RUAVEC, l7.obl(SV Za)

;23.9.

24.9.

Sobote 19,30 župnišče
Nedelji 7.00 župiiišče

`ł25.nedelja med 10.00 žup. c.
j letom V
j 19.30 St. Fužina

+ Marica in Olga STARE ter+ Majda HOČEVAR
Za farane.
t Mirko KRIVEĹ
Za pokojne in žive policiste.

.+ Fanči ARF, ob pogrebu (SF 174)
25. 9. j Ponedeljek j 19.30 iereio _+ Niko in mama Tilka MLAKAR (Č 19)
26. 9. rim« j mo si Fužina j» inze izteiiic, niii. (si= soj
17.9. sieiia Ž *j19.siižiipni;ce j iinjz LENAR, 1. oni in + zrilrnisv izi
28. 9. j Ceinel | zoo župnisce Pu osebnem namenu,
29.9.

i
Petek 10.00 Dom

19.30 župnišče
Po namenu.
+ Franc ŽMITEK

i so. 9. | sabina |19.su zupniica |+ Fanči ŠARF. po namenu SV 97€
1. 10. Nedelja 7.00 župnišče

16.riedelji1 10.00 žup. i:.
med letom - 19.30 St.Fužina
roženvenska

Za farane.
+ Franc SODJA,za roj. dan in god [J 2)
+ Janez ZALOKAR, 4. obl. jSF 72)

2. 10. ji nnaiiaijeii iasniereiis + Cilka ČUDEN ,!0. dan
3. 10. |Torek i 19.30 St. Fužina 0 Renata MlJlKAR,30.dan
4. 10. jsieaa j mo iupnisce I* Silvestra GARTNER , po namenu Minke
5.10. |Četrlek | 7,00 župnišče Po nam enu,
6.10. Petek 10.00 Dom

19.30 župnišife
Po namenu,
+ Cecilija MIKElJ,po namenu družine Lah

7. 10. jsniim 4 |19,1o zupnisce j + riiaizžeiiovc in y ąkiuekovi (sv zii
Ä 8. 10.

1,
'Nedelja 100 iu priišüev
21. nedelja med 10.00 žup. c. ' ~ j_ sppiri IN Pzkovec (sv104)

+ P' CNAR iswiior 331iii i=RAi<iACiC ex'_ 19.50fS_t(Ĺ Fužina

SPOVEDOVANJE
Sedaj imamo lepo urejeno novo spovednico v župnijski cerkvi. V njej sem na

voljo vsako nedeljo od 8h do svete maše in po vsaki sveti maši. Lahko tudi po
dogovoru.
Vsak petek ob 19h imamo v župnišču češčenje Svetega Rešnjega telesa. Molili
bomo za potrebe župnije, Cerkve in družin.

V NEDELJO,Z4.9..BOMO IMELI OB 10H POLICIJSKO SVETO MAŠO.
Sveto mašo bo ob somaševanju vodil novomeški škof Andrej Glavan. Letos

bomo v naši župniji že trinajsto leto gostili policiste iz vse Slovenije. Vabljeni k
sveti maši in pogostitvi za vse!

OBNOVA STREHE NA CERKVI SVETEGA PAVLA IN SVETEGA DUHA
V kratkem se bo začela obnova naših streh. Odvisni smo samo od vremena. Z

vašo pomočjo smo do sedaj zbrali 10 857 evrov (114 darovalcev in dve nedeljski
nabirki). Hvala vsem, ki darujete nesebično in prostovoljno. Kdor želi karkoli pri-
spevati, lahko osebno izroči župniku,ali odda v nabirki ali pa nakaže na TRR: SI56
1917 0500 5543 924 (DBS d.d.j.To je vaša prostovoljna odločitev. Hvala vam!
SRECANJE STARŠEV veitouceucev

Spoštovani starši, z vašimi otroki smo lepo začeli novo veroučno leto, rad pa bi
se srečal še z vami. Zato vabim na srečanje staršev:

1.. 2.. 3., razred: ponedeljek. 2. 10, ob 20.00 v župnišču;
4., 5.,6.. razred: torek,3. 10 ob 20.00 vžupnišču;
7,, 8., 9., razred: sreda,4. 10 ob 20.00 v župnišču.
Srečanje mladine: 7. 10. ob 20.00. Mladi ste lepo vabljeni na mladinska sreča-

njaà Šežapgasíebno vsi, ki obiskujete srednje šole in fakultete. Večeri bodo tematski
in ni n.
KATEHUMENAT

Katenumenat je poseben tečaj, kjer se odrasli pripravljajo na prejem zakra-
menta svetegajjkrsta in svete birine. Katehumerit se bo odvijal v naši župniji. Ce
je kdo med vañiijigl Ibi rad prejel sveti krstpli kateri drug"'äaki'arrient, naj se oglasi
pri župniku. Posréciüjte topovabilo naprejl Povabite vaše sosede In prijatelje k
katehumenatu. . F :R T
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1« Posi.oviu s'rA se
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Cilka ČUDEN, rojena Hribar; roj.:2.11.1941 in Lidija Renata MLAKAR, roj.:
6.1.1954-,Bog naj jima da večni mir in pokoj!

SMEI-I PRIPOROČAMO POBARVANKA lA TAPRIDNE

Medved in stonoga
Medved priredi zabavo. Povabil je
vse živali in tudi stonogo.
Na zabavi so čakali,da pride
stonoga, Ko se je znočilo. so se
zabavali do jutra. Potem so vse
živali odšle domov. Pojavi se
stonoga in pozvoni pri vratih.
Medved ji odpre iri jo vpraša: »Zakaj
te ni biloh
Stonoga pa vpraša: »Zakaj si pa na
vrata napisal .ol>riši si čevlje`?i'

Janezek In upor
ianelek pravi: »Čez nekaj let se bo
zgodil u porlix
Tone ves prestrašen: »Kaj res? Kdo
se bo pa uprlľri
Janezek se reži: »Blondinke se bodo
upriei Ker bodo uvidele, kakšne šale
krožijo o njilii'

Upravnik zapora in Črnogonec
Upravnik zapora vstopi in vpraša
Cmogorca: »Zakaj ne vstaneš, ko
vstopim?i<
in Ćrnogorec mu odgovori: »Meni so
rekli, da moram odležati dve leti«
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