SVETE MAŠE OD 14. 9. do 27. 9. 2020
——————————————————————

Ponedeljek 14. 9. – povišanje sv. križa
18.00 Sela: po namenu
19.00 V. Gaber: + Ludovik Strmole, obl.
——————————————————————

Torek 15. 9. – Žalostna Mati Božja
18.00 Sela: + Marija Trinkavs (Kolarjeva Mici)
8.30 V. Gaber: + po namenu
Sreda 16. 9. – sv. Ljudmila
19.00 V. Gaber: za vse + Lesarjeve
Četrtek 17. 9. – sv. Robert Belarmino
18.00 Sela: po namenu
19.00 V. Gaber: v zahvalo za maturo
——————————————————————

Petek 18. 9. – sv. Jožef Kupertinski
18.00 Sela: + Stanislav Trlep
19.00 V. Gaber: + Marija Saje, obl.
——————————————————————

Sobota 19. 9. – sv. Januarij
8.00 Sela: po namenu
19.00 V. Gaber: + Alojzij Kastelic (obl.),
Alojzija Strmec
——————————————————————

25. nedelja med letom, 20. 9.
sv. korejski mučenci
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij
8.45 Sela: vsi + Fortuna (Gombišče)
10.00 V. Gaber: + Nace Lesjak, obl. (Nagold,
Nemčija)

Sela: Sela št. 11-20 1/2
25. 9. V. Gaber: sk. Marije Prosen

Torek 22. 9. – sv. Mavricij
18.00 Sela: + po namenu
8.30 V. Gaber: + Franc Kozlevčar
Sreda 23. 9. – sv. Lin
19.00 V. Gaber: + Jožef Matjaž
——————————————————————

——————————————————————

19. 9. V. Gaber: Sk. Milene Rus

——————————————————————
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——————————————————————

——————————————————————

ČIŠČENJE CERKVE

Ponedeljek 21. 9. – sv. Matej
18.00 Sela: po namenu
19.00 V. Gaber: + Frančiška Pajk, obl.

Četrtek 24. 9. – bl. Anton Martin
Slomšek, začetek 9-dnevnice
18.00 Sela: + Jože Robida, obl.
19.00 V. Gaber: + Marjan Kastelic
——————————————————————

Petek 25. 9. – sv. Sergij
18.00 Sela: + Marija Kastelic (Dol.
Podšumberk)
19.00 V. Gaber: + Franc Štepec, obl.
——————————————————————

Sobota 26. 9. – Kozma in Damijan
8.00 Sela: + Rafael Zupančič, obl. (Zavrh)
19.00 V. Gaber: v zahvalo za zdravje pri
živini
——————————————————————

26. nedelja med letom, 27. 9.
sv. Vincencij Pavelski
7.00 V. Gaber: + Ljudmila Štepec,
Hočevarjevi
8.45 Sela: + Albin Trlep, obl.
10.00 M. Gaber: za sosesko in vse žive in
+ farane obeh župnij (žegnanje)
BERIL IN PROŠENJ

20. 9.
Veliki Gaber:
7.00 B: Franc Anžlovar
10.00 B: Jože Strmec

27. 9.
Veliki Gaber:
7.00 Štefka Gliha
10.00 Zdenka Koporec

Sela: Sela št. 11-20 2/2

Uradne ure so ob ponedeljkih 9.00-10.00 in petkih 16.30-18.00, seveda pa lahko pokličete
in se dogovorite: tel. 041/661-821 (07/346 91 50).
e-pošta: zupnija.veliki.gaber@rkc.si. Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.
Telefon župnišča na Selih: 0599 620 89, dhp. Florijan Božnar 031/327-342.

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU
25.-26. NEDELJA MED LETOM A
Iščite Gospoda, dokler se daje najti, kličite ga, dokler je blizu! Krivični naj
zapusti svojo pot in hudobni svoje misli. Vrne naj se h Gospodu, da se ga bo
usmilil, k našemu Bogu, ki je velik v odpuščanju (Iz 55,6-7).

u
Apostolska spodbuda papeža Frančiška

EVANGELII GAUDIUM – VESELJE EVANGELIJA
škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam in vsem krščanskim vernikom
o oznanjevanju evangelija v sedanjem svetu

TRETJE POGLAVJE – OZNANJEVANJE EVANGELIJA
II. Priprava na pridigo
Z enim ušesom pri ljudstvu
154. Pridigar mora imeti eno uho tudi pri ljudstvu, da bi ugotovil, kaj verniki
potrebujejo slišati. Pridigar je kontemplativec, ki globoko premišljuje Božjo besedo, pa
tudi globoko premišljuje ljudstvo. Tako spoznava »želje, bogastva in meje, načine
molitve, ljubezni, gledanja na življenje in svet, ki so značilni za posamezne skupine
ljudi« (Pavel VI., Evangelii nuntiandi). Pri tem je pozoren na konkretne ljudi, na to, da
uporablja njihov jezik, znamenja in simbole in odgovarja na vprašanja, ki jih
postavljajo. Gre za to, da sporočilo svetopisemskega besedila povežemo s situacijo, v
kateri so ljudje, s čim iz njihovega življenja, z izkušnjo, ki potrebuje luč Božje besede.
Ta skrb nima nič skupnega z oportunizmom ali diplomatsko preračunljivostjo, ampak
je globoko verska in pastoralna. V bistvu je to »notranja budnost, da bi iz dogodkov
prebrali Božje sporočilo« (pr. t.). To je veliko več, kakor da bi našli nekaj zanimivega,
da bi o tem govorili. To, kar skušamo odkriti, je tisto, »kar nam Gospod hoče povedati
v vsakokratnem položaju« (pr. t.). Tako torej priprava na pridigo postane vaja
evangeljskega razločevanja, kjer skušamo – v luči Svetega Duha – spoznati tisti »klic, ki
ga izreka Bog v vsakem zgodovinskem položaju. Tudi v njem in po njem Bog kliče
vernika« (Janez Pavel II., Dal vam bom pastirjev).
papež Frančišek

Dogodki in oznanila

telefonsko številko. Zbrani kontakti so namreč velika pomoč pri ustavljanju morebitnega širjenja korone.

V cerkvi obvezno nosimo masko in ohranjamo razdaljo 1,5 m (razen s tistimi, s
katerimi živimo v skupnem gospodinjstvu).
Kadar je maša na prostem, ohranjamo medsebojno razdaljo (na klopeh
lahko skupaj sedijo družine oz. člani istega gospodinjstva). Če lahko ohranjamo
razdaljo, maska ni obvezna.
Ko gremo k obhajilu, ohranjamo medsebojno razdaljo (vrsta bo pač bolj
raztegnjena). Maske ne snemamo pred obhajilom, ampak jo samo odmaknemo z
roko, ko damo sv. hostijo v usta. (Celotna navodila najdete na katoliska-cerkev.si.)
Vsakič, ko pridemo k maši ob nedeljah in praznikih, v označeno škatlo pri
vhodu oddamo listek s svojo telefonsko številko (listek lahko napišemo že doma ali
pa pri vhodu v cerkev). Župnija je namreč dolžna na zahtevo pristojnih državnih
organov posredovati kontakte prisotnih pri določeni maši. Ker je stvar res preprosta in
nezahtevna, prosim, da upoštevate. S tem si lahko prihranimo precej komplikacij. Hvala
vsem, ki ste to že sprejeli. (V tujini se morajo npr. ljudje marsikje vnaprej vpisati oz. prijaviti k maši z vsemi podatki; upam, da to pri nas ne bo postalo potrebno.)
Nedeljska maša v Velikem Gabru je ob 7h vedno v cerkvi. Maša ob 10h pa
do nadaljnjega ostaja zunaj pod kozolcem, v primeru močnih padavin pa je tudi ta
maša v cerkvi (če samo malo rosi, maša ostane pod kozolcem).
Zaradi strožjih omejitev so maše med tednom do nadaljnega vedno v župnijski
cerkvi, ker so podružnične premajhne za ohranjanje zahtevane razdalje 1,5 m med
ljudmi. Ob žegnanjih pogostitve po maši niso dovoljene.

Zdravila za Venezuelo ~ V Venezueli vlada kaos in zatiranje, že dolgo ni redne
preskrbe s pitno vodo, elektriko in gorivom. Zaradi lakote ljudje zbolevajo, širi se tudi
koronavirus. Tamkajšna misijonarka s. Andreja Godnič nas prosi za pomoč: če imate
doma zdravila, ki jih ne potrebujete več, jih podarite Venezuelcem. Zdravila lahko prinesete k nedeljski maši (pripravljena bo škatla) ali pa med tednom v župnišče. Če je le
mogoče, naj bodo v svoji embalaži skupaj z navodili, sicer pa jih zavijte v papir in
napišite, kaj je notri. Spisek najbolj zaželenih zdravil: Enalapril (Olivin), Detralex, Losartan, Eutirox, Daltazen (dildiazam ACD), Ciprofloxasila (antibiotik), Ulgarin, Rimaris,
Hidrokortizon (zdravila proti astmi, za dihanje), Ridal, Ibuprofen, Diazepam, Apaurin,
Rivotril (proti epileptičnim napadom), Keppra, Valpron, Sirdalud. Antibiotiki (tablete,
kreme idr.), protibolečinska zdravila, tablete proti driski, alergiji, gaze in povoji, razkužilo, zdravila za slabokrvnost.

u
Mavrica in #najst ~ Mavrica je katoliška revija za otroke, starše, katehete in vzgojitelje, ki otrokom na zanimiv način odgovarja na vprašanja o Bogu in večnosti, šolarjem
širi obzorja in budi radovednost. Letna naročnina s popustom je 39,90 evra (10 rednih
številk + poletni Mavrični zabavnik. Novi naročniki prejmete darilo: knjigo 5 jezikov
ljubezni otrok in obesek angelčka.
Revija #najst je lahko dobro darilo birmancu, ki ga bo spremljalo še enkaj časa.
Z vsebinami bo razvijal talente, premišljeval o odnosu fant–punca, klikal po pop sceni,
poslušal glasbo, spremljal modne smernice, se pripravljal na birmo in po njej prinašal
evangelij svetu. Revija #najst gre z roko v roki z družabnimi omrežji. V vsaki številki
vabijo k reševanju izzivov, ki jih objavljajo na različnih družabnih omrežjih. Naročniki
lahko celotno revijo brezplačno berejo tudi na spletu na svojih pametnih telefonih in
tablicah. Ob naročilu novi naročniki prejmejo darilo: knjigo Iskrice Svetega Duha. Plačilo je možno tudi v dveh obrokih. Naročnina za 6 številk letno je 27,00 evra.
Pokličite na 01 360 28 28 ali pišite na narocila@druzina.si

u

u

u
Jubilejna 15. dobrodelna akcija Za srce Afrike ~ Z našimi misijonarji ter vašo podporo pomagamo revnim otrokom in družinam v Afriki (Burundi, Ruanda, Centralnoafriška republika, Malavi in Madagaskar), ki živijo v pomanjkanju osnovnih dobrin.
Pomagamo pri gradnjah šol, zdravstvenih centrov, vodnjakov in z nakupi hrane za
podhranjene otroke. Domačini pri gradnji vedno dobijo priložnost za delo in zaslužijo
za preživetje družin, kot tudi preko akcije Z delom do dostojnega življenja. Možnost
za podporo revnih družin v Afriki je tudi preko akcije KUPIM KOZO, ko z nakupom
koze za 20 EUR družini omogočite več hrane in zaslužek.

u
Nedeljske nabirke ~ V septembru bo nabirka 13. 9. namenjena Baragovemu zavodu v
Novem mestu (izobraževalna ustanova), ostale pa ostanejo župniji oz. podružnici, če je
žegnanje. Na 1. nedeljo v oktobru je letos nabirka namenjena za »petrov novčič«, s
katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih Katoliške cerkve. Na drugo
nedeljo v oktobru pa bo gabrovska nabirka posebej namenjena obnovi župnijske cerkve
(po strehi se moramo lotiti oken).

u
Sv. Urh, Veliki Gaber ~ Kritina na kozolcu je zamenjana kritine (severna stran), dela na
prezbiteriju župnijske cerkve pa se začnejo 14. ali 15. 9. Molimo za primerno vreme. Ob
tem bomo podrli tudi oreh na ovinku nasproti cerkve, ker je že zelo trhel.
Sv. Martin, Bič ~ Ker je letos 8. 11. zahvalna nedelja, bo žegnanje v Biču 15. 11.

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za oktober in november. Mašne darove za
Sela oddajte g. Florijanu Božnarju na Selih.

Birma 2020 ~ Birma v V. Gabru bo 3. 10. ob 10h, devetnevnica pred birmo pa se začne
v četrtek 24. 9. Na Selih bo birma 18. 10. ob 9h, devetdnevnica pred birmo pa se začne
9. 10.

Priložnost za sveto spoved: Na Selih in v Velikem Gabru pol ure pred vsako oznanjeno
mašo. Za spoved se lahko tudi dogovorite. Pred večjimi prazniki je oznanjeno, kdaj je
priložnost za sveto spoved.

u

S.O.S molitev 031/533-133 vsak dan 20h-22h. Bolniška župnija Ljubljana: 041/613-378
(pokličite tudi za informacije glede duhovne oskrbe po drugih bolnišnicah; http://bolniskazupnija.rkc.si/); Bolnica Novo mesto – p. Marko Novak: 041/742-721.

Žegnanje pri sv. Mihaelu v Malem Gabru 29. 9. ~ Na zadnjo nedeljo v septembru
vabljeni na žegnanje v Mali Gaber. Maša bo ob 10h zunaj pred cerkvijo, darovi so namenjeni za vzdrževanje te cerkve. Če bo napoved deževna, bo maša ob 10h v V. Gabru
v župnijski cerkvi. Običajne pogostitve po maši ne bo, ker ni dovoljena (navodila škofov). Tudi na žegnanju bo na ograji (cvingerju) pri vhodu škatla, v katero daste svojo

Oznanila so interno glasilo župnij Veliki Gaber in Sela pri Šumberku. Odgovarja Janez Jeromen, župnik.

