SVETE MAŠE OD 9. 11. do 22. 11. 2020
——————————————————————

Ponedeljek 9. 11. – sv. Teodor
18.00 V. Gaber: + Jožefa Pekolj
——————————————————————

Torek 10. 11. – sv. Leon Veliki
18.00 V. Gaber: + Veronika Zupančič
——————————————————————

Sreda 11. 11. – sv. Martin
18.00 V. Gaber: za sosesko sv. Martina
——————————————————————

Četrtek 12. 11. – sv. Jozafat
V. Gaber: po namenu
——————————————————————

Petek 13. 11. – sv. Stanislav Kostka
8.00 V. Gaber: + Marija Lesjak, obl.
(Šentjurje)

Ponedeljek 16. 11. – sv. Marjeta Škotska
18.00 V. Gaber: + Franja Kanc (M. Gaber)
——————————————————————

Torek 17. 11. – sv. Elizabeta Ogrska
——————————————————————

Sreda 18. 11. – sv.
18.00 V. Gaber: + Frančišek Kastelic
(obl.), Jožefa, France (Dularjevi)
Četrtek 19. 11. – sv. Matilda
18.00 V. Gaber: + Franc, Angela Bregar,
Miha Plavec (Cesta)
——————————————————————

Petek 20. 11. – sv. Edmund
18.00 V. Gaber: + Franc, Rozalija
Kozlevčar, obl. (Medvedjek)

Sobota 14. 11. – sv. Jožef Pignatelli

Sobota 21. 11. – darovanje Device
Marije

33. nedelja med letom, 15. 11.
sv. Albert Veliki
10.00 V. Gaber: živi in + farani obeh
župnij
——————————————————————

Maše po namenih, ki so bile oddane za
nedeljo v Gabru, bodo prestavljene na
najbližji možni dan.

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

——————————————————————

——————————————————————

——————————————————————

~ 23 ~

V. Gaber: po namenu

——————————————————————

18.00 V. Gaber: + st. Zidar in Jože

LETO XXII, 8. 11. 2020

18.00 V. Gaber: + Mirko Medved,
Rozinovi iz Sevnega

33. NEDELJA MED LETOM - KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA,
ZAKLJUČEK LETA A
»Ti moji učenci, ki veljajo za najmanj pomembne, so mi kakor bratje in sestre.
Zagotavljam vam, kadar ste pomagali kateremu od njih, ste to naredili meni,
kralju samemu« (Mt 25,40 ŽJ).

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

KRISTUS KRALJ VESOLJSTVA, 22. 11.
sv. Cecilija

II. Priprava na pridigo

10.00 V. Gaber: živi in + farani obeh
župnij
——————————————————————

Mašni nameni za Sela bodo sproti
objavljeni na tamkajšnji oglasni deski.

Neposredni prenos maše lahko ob navedeni uri spremljate preko spleta na strani:
facebook.com/zupnija.velikigaber.
Sveto obhajilo lahko v župnijski cerkvi sv. Urha posamično prejmete 18.30-19.00
(prej sporočite po telefonu, klic ali sms), ob nedeljah pa 10.45-11.30 (po končani
maši). K spovedi lahko pridete v župnijsko cerkev pol ure pred večerno mašo (prej
sporočite po telefonu, klic ali sms; lahko se tudi dogovorite za ustreznejšo uro).
Uradnih ur do nadaljnjega ni, pač pa pokličete župnika na telefon 041 661 821 ali
pišete na e-pošto zupnija.veliki.gaber@rkc.si.
Telefon župnišča na Selih: 0599 620 89, dhp. Florijan Božnar 031 327 342.
Župnijski trr: SI56 1990 6501 0254 903, Župnija Veliki Gaber, Veliki Gaber 48.

Pedagoška sredstva
158. Že Pavel VI. je rekel: »Zbrana skupnost verujočih … pričakuje in prejme … od
pridige zelo veliko. Naj bo preprosta, jasna, neposredna, naravnana na ljudi.«
Preprostost je povezana z govorico, ki jo uporabljamo. Da ne bi zašli v nevarnost, da
govorimo v prazno, mora biti govorica takšna, da jo ljudje razumejo. Dogaja se, da
pridigarji uporabljajo besede, ki so se jih naučili pri svojem študiju ali v določenih
krogih, ki pa ne spadajo k navadni govorici njihovih poslušalcev. Nekatere besede so
pojmi teologije ali kateheze. Njihov pomen večini kristjanov ni razumljiv. Največja
nevarnost za pridigarja je, da se navadi na svojo govorico in misli, da jo uporabljajo in
razumejo vsi drugi. Če se hočemo prilagoditi govorici drugih, da bi jih dosegli z
Besedo, moramo veliko poslušati, deliti življenje ljudi in mu posvečati pozornost.
Preprostost in jasnost sta dve različni stvari. Govorica je lahko povsem preprosta, a
pridiga ni dovolj jasna. Lahko postane nerazumljiva zaradi svoje neurejenosti, zaradi
pomanjkljive logike ali zato, ker istočasno obravnavamo različna vprašanja. Zato je
nujno poskrbeti, da je pridiga vsebinsko enotna, da ima jasno ureditev in povezanost
med stavki. Tako ljudje zlahka sledijo pridigarju in razumejo njegovo logiko.
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Cerkev je čez dan odprta, tako da se lahko ustavite in zmolite. V cerkvi je lahko
naenkrat do 6 oseb, obvezno nosimo masko, si razkužimo roke in ohranjamo 2 m
medosebne razdalje. Obisk maš do nadaljnega ni možen, lahko pa jih spremljate
preko neposrednega spletnega prenosa na facebook.com/zupnija.velikigaber in
potem pridete k obhajilu v župnijsko cerkev (v času pol ure po maši).
Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od
dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. Pri
domačem župniku naj zaprosijo za prejem svetega obhajila izven maše.
Sveto obhajilo izven svete maše v cerkvi ali kapeli lahko prejmejo samo tisti,
ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature.
Ob vstopu v cerkev si mora vsak razkužiti roke, nadeti zaščitno masko in ohranjati 2 m
medosebne razdalje (to ne velja za družine in člane istega gospodinjstva). Priporoča se,
da imajo vsi duhovniki in verniki na telefonu nameščeno aplikacijo #Ostanizdrav. V
cerkvi je lahko naenkrat največ 6 ljudi. Ob vstopu v cerkev je vsak sam odgovoren za
zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
K obhajilu lahko pridete po vsaki maši 18.30-19.00 (ob nedeljah
10.45-11.30). Ob delavnikih se najavite po telefonu (mobitelu). Posamezni vernik
(ali družina) skozi stranski vhod vstopi v cerkev ter zmoli kesanje in Očenaš. Nato ob
desni steni cerkve pride do prezbiterija, kjer duhovnik podeli sveto obhajilo in
blagoslovi posameznika (ali celo družino). Po obhajilu se na kratko zadržite v tihi
molitvi pod korom in nato po sredini odidete iz cerkve skozi glavni vhod. Tam bo tudi
košarica za vaš dar za potrebe župnije.
K spovedi lahko pridete v župnijsko cerkev pol ure pred večerno mašo – prej
sporočite po telefonu (sms) oz. pokličete in se dogovorite za ustreznejšo uro.
Sprotna obvestila lahko spremljate na facebook.com/zupnija.velikigaber

u

Teden zaporov 15. – 21. november – ZATO SKUPAJ MOLIMO, ZATO SKUPAJ DELUJMO, ZATO SKUPAJ POVEJMO: TI NISI SAM/A! ~ Teden zaporov se v svetu odvija že
več kot štirideset let, v Sloveniji pa že šestnajsto leto. Povabljeni ste, da vsak dan tedna
zaporov molite po namenu posameznega dne in se hkrati vprašate, ali lahko kot
posameznik ali skupnost storite kakšno dobro delo za tiste, za katere molite.
Molitev tedna zaporov v nedeljo: Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti.
S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in
vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve
kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje
in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in
vsak dan. Amen.
Nameni: ponedeljek – moliti z zaprtimi, torek – moliti z žrtvami hudodelstev, sreda – moliti s svojci, četrtek – moliti s skupnostmi, petek – moliti z delavci v zaporih, sobota – moliti z vsemi v kazenskem pravosodju. Več: center-ecce.si

u
Sv. Cecilija ~ Zavetnica cerkvene glasbe letos goduje na Kristusa Kralja vesoljstva.
Hvala vsem za lepo ljudsko petje pri mašah, čeprav je letos toliko reči drugače (maša

zunaj, fizična razdalja, sedaj začasno prepovedane skupne maše … Petje nas močno
povezuje pri molitvi, tako da vas spodbujam, da zapojemo skupaj, tudi kadar se vidimo
samo preko ekrana.

u
Sv. Urh, Veliki Gaber ~ Odtočne cevi z novega dela strehe so nameščene. Ena je speljana preprosto v drenažo, kar ni najbolje, vendar je glede na prejšnje stanje še vedno
izboljšava (prej je šla tja vsa voda, zdaj pa le kaki ⅔). Odpraviti še manjšo napako ter
izboljšati spoj strehe in zvonika na zahodni strani.
Prenovljena zunanja razsvetljava cerkve in okolice (osvetlitev od zgoraj navzdol) že deluje in je mnogo boljša od prejšnje. Stroškov je bilo vsega skupaj okrog 700 €
(s podjetja, ki se ukvarja z osvetljevanjem cerkva, mi je pred kratkim uslužbenec prišel
predstavit njihov izdelek – za 700 € še enega njihovega reflektorja ne bi mogli kupiti).

u
Ob zahvalni nedelji še nekaj zahval poleg tistih, ki sem jih zapisal prejšnji teden. Bogu
sem zelo hvaležen za dobre sosede, ki vedno prijazno pomagajo. Hvala tudi tistim, ki
ste ob prazniku obiskali cerkev in prinesli svoj dar za župnijo v košarico, ki je tam nastavljena. Bog vam povrni! Vesel sem tudi tistih, ki ste izkoristili možnost in ste prišli po
maši k posamičnemu obhajilu. Ker je sedaj cerkev že precej hladna, mi svoj prihod
prosim sporočite vnaprej, ker (razen v nedeljo) da ne bom čakal v cerkvi. Takrat lahko
tudi prinesete dar namesto nedeljske pušice, ali pa ga nakažete na župnijski trr SI56
1990 6501 0254 903.
Še enkrat hvala vsem, ki naročate maše! V zadnjem času število maš počasi
upada zdaj še posebej tudi zaradi ukrepov proti epidemiji. Zavedajte se, da vaši darovi
za maše pomenijo za duhovnika njegov osnovni dohodek (tisto, kar v drugih službah
pomeni plača). S tem župnija vzdržuje svojega duhovnika. Hvala vsem, ki prinesete
darove za župnika in gospodinjstvo v župnišču, zahvaljujemo se vam vsi trije: Jose,
Maribel in župnik Janez.

u

Molitev v času epidemije
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s
tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Sv. Urh, zavetnik naše župnije – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za oktober, november in december. Mašne
darove za Sela oddajte g. Florijanu Božnarju na Selih.
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.
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.
Oznanila so interno glasilo župnij Veliki Gaber in Sela pri Šumberku. Odgovarja Janez Jeromen, župnik.

