SVETE MAŠE OD 22. 11. do 5. 12. 2021
——————————————————————

Ponedeljek 22. 11. – sv. Cecilija
17.00 Sela: za dar novega življenja
18.00 V. Gaber: + Alojz Kastelic
——————————————————————

Torek 23. 11. – sv. Mihael Pro
17.00 Sela: + Anton Zaletel
18.00 V. Gaber: + Danijel Potokar
——————————————————————

Sreda 24. 11. – sv. vietnamski muč.
8.00 V. Gaber: + Alojzija Struna
——————————————————————

Četrtek 25. 11. – sv. Katarina
Aleksandrijska
17.00 Sela: + 3 bratje in 3 sestre iz
Kolarjeve družine
18.00 V. Gaber: + Roza Lavrih
——————————————————————

Petek 26. 11. – sv. Janez
17.00 Sela: + Mihaela Trunkelj
18.00 V. Gaber: + Milan in Elca Jerše
——————————————————————

Sobota 27. 11. – sv. Virgil
17.00 Sela: + Marija Sadar
18.00 V. Gaber: za zdravje (Jože)
——————————————————————

1. adventna nedelja, 28. 11.
sv. Berta
7.00 V. Gaber: za vse žive in + farane
obeh župnij
8.45 Sela: + Marija Črček, obl.
10.00 V. Gaber: + Anton Šepec, obl.

Ponedeljek 29. 11. – sv. Radogost
18.00 V. Gaber: + Veronika Črček, vsi +
Črčkovi
——————————————————————

Torek 30. 11. – sv. ap. Andrej

27. 11. V. Gaber: Medvedjek
Sela: Sela št. 1-10 1/2
4. 12. V. Gaber: Male Dole in Gombišče
Sela: Sela št. 1-10 2/2

~ 25 ~

18.00 V. Gaber: + Olga Žonta
——————————————————————

Sreda 1. 12. – sv. Edmund
7.00 Sela: po namenu

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

8.00 V. Gaber: + Štefan Šiška
——————————————————————

Četrtek 2. 12. – sv. Vivijana

1. – 2. ADVENTNA NEDELJA MED LETOM C

17.00 Sela: + Fortunovi z Gombišča
18.00 V. Gaber: + Franc Lomovšek
——————————————————————

Petek 3. 12. – sv. Frančišek Ksaverij
17.00 Sela: + Franc Ozimek
18.00 V. Gaber: + Anton Fortuna, 30. dan
——————————————————————

Sobota 4. 12. – sv. Barbara
17.00 Sela: + Marija in Alojz Koželj
8.00 V. Gaber: + st. Habjanič, st. Škrabec
——————————————————————

2. adventna nedelja, 5. 12.
sv. Saba
7.00 V. Gaber: za vse žive in + farane
obeh župnij
8.45 Sela: + Marija Glavan (obl.), Marija
(obl.) in Franc Travnik
10.00 V. Gaber: + Elca Jerše

ČIŠČENJE CERKVE

LETO XXIII, 21. 11. 2021

BRANJE BERIL IN PROŠENJ
28. 11.
Veliki Gaber:
7.00 B: Tomaž Lavrih
10.00 B: Mojca Vidmar

5. 12.
Veliki Gaber:
7.00 Franc Anžlovar
10.00 Joži Kastelic

Uradne ure: ponedeljek 9.00-11.00 in 17.00-18.00, petek 16.30-18.30, seveda pa se
lahko dogovorite: tel. 041/661-821 ali e-pošta 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.
Si56 1990 6501 0255 097, Župnija Sela pri Šumberku, Sela pri Šumb. 2.

Molim pa tole: naj vaša ljubezen vedno bolj napreduje v
spoznavanju in v vsakršnem dojemanju, da boste znali
razlikovati, kaj je boljše, in boste tako čisti in neomadeževani
za Kristusov dan, izpolnjeni s sadom pravičnosti, po Jezusu
Kristusu, v slavo in hvalo Božjo (Flp 1,9-11).

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

ČETRTO POGLAVJE – DRUŽBENA RAZSEŽNOST EVANGELIZACIJE
Cerkveni nauk o družbenih vprašanjih
183. Zato nihče ne more od nas zahtevati, da vero odrinemo v skrito intimo ljudi,
brez vsakršnega vpliva na družbeno in narodno dogajanje, ne da bi skrbeli za
zdravje civilnih institucij, brez pravice, da bi izražali mnenja o dogodkih, ki vplivajo
na družbo. Kdo bi si upal zapreti v cerkev sporočilo svetega Frančiška Asiškega in
blažene matere Terezije in ga utišati? Onadva na to že ne bi pristala. Pristna vera – ki
ni nikoli lagodna in individualistična – vedno vključuje globoko željo, da bi
spremenila svet, posredovala vrednote in zapustila svet nekoliko boljši, kot je bil.
Ljubimo ta čudoviti planet, na katerega nas je Bog postavil. Ljubimo ljudi, ki na njem
prebivajo, z vsemi njihovimi dramami in napori, z njihovimi hrepenenji in upi, z
njihovimi močnimi in šibkimi stranmi. Zemlja je naš skupni dom in vsi smo bratje.
Čeprav »je pravični red družbe in države … osrednja naloga politike, Cerkev v boju
za pravičnost ne more in ne sme ostati ob strani« (Benedikt XVI., Bog je ljubezen).
Vsi kristjani, tudi pastirji, so poklicani, da skrbijo za graditev boljšega sveta. Prav za
to gre, saj je družbeni nauk Cerkve v prvi vrsti pozitiven in konstruktiven, usmerja

delovanje, ki spreminja svet. V tem smislu ne preneha biti znamenje upanja, ki
izhaja iz ljubečega srca Jezusa Kristusa. Cerkev hkrati združuje »svoja prizadevanja
zlasti s prispevkom drugih Cerkva in cerkvenih skupnosti na družbenem področju
tako v teoretičnem kakor dejanskem pogledu« (Kompendij družbenega nauka
Cerkve).
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Trenutni ukrepi proti epidemiji ~ Cerkev je čez dan odprta, tako da se lahko ustavite in zmolite. Če ne morete k maši, lahko pokličete župnika in se dogovorite za
obhajilo (za posameznike ni pogoja PCT). Za udeležbo pri bogoslužju je potrebno
preverjanje pogoja PCT, zato morate s seboj imeti veljaven osebni dokument in
veljavno potrdilo, da ste cepljeni, preboleli, ali testirani za covid19. Če je kdo glede
tega kakorkoli v zadregi, naj me pokliče, da skupaj poiščemo rešitev. V cerkvi je
obvezna uporaba mask in razkuževanje rok ob vstopu in izstopu ter razdalja 1,5 m
med člani različnih gospodinjstvi (vsaka druga klop). Zato bodo sedaj vse maše v
župnijski cerkvi, kjer je več prostora. Na prostem je obvezna medsebojna razdalja 1,5 m ali uporablja mask. Smisel vseh teh zahtev je, da bi čim bolj omejili širjenje bolezni in s tem zavarovali najbolj izpostavljene.
Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za
potrebe svoje udeležbe v osnovni in srednji šoli, s tem tudi za udeležbo pri sveti
maši izpolnjujejo pogoj PCT. Povedano na kratko: otroci, ki gredo lahko v šolo,
smejo tudi k maši in verouku.

u
God sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe (22. 11.), bo letos zaradi razmer žal
minila brez pogostitve za pevce, seveda pa ste vabljeni k večerni maši na njen god.
25. 11. goduje sv. Katarina Aleksandrijska, priprošnjica za zdravo pamet in zavetnica grajske kapele na Šumberku. Spomnimo se in na ta dan zmolimo za zdravo pamet še posebej vseh, ki so na vodilnih položajih.

u
Teden Karitas bo potekal od 22. do 28. 11. 2021 pod geslom »SRCE, ki
sprejema«. Za vse nas je vabilo, da se ustavimo in prisluhnemo drug drugemu. Več
na www.karitas.si. »Virus, o katerem želim, da se širi, je virus dobrote. Ljudje naj
ostanejo odprti za pomoč tistim, ki to potrebujejo« (s. Bogdana Kavčič).
V sredo, 24. 11. 2021, bo potekal že 31. dobrodelni koncert Klic dobrote
za pomoč družinam v stiski. Neposredni prenos bo na TV SLO - I. program, Radio
Slovenija in Radio Ognjišče. Na letošnjem večernem koncertu bomo v dvorani na
Golovcu lahko sprejeli največ 500 vnaprej prijavljenih oseb z izpolnjevanjem PCT
pogoja. Prijave so možne na 069 645 184.

u
Adventni čas se začne s 1. adventno nedeljo 28. 11. Prvi del adventa obujamo
naše pričakovanje Jezusovega drugega, dokončnega prihoda, z devetdnevnico pred
božičem pa se začnemo pripravljati na praznični spomin Jezusovega rojstva, nje-

govega prvega prihoda. Otroci bodo dobili adventne koledarje, v katerih je za
vsak dan ena zgodba iz življenja slovenskega misijonarja Miha Drevenška, ki je
deloval v Zambiji. Starši, poskusite si vzeti čas, da vsaj ob nedeljah (in v času devetdnevnice) skupaj z otroki preberete zgodbo za tisti dan, se pogovorite in zmolite
ob adventnem venčku. Ne bo vam žal! To je čas, ki ga na ta način vložite v dobro
svoje družine in prihodnosti otrok. Pa tudi venček ne bo le pozabljen okrasek, ampak bo opravil svojo nalogo.

u
Novi župnijski pastoralni svet je bil izvoljen v naslednji sestavi: Joži Kastelic
(Pristavica), Štefka Gliha (Cesta), Tadeja Curk (Mali Gaber), Peter Nose (Stranje).
Izvoljen je bil tudi Matjaž Pergar (Žubina), ki ne more biti polnopravni član ŽPS (ni
cerkveno poročen), zato smo ga sprejeli kot pridruženega člana. V imenu župnije
se zahvaljujem vsem, ki ste bili pripravljeni sprejeti službo v ŽPS.
ŽPS bo začel z delom decembra. Najprej bomo brali evangelij in se tako
naslonili na temelj naše vere in skupnosti. Te jasne temelje danes nujno potrebujemo, saj živimo in delamo v precej zmedenem in izredno spremenljivem svetu.
Temu bo sledilo nadaljevanje, ki bo bolj blizu operativi.

u
Sinoda ~ V soboto, 9. oktobra 2021, je papež Frančišek začel sinodo z naslovom:
»Za sinodalno Cerkev: občestvo, sodelovanje, poslanstvo.« Sinodalna pot krajevne
Cerkve v škofiji Novo mesto se je začela, ko je škof v začetku novembra zbral in
poslušal svoje duhovnike.
Ob ustanavljanju novih župnijskih pastoralnih svetov po župnijah se bo
sinodalna pot nadaljevala s soudeležbo članov cerkvenih občestev. Takrat bomo z
laiki, člani ŽPS pogledali nekaj prvih nebogljenih korakov sinode v naši krajevni
Cerkvi in se v soboto, 27. novembra, zbrali na skupnem srečanju v Baragovem zavodu. Srečanje bomo zaključili s sveto mašo za uspeh sinode.
Ves čas pa smo vabljeni, da sinodo podpremo z molitvijo, kot nas spodbuja
papež Frančišek: »Vabim vas k molitvi, da bi nam razmišljanja in izmenjave med
tem zbiranjem pomagali odkrivati veselje nad tem, da smo Božje ljudstvo, ki hodi
skupaj, v poslušanju vseh.« (Povzeto po sporočilu Petra Kokotca, generalnega vikarja
v Novem mestu.)

u
Bič ~ Hvala vsem, ki ste z dobro voljo sodelovali pri žegnanju, čeprav nam je
vreme ponagajalo (pritrkovalci, dobski pevci in vsi, ki ste prišli). V pušici se je za
baško podružnico nabralo 145,50 €. Bog povrni!

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za december in januar. Mašne darove za Sela
oddaste g. Florijanu Božnarju na Selih.
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.

