SVETE MAŠE OD 20. 6. do 3. 7. 2022
——————————————————————

Ponedeljek 20. 6. – sv. irski mučenci
20.00 Bič: + Alojzij Kastelic
——————————————————————

Torek 21. 6. – sv. Alojzij Gonzaga
20.00 V. Gaber: za odvrnenje hude ure
——————————————————————

Sreda 22. 6. – sv. Pavlin iz Nole
7.00 Sela: po namenu
8.00 V. Gaber: + Lojze Grčman
——————————————————————

Četrtek 23. 6. – sv. Agripina
19.00 Sela: + Slavko Hrovat
20.00 V. Gaber: + Marija, Ludvik Slak
(Medvedjek)
——————————————————————

Petek 24. 6. – rojstvo Janeza Krstnika,
Srce Jezusovo
19.00 Sela: + Ivan, obl., Toni in Ivanček
Fortuna
20.00 V. Gaber: + Jože Barle, 30. dan
——————————————————————

Sobota 25. 6.
Marijino brezmadežno srce
dan državnosti
8.00 Sela: + Stanislav Trlep, obl. (Orlaka)
10.00 V. Gaber: + Lovrenc Sever
——————————————————————

13. nedelja med letom, 26. 6.
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij
8.45 Sela: + Franc Ozimek, obl. (žegnanje)
10.00 V. Gaber: + Ivan Zajec

ČIŠČENJE CERKVE
25. 6. V. Gaber: Šentjurje
Sela: Sela št. 21-30 1/2
2. 7. V. Gaber: Veliki Gaber
Sela: Sela št. 21-30 2/2

Ponedeljek, 27. 6. – sv. Ema Krška
19.00 Sela: po namenu
20.00 Šemtjurje: + Alojzij Sinjur
——————————————————————

Torek, 28. 6. – sv. Irenej
19.00 Sela: + Mihaela Trunkelj
8.00 V. Gaber: + Stanislav Prosen
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——————————————————————

Sreda, 29. 6. – sv. Peter in Pavel
8.00 V. Gaber: + Franc Lavš
19.00 Sela: + Lojze, Ciril, st. Lobe, st. Mikelj
20.00 V. Gaber: + Anton Zupančič
——————————————————————

Prvi četrtek, 30. 6. – prvi mučenci
rimske Cerkve
19.00 Sela: + Marija in Alojz Koželj
20.00 V. Gaber: + Vida Završnik
——————————————————————

Prvi petek, 1. 7. – sv. Estera
19.00 Sela: + Ana Pucelj
20.00 V. Gaber: + Terezija Rovanšek
——————————————————————

Sobota, 2. 7. – sv. Bernardin
8.00 Sela: po namenu
15.00 V Gaber: poročna maša
20.00 Bič: + Anton, Frančiška Kanc
——————————————————————

14. nedelja med letom, 3. 7.– sv. Tomaž
nedelja Slovencev po svetu
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij
8.45 Sela: + Jožefa Zaletel, obl.
10.00 V. Gaber: + Franc Kozlevčar (prva
žrtev II. s. vojne v Gabru)
BRANJE BERIL
26. 6.
Veliki Gaber:
7.00 Tomaž Lavrih
10.00 Joži Kastelic

3. 7.
Veliki Gaber:
7.00 Franc Anžlovar
10.00 Jože Strmec

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.

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU
13. – 14. NEDELJA MED LETOM C
Vi ste bili namreč poklicani k svobodi, bratje.
Glejte le, da vam svoboda ne bo pretveza za
mesenost, temveč služíte drug drugemu v ljubezni.
Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi,
namreč: ›Ljubi svojega bližnjega kakor samega
sebe.‹ Če pa se med seboj grizete in obžirate,
glejte, da se med seboj ne pokončate (Gal 5,13-15).

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
Prednostno mesto za uboge v Božjem ljudstvu
197. V Božjem srcu imajo ubogi prednostno mesto, tako da je celo sam »postal
ubog« (2 Kor 8,9). Vsa pot našega odrešenja je zaznamovana z ubogimi. Zveličanje
je prišlo k nam po privolitvi ponižnega dekleta iz majhne, odročne vasi na robu
velikega cesarstva. Zveličar je rojen v jaslih, med živalmi, kakor se je to dogajalo
otrokom najbolj ubogih. Ob njegovem darovanju v templju so prinesli dve grlici,
daritev tistih, ki niso mogli plačati jagnjeta (prim. Lk 2,24; 3 Mz 5,7). Odraščal je v
hiši preprostih rokodelcev in si služil kruh s svojimi rokami. Ko je začel oznanjati
Božje kraljestvo, so za njim hodile množice brezpravnih. Tako se je pokazalo, kar
je sam rekel: »Duh Gospodov je nad menoj; Gospod me je mazilil. Poslal me je
oznanjat blagovest ubogim« (Lk 4,18). Tistim, ki so živeli pod bremenom trpljenja
in uboštva, je zagotavljal, da jih Bog nosi v središču svojega srca: »Blagor ubogim,

ker je njihovo Božje kraljestvo« (Lk 6,20). Z njimi se je istovetil: »Bil sem lačen in
ste mi dali jesti.« Učil je, da je usmiljenje do njih ključ do nebes (prim Mt 25,35 sl.).
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Veroučno leto smo zaključili, spričevala so razdeljena (19. 6.). Otroci 4. in 5.
razreda naj vrnejo izposojene tudi veroučne učbenike. Lahko jih prinesejo tudi med
tednom in dajo v nabiralnik, vendar jih morajo opremiti z listki z imenom in priimkom, da bom vedel, kdo je že vrnil. Nekateri učenci 6., 7. in 8. razreda še niso
prišli iskat zvezkov z domačimi nalogami (ki jih morajo nekateri še dopolniti, da
uspešno dokončajo letnik).

u
Praznik rojstva Janeza Krstnika, 24. 6. – žegnanje na Selih pri Šumberku ~
Rojstvo Janeza se letos pokriva s praznikom Srca Jezusovega. Slovesno praznovanje
na Selih bo v nedeljo 26. 6. Vse kaže, da bo do žegnanja uspelo obnoviti celoten
glavni oltar razen kipov, ki bodo prišli na vrsto kasneje. Ob tem se zahvaljem g.
Florijanu Božnarju za zagnanost, faranom pa za vse darove, s katerimi omogočate
obnovo. Tudi ofer na koncu praznične maše bo letos namenjen za obnovo oltarja.
Hvala vsem, ki sodelujete pri žegnanju – tako pri maši kot pri pogostitivi. Bog povrni!

u
Zlata maša ~ Upokojeni novomeški škof Andrej Glavan letos obhaja 50 let
mašništva. Slovesnost zlate maše bo v novomeški stolnici, v nedeljo 26. 6. ob 16h.
Bog daj zdravja in blagoslova ob tem lepem jubileju.

u
Hvala vsem, ki ste velikodušno in požrtvovalno pomagali pri pripravljanju drv za
župnišče: g. Gregorju za posek, g. Tomažu in g. Gregorju za razžagovanje in cepljenje, g. Kristjanu za cepilec in g. Rudiju za traktor. Bog povrni za vašo velikodušnost (in hitrost!). Sedaj je treba drva še zložiti pod kozolec – vsaka pomoč je
dobrodošla, pridete lahko kadarkoli (razen v nedeljo ali na praznik), samo
sporočite.
Hvala tudi sostanovalcu v župnišču, g. Robertu, ki res z veseljem pomaga
pri vseh mogočih opravilih v župnišču in okolici. Hvala tudi vam, farani, ker ga
vedno tako lepo sprejmete medse kljub jezikovnim preprekam. Vedno znova se
čudi, kako dobri ljudje živijo tukaj in kako lepa dežela je to. Pravi, da je Slovenija
videti kot en sam čudovit, velik vrt.

u
Obhajilo bolnikov ~ Na prvi petek v juliju bom kot običajno obiskal bolnike po
domovih.

u

u

Sv. Urh, 4. 7., žegnanje v Velikem Gabru ~ Letos bo žegnanje en dan pred
godom, se pravi v nedeljo 3. 7. Vabljeni k obem prazničnim mašam! Na koncu
obeh maš bo ofer, letos namenjen za stroške prenove prostora pred cerkvijo (dela
lepo napredujejo, tudi huda ura k sreči ni naredila nobene škode). Po končani 10.
maši bomo novi prostor pred cerkvijo tudi blagoslovili. Vse, ki spadate pod zvonik
sv. Urha, lepo vabim, da pripravite tudi kaj domačih dobrot za pogostitev, da novo
»ploščad« preizkusimo tudi v tem pogledu :)

Oratorij 2022 ~ PRIJAVNICE SO ŽE NA VOLJO V OBEH ŽUPNIJSKIH CERKVAH!
Prijavite se čim prej, da ne boste zamudili! Priprave so že v polnem teku.
Oratorijska ekipa vabi prostovoljce za pomoč v kuhinji na oratoriju od 14.
do 17. 7. Kdor bi bil pripravljen prevzeti vsaj kakšen dan, naj se obrne na voditelja
Žiga: 051 241 832.
Opis del: Zjutraj je treba pogreti mleko, skuhati čaj, pripraviti hrano in pribor za prenos v jedilnico. Priprava malice (umiti, narezati sadje …). Opoldne sprejem jedi za kosilo in priprava za deljenje porcij. Priprava večerje (podobno kot zajtrk). Posodo pomivajo udeleženci oratorija, potrebno pa je pomiti velike lonce in
pekače.

u
Srce Marijino, dan državnosti, 25. 6. ob 10h ~ Letos se prazniki res zanimivo
prekrivajo. Dan slovenske državnosti in enotnosti bomo pri maši lahko posebej
lepo obhajali, saj bomo našo domovino izročili Marijinemu varstvu s skupno
molitvijo (kar je sedaj, ko je na vidiku kriza, še toliko bolj potrebno). Prosimo, da bi
Slovenci znali držati skupaj, se podpirati v dobrem in si pomagati v stiskah. Po
maši bomo po stari navadi pod lipo zapeli in nazdravili.

u
Duhovniško posvečenje g. Janeza Meglena ~ Naša škofija ima letos novomašnika: Janeza Meglena iz župnije Krka. Posvečenje bo v novomeški stolnici 28. 6. ob
18h, nova maša pa na Krki 3. 7. ob 14h. Če moremo, se udeležimo tega velikega
praznika, vsekakor pa se novomašnika spomnimo v molitvi!

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za julij in avgust. 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.

