SVETE MAŠE OD 12. 9. do 25. 9. 2022
——————————————————————

Ponedeljek 12. 9. – Marijino ime

Ponedeljek, 19. 9. – sv. Januarij

19.00 V. Gaber: + Stanislav Hribar (V.
Gaber)

19.00 V. Gaber: v čast Svetemu Duhu

——————————————————————

Torek 13. 9. – sv. Janez Zlatousti

——————————————————————

Torek, 20. 9. – sv. korejski mučenci
——————————————————————

Sreda, 21. 9. – sv. apostol Matej

19.00 Bič: + Strunovi (Pristavica)

8.15 V. Gaber: po namenu

Sreda 14. 9. – povišanje sv. križa

——————————————————————

——————————————————————

18.00 Sela: + Ana Pucelj
——————————————————————

Petek, 23. 9. – sv. Lin

——————————————————————

18.00 Sela: + Slavko Hrovat

18.00 Sela: + Jože Robida, obl.
19.00 V. Gaber: + Joži Saje (Mirna Peč)

19.00 V. Gaber: + Vida Završnik

——————————————————————

Sobota, 24. 9. – bl. Anton Martin
Slomšek

——————————————————————

Sobota 17. 9. – sv. Ljudmila
8.00 Sela: + Andrejka Grošelj - Kavčič
19.00 V. Gaber: + Ljudmila Štepec, vsi
Hočevarjevi obl.

19.00 Bič: + Ivan, Alojzija (obl.), vsi
Pilarjevi
——————————————————————

26. nedelja med letom, 25. 9.
sv. Gvido

——————————————————————

25. nedelja med letom, 18. 9.
sv. Jožef Kupertinski
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh
župnij

8.45 Sela: vsi + Črčkovi

8.45 Sela: + Papež in Ajdišek

10.00 V. Gaber: + Veronika Potrebuješ

10.00 V. Gaber: + Vladimir Hribar

24. 9. V. Gaber: Sk. Zdenke Lavš (Zagor.)
Sela: Replje, Arčelca 2/2

BRANJE BERIL
18. 9.
Veliki Gaber:
7.00 Tomaž Lavrih
10.00 Joži Kastelic

25. 9.
Veliki Gaber:
7.00 Štefka Gliha
10.00 Cvetka Blatnik
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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.
č

Poslušajte vendar vi, ki teptate ubožca, pokončujete
reveže v deželi in pravite: »Kdaj bo že mimo mlaj, da
bomo prodajali žito? Kdaj bo mimo sobota, da bomo
odprli žitnice; da bomo zmanjšali mero, povečali uteži in
podtaknili varljivo tehtnico; da bomo za denar kupili siromake, za par čevljev
ubožca, da bomo kot zrnje prodali tudi pleve?« Gospod prisega pri Jakobovem
ponosu: »Nikoli ne bom pozabil vseh teh njihovih dejanj« (Amos 8,4-7).

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

ČETRTO POGLAVJE – DRUŽBENA RAZSEŽNOST EVANGELIZACIJE
Cerkveni nauk o družbenih vprašanjih
Gospodarstvo in porazdelitev dohodkov

ČIŠČENJE CERKVE
17. 9. V. Gaber: Sk. Brigite Lajkovič
(Zagor.)
Sela: Replje, Arčelca 1/2

25. – 26. NEDELJA MED LETOM C

19.00 V. Gaber: + Jože Barle

19.00 Bič: + Frančiška Pajk, obl.
Petek 16. 9. – sv. Ciprijan

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

Četrtek, 22. 9. – sv. Mavricij

8.15 V. Gaber: + Alojzija Struna
Četrtek 15. 9. – žalostna Mati Božja

~ 19 ~

19.00 Bič: + Lovrenc Sever

18.00 Sela: + Anton Zaletel, obl.
——————————————————————

LETO XXIV, 11. 9. 2022

202. Nujno je, da odpravimo strukturne vzroke revš ine. To ne more akati; ne le
zaradi pragmati ne nujnosti, da bi dobro uredili družbo, ampak tudi zato, da bi jo
ozdravili bolezni, ki družbo slabi in onemogoča ter jo lahko vodi samo v nove
krize. Projekte pomo i, ki se soo ajo z nekaterimi nujnimi zahtevami, je treba
razumeti zgolj kot za asne ukrepe. Dokler problemi ubogih niso rešeni v korenini,
s tem da se odpovemo popolni avtonomiji trgov in finan ni spekulaciji in se lotimo
strukturnih vzrokov neenake porazdelitve dohodkov, kar vklju uje »odstranitev
strukturnih vzrokov nepravilnega delovanja svetovnega gospodarstva« (Benedikt
XVI., Nagovor diplomatskemu zboru), ne bodo rešeni problemi sveta in
navsezadnje ne more biti rešen noben problem. Neenakost je korenina družbenega
zla.
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
V ponedeljek 12. 9. se začne verouk po urniku. Če kdo še zamuja z vpisom, naj
se oglasi v času uradnih ur (ali pa pokliče, da se ne zgrešimo). V ponedeljek 12. 9.
ima popoldne verouk 8. razred, 19. 9. pa 9. razred. Učenci obeh 7. razredov lahko
pridejo v ponedeljek ali torek.
Urnik verouka 2022/23
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8/9 na
14 dni

15.35-16.20

u
Katehetsko pastoralna šola vabi na informativni dan 15. 9. ob 17h v Baragovem
zavodu v Novem mestu. Vabljeni k vpisu! Program je namenjen vsem, ki želijo
poglobiti versko znanje, najti spodbudo za duhovno rast ter usposablja za sodelovanje v župniji.

u

7b

Verouk od 1. do 5. razreda
je v KS,
ostali v župnišču.

8/9 na
14 dni

Birma ~ V naših župnijah se za 38 birmancev (13 na Selih in 25 v Gabru) približuje
dan birme, 9. 10. Na Selih bo birma ob 9h, v Gabru pa ob 11h. Vse župljane vabim,
da si vzamete kdaj čas in se udeležite devetdnevnice ter podprete naše birmance z
molitvijo in prisotnostjo. Z devetdnevnico pred birmo bomo začeli v petek, 30. 9.
Birmanci se bodo vsi skupaj srečali z birmovalcem škofom Andrejem Sajetom v
četrtek 6. 10. ob 18h v V. Gabru. Ob 19h bo maša, med katero bo g. škof na voljo
za sv. spoved. Po maši se bo škof srečal še z župnijskim pastoralnim svetom in
župnijskim gospodarskim svetom.

u
Molitvena veriga za mir ~ Krajevne Cerkve v Evropi se bodo povezale v
molitveno verigo solidarnosti za vse trpeče v vojni v Ukrajini ter za mir na tem področju in v vsej Evropi. Dan molitve bo potekal po vseh škofijah v Evropi na
praznik Povišanja sv. Križa, 14. septembra 2022. Ta praznik še posebej skrbno
praznujejo Vzhodne Cerkve. V naši skupni molitveni verigi se bomo združili v desetminutnem tihem češčenju Najsvetejšega po jutranji maši.

u
Zakonska skupina ~ V Gabru ustanavljamo zakonsko skupino, ki jo bo vodil
voditeljski par. Namen povezovanja v zakonske skupine je, da bi zakoncem pomagali pri gradnji dobrih medsebojnih odnosov. Možje in žene, ki jim ni vseeno, kaj se
z njihovimi družinami dogaja, imajo v zakonski skupini oporo, da odgovorno
poskrbijo zase in za svoje otroke ter jih pripravili na življenjske izzive. Prvo informativno srečanje z voditeljskim parom bo v petek 16. 9. ob 19.30 v učilnici župnišča. Zakonski pari ste lepo povabljeni, da pridete pogledat, kako deluje takšna
skupina. Več informacij najdete tudi na diz.si.

u
Srečanje Slovencev, Hrvatov in Madžarov, Beltnici, 8. 10. ~ Tradicionalno
srečanje bo potekalo pod geslom Skupaj na poti vere in miru. Ob 9h se začne
molitveni program, mašo ob 10h pa vodi murskosoboški škof Peter Štumpf, pridiga
varaždinski škof Bože Radoš, na koncu pa bo zbrane nagovoril tudi gjörski škof
András Veres. Na romanje se odpravlja tudi naša dekanija, prijavite se pri domačem župniku najkasneje do 24. 9. Prispevek za prevoz bo okrog 15 €, za malico
oz. kosilo pa 5 €.

Teden mladih, 11.-17. 9. ~ Začne se z nedeljo mladih in zaključi s Stično mladih.
Na nedeljo mladih se bomo še posebej zahvalili Bogu za vse mlade, še posebej za
vse, ki sodelujejo v župniji, in zanje molili.

u
Stična mladih, 17. 9. v Stični ~ Letošnje geslo je Izberi vihar. Stična mladih se
odpre 9.30, ob 10h je uvodni program, ob 11h maša, nato je čas za kosilo in ogled
stojnic, sledita dva kroga delavnic, ob 18h večerja in večerni program. V ceno
vstopnice (10 € v predprodaji in 12 € na prizorišču) je všteta tudi večerja. Več na
sticna.net.

u
Pri ofru ob žegnanju na Gombiščah ste darovali 733 €, pri ofru ob žegnanju na
Šumberku pa 547 €. Bog povrni za vaše darove. Priprave na načrtovane izboljšave
v obeh cerkvah so že v teku.
Hvala Rozinovim za obnovo »zakristijske« omare v žubenski cerkvi. Hvala Borisu
in Stojanu za pomoč pri postavljanju zaščitne ograje pred cerkvijo, ki počasi dobiva
končno obliko.

u
Tretje vseslovensko srečanje mož, sobota 24. september ~ Srečanje z
naslovom Moškega in žensko je ustvaril bo v Zavodu Antona Martina Slomška, na
Vrbanski cesti 30, v Mariboru. Več informacij boste našli na spletni strani:
krscanski-mozje.si in moskaduhovnost.si, kjer se zbirajo tudi prijave.

u
Dar za maše ~ Z mesecem septembrom je priporočen dar za mašo 23 €.

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za september in oktober. 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.

