SVETE MAŠE OD 21. 11. do 4. 12. 2022
——————————————————————

Poned. 21. 11. – Darovanje Dev. Marije
17.00 Sela: za zdravje
18.00 V. Gaber: + Medvedovi, Rozinovi
(Sevno)
——————————————————————

Torek 22. 11. – sv. Cecilija
17.00 Sela: po namenu
18.00 V. Gaber: za vse pokojne pevke,
pevce in organiste
——————————————————————

Sreda 23. 11. – sv. Klemen
8.15 V. Gaber: + Pavel Zupančič
——————————————————————

Četrtek 24. 11. – sv. vietnamski muč.
17.00 Sela: + Ana Pucelj
18.00 Bič: + Jože Anžlovar, Terezija Zorc,
obl.
19.00 V. Gaber: + Ana Vojščak, 7. dan
——————————————————————

Petek 25. 11. – sv. Katarina
17.00 Sela: + Mihael Kocijančič
18.00 Bič: + Danijel Potokar
——————————————————————

Sobota 26. 11. – sv. Valerijan
18.00 V. Gaber: + Marija, Ludvik Slak,
Beručanovi

Ponedeljek, 28. 11. – sv. Jakob
18.00 V. Gaber: + Mihael Jevnikar, 30. dan
——————————————————————

Torek, 29. 11. – sv. Radogost

~ 24 ~

18.00 V. Gaber: + Alojzij Koporec,
30. dan
——————————————————————

Sreda, 30. 11. – sv. Andrej
8.15 V. Gaber: + Vinko in Francka
Šepec, obl.
——————————————————————

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU
1. – 2. ADVENTNA NEDELJA MED LETOM A

Četrtek, 1. 12. – sv. Edmund
17.00 Sela: na čast sv. Florijanu
18.00 Bič: + Elca, Milan Jerše, Alojzija,
Alojzij Kastelic
——————————————————————

Petek, 2. 12. – sv. Vivijana
18.00 Šentjurje: + Ivan Zajec

»Pridite, pojdimo na Gospodovo goro, k hiši
Jakobovega Boga. Poučil nas bo o svojih potih in
hodili bomo po njegovih stezah. Kajti s Siona bo
prišla postava in Gospodova beseda iz Jeruzalema«
(Iz 2,3).

——————————————————————

u

Sobota, 3. 12. – sv. Frančišek Ksaver

Apostolska spodbuda papeža Frančiška

12.00 V. Gaber: v zahvalo (zlata poroka)

EVANGELII GAUDIUM – VESELJE EVANGELIJA

17.00 Sela: + Veronika Črček, vsi + Črčkovi

škofom, duhovnikom in diakonom, Bogu posvečenim osebam
in vsem krščanskim vernikom
o oznanjevanju evangelija v sedanjem svetu

18.00 Šentjurje: + Anton Štepec, obl.

——————————————————————

——————————————————————

1. adventna nedelja, 27. 11.
sv. Virgil in Modest
7.00 V. Gaber: + Trnovšek (Pristavice)
8.45 Sela: + Marija Črček, obl.
10.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

2. adventna nedelja, 4. 12.
sv. Barbara

ČETRTO POGLAVJE – DRUŽBENA RAZSEŽNOST EVANGELIZACIJE

7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

Gospodarstvo in porazdelitev dohodkov

8.45 Sela: + Pavelški (Babna gora)
10.00 V. Gaber: + Jožef Fortuna

ČIŠČENJE CERKVE
26. 11. V. Gaber: Žubina
Sela: Sela št. 11-20 2/2
3. 12. V. Gaber: Stranje
Sela: Sela št. 24 1/2

BRANJE BERIL
27. 11.
Veliki Gaber:
7.00 Peter Nose
10.00 Jože Strmec

4. 12.
Veliki Gaber:
7.00 Štefka Gliha
10.00 Teja Zajec

č

č

Č

č

Uradne ure: ponedeljek 9.00-11.00 in 16.30-17.30, petek 15.30-17.30, 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

LETO XXIV, 20. 11. 2022

Cerkveni nauk o družbenih vprašanjih
206. Gospodarstvo bi moralo biti, kakor pove grška beseda ekonomija – umetnost,
kako doseči ustrezno upravljanje skupne hiše, in ta hiša je celoten svet. Vsako
daljnosežno gospodarsko delovanje, ki ga izvajajo na enem delu planeta, vpliva na
celoto. Zato nobena vlada ne more delovati izven skupne odgovornosti. V resnici
bo na krajevni ravni vedno težje najti rešitve za velikanska svetovna protislovja, ki
krajevno politiko zasipajo s problemi, ki jih je treba rešiti. e res ho emo dose i
zdravo svetovno gospodarstvo, je v tem zgodovinskem obdobju potreben
u inkovitejši na in sodelovanja, ki ob polnem upoštevanju neodvisnosti narodov
zagotavlja gospodarsko blaginjo vseh in ne le nekaterih dežel.
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Sveta Cecilija, zavetnica cerkvenih glasbenikov, 22. 11. ~ Na god sv. Cecilije ste
vsi pevci lepo vabljeni k večerni maši v njeno čast in priprošnjo. Po maši pa vabljeni
v učilnico, da malo popraznujemo in še kakšno domačo zapojemo.

u
Sv. Katarina Aleksandrijska je zavetnica grajske kapele na Šumberku. Goduje 25.
11., praznovali pa smo prvo nedeljo v septembru (zaradi ugodnejšega vremena).
Sv. Katarina je priprošnjica za zdravi pamet, zato še posebej lepo vabljeni k maši
na njen god (in ne pozabite moliti tudi za župnika).

u
Advent – začetek novega cerkvenega leta ~ Cerkveno leto pomeni zaporedje
praznikov, ki nam vsako leto predstavijo glavne vsebine Jezusovega življenja in
našega odrešenja. Nedelja Kristusa Kralja Vesoljstva je zadnji praznik, saj govori o
poslednjem dogodku, ki ga še pričakujemo: Jezusovem drugem prihodu, ko bo
dokončno zavladal vsemu z božjo močjo in sijajem (to upanje pri vsaki maši izrazimo tudi kot skrivnost naše vere: Tvojo smrt oznanjamo, Gospod in tvoje vstajenje
slavimo, dokler ne prideš v slavi!). Adventni čas potem to pričakovanje še poglablja. Osem dni pred božičem pa nas vrne v čas, ko so judje pričakovali Jezusov prvi
prihod in prosili Boga, naj pošlje odrešenika, ki so ga napovedovali preroki.

u
Adventni koledarji ~ Otroci bodo tudi letos dobili adventne koledarje misijonskega
središča. V koledarju je na sredini karton, iz katerega se sestavi hranilnik. Vanj
otroci v adventnih dneh dajejo svoje darove - denar za lačne otroke. Te darove
bodo za božič prinesli v župnijsko cerkev v jaslice. Zbrane darove otrok bom odnesel v Ljubljano na Misijonsko središče, od tam pa bodo šli v misijone za nakup
hrane za lačne otroke. Spodbudite otroke, da od svojega nekaj namenijo za otroke,
ki živijo v pomanjkanju. Vaja v odpovedi je nekaj zelo dobrega – ne gre toliko za
količino darov kot za to, da sem se sposoben odpovedati nečemu, kar mi je všeč,
zato da osrečim drugega. En evro pri nas ne pomeni skoraj nič. Za otroka v revni
državi pa pomeni, da en dan ne bo lačen.

Ministranti ~ V soboto 10. 12. bo ob 9h-10h srečanje za ministrante. Posebej
vabljeni novi ministranti! Marsikakšen otrok si želi ministrirati, potrebuje pa tudi
spodbudo in podporo staršev. Zato prosim starše, da spodbudite otroke. Ministriranje otroku pomaga, da najde svoje mesto pri maši in z veseljem sodeluje.
Zakonska skupina ~ V Gabru je začela delovati zakonska skupina, ki se ji lahko še
pridružite. Naslednje srečanje je v torek 13. 12. ob 18.30 v župnišču v Gabru.
Tečaj kitare ~ Nekaterim otroci se že zanimajo za tečaj kitare. Če še koga mika, da
bi se učil igranja kitare za spremljanje petja, naj se obrne na župnika (najbolje, da
me pokličete).

u
Marijo nosimo ~ Med devetdnevnico pred božičem (od vključno 15. 12. dalje)
bomo po starem običaju nosili Marijo. Družine, ki boste sprejele Marijo pod svojo
streho, se prijavite župniku oz. duhovnemu pomočniku. Na Selih »Marijo nosimo«
poteka v okviru župnije (prijavite se duhovnemu pomočniku g. Florijanu Božnarju).
V gabrovski župniji bodo Marijo nosili po vaseh (po domovih ali po podružnicah):
dogovorite se in sporočite župniku, da bom objavil v naslednjih oznanilih.
Velike Dole začnejo pri križu na Gombiščah 20. 12. ob 18h.

u
Bič ~ Hvala vsem, ki ste sodelovali pri praznovanju sv. Martina v Biču. Pri ofru ste
za baško podružnico namenili 1.190 €. Bog povrni!

u
Teden Karitas letos poteka od ponedeljka, 21. 11., do nedelje, 27. 11. pod geslom
»Skupaj delajmo za dobro«.
Klic dobrote ~ V sredo, 23. novembra 2022, v dvorani Golovec v Celju, bo potekal
že 32. dobrodelni koncert Klic dobrote za pomoč družinam v stiski. Prisrčno
vabljeni, da se nam pridružite v Celju. Vstopnice so voljo na tel.: 01 300 59 60 ali epošti: info@karitas.si. Neposredni prenos pa bo na TV SLO – I. program, Radio
Slovenija in Radio Ognjišče.

u

Sestanek za starše 1., 2. in 3. razreda verouka bo v torek 29. 11. ob 18.45 v
učilnici v gabrovskem župnišču.

Zahvala ~ V 88. letu starosti nas je zapustila mami, mama in prababica Vida Strmole.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za izrečena sožalja in darovane sveče, cvetje in svete maše. Zahvala gospodu župniku, pevcem, upokojencem za besede slovesa in komunali Trebnje. – Žalujoči vsi njeni

Na prvi petek 2. 12. bova duhovnika obhajala bolnike po domovih. Če veste še za
koga, ki ne more k maši in bi bil vesel obiska duhovnika, sporočite.

V obeh župniščih lahko kupite pratiko (7 €) in marijanski koledar (3 €).

u

u

Uradne ure ~ V petek 2. 12. ne bo uradnih ur (z birmanci bom na duhovnih vajah).

u

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.

Žubina ~ 10. decembra zvečer je v načrtu koncert Ženskega pevskega zbora Petrol
v žubenski cerkvi. Podrobnosti še sledijo.

u
Adventni oratorijski dan bo 17. 12., prijavnice bodo otroci dobili pri verouku, na
voljo bodo tudi na oglasni deski.

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

