SVETE MAŠE OD 4. 2. do 17. 2. 2019
——————————————————————

Ponedeljek 4. 2. – sv. Janez de Britto
7.00 Sela: po namenu
18.00 V. Gaber: + Stanislava Nose, 30. dan
——————————————————————

Torek 5. 2. – sv. Agata
17.00 Sela: + Alojz Lobe
18.00 V. Gaber: + France, Matjaž Pevec, obl.
——————————————————————

Sreda 6. 2. – sv. Pavel Miki
8.00 V. Gaber: za Franca
——————————————————————

Četrtek 7. 2. – sv. Rihard
17.00 Sela: + Johanovi, Karancijevi
18.00 Žubina: + Avguštin Piškur
——————————————————————

Petek 8. 2. – sv. Hieronim Emiliani
17.00 Sela: + Terezija Hren, 30. dan
18.00 V. Gaber: + Gašper Kozlevčar,
7. dan
——————————————————————

Sobota 9. 2. – sv. Apolonija
14.30 V. Gaber: poročna maša
17.00 Sela: + Janez Pucelj, obl.
18.00 Bič: + Alojz Fortuna, Jožefa, Dane
Kutnar, obl.
——————————————————————

5. nedelja med letom, 10. 2.
sv. Sholastika
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij
8.45 Sela: + Alojz, Marija Strajnar in sin Alojz
10.00 V. Gaber: + st., bratje Vidic, sestra Virc
in st. Kovačič
ČIŠČENJE CERKVE
9. 2. V. Gaber: Cesta
Sela: Sela št. 1-10 1/2
16. 2.
V. Gaber: Mali Gaber
Sela: Sela št. 1-10 2/2

Ponedeljek 11. 2. – Lurška Mati Božja
7.00 Sela: na čast Materi Božji za zdravje
18.00 V. Gaber: + Jožica Pucelj (obl.),
Rozalija, Marjan Škrabec

LETO XXI, 3. 2. 2019
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——————————————————————

Torek 12. 2. – sv. Aleksij
17.00 Sela: + Marija Strmec
18.00 Bič: + Alojzija Struna
——————————————————————

Sreda 13. 2. – sv. Hermenilda
7.00 Sela: po namenu
8.00 V. Gaber: za Franca

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU
5. – 6. NEDELJA MED LETOM C

——————————————————————

Četrtek 14. 2. – sv. Valentin
18.00 Bič: + Tinca Trlep;
+ Milena Planka (Turkova)
——————————————————————

Petek 15. 2. – sv. Klavdij
17.00 Sela: + Ignacij Rus, obl.
18.00 V. Gaber: + Jožefa, Jože Rus, obl.
(Cesta)
——————————————————————

Sobota 16. 2. – sv. Julijana
17.00 Sela: + Jože Špec (obl.) in Sveteči
18.00 Bič: + Milenka Kotar;
+ teta Marija, Štefanija, Roza Lavš
——————————————————————

6. nedelja med letom, 17. 2.,
sv. 7 ustanoviteljev servitov
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij
8.45 Sela: + Alojz Koželj in sestra Rozi, obl.
10.00 V. Gaber: + Janez Bregar, obl.
BRANJE BERIL IN PROŠENJ

10. 2.
Veliki Gaber:
7.00 B: Peter Nose
10.00 B: Jože Strmec
P:
Sela 8.45 B: Simon Brilj
P:

17. 2.
Veliki Gaber:
7.00 B: Tone Makor
10.00 B: Urban Kovačič
P:
Sela 8.45 B: Gregor Pintar
P:

Uradne ure so ob ponedeljkih 9.00-10.00 ter torkih in petkih 16.00-17.30 ali pokličite in se
dogovorite: tel. 041/661-821, 07/346 91 50.
e-pošta: zupnija.veliki.gaber@rkc.si. Ob nedeljah in praznikih ni uradnih ur.
Telefon župnišča na Selih: 0599 620 89, dhp. Florijan Božnar 031/327-342.

Ko je Peter videl, kaj se je zgodilo, se je zgrudil
pred Jezusa: »Pustite me,« je izdavil. »Ne
ukvarjajte se z mano, spoštovani Gospod. Čisto
navaden grešnik sem.«
Zaradi nenavadnega ulova rib je prava groza
zajela vse, ki so bili zraven: njega in tiste, ki so
bili z njim v čolnu, ter Zebedejeva sinova Jakoba
in Janeza, ki sta bila prav tako njegova družabnika. »Ne boj se,« mu je dejal
Jezus. »Od zdaj naprej boš namesto rib vlekel ven ljudi.« Simon in njegovi
tovariši so potegnili čolna na obalo, pustili vse skupaj in odšli z Jezusom.
Postali so njegovi učenci (Lk 5,8-11 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
I. Celotno Božje ljudstvo oznanja evangelij
Ljudstvo z mnogimi obrazi
118. Škofje Oceanije so prosili, naj Cerkev »razvije takšno razumevanje in predstavitev
Kristusove resnice, ki vključuje izročila in kulture te pokrajine«. Vse misijonarje so
spodbudili, »naj delujejo v soglasju z domačimi kristjani, da bi zagotovili, da se bosta
vera in življenje Cerkve izražala v zakonitih, vsaki posamezni kulturi ustreznih
oblikah« (Janez Pavel II., posinodalna ap. spodbua Ecclesia in Oceania). Ne moremo
zahtevati, da vsa ljudstva vseh celin v svojem izražanju krščanske vere posnemajo
načine, ki so jih evropska ljudstva sprejela v nekem zgodovinskem obdobju. Vere se

namreč ne da omejiti na razumevanje in način izražanja ene same kulture (Janez
Pavel II., posinodalna ap. spodbuda Ecclesia in Asia). Nesporno dejstvo je, da nobena
posamezna kultura ne more izčrpati Kristusove odrešenjske skrivnosti.
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Ministranti ~ Srečanje in vaje bodo v soboto 9. 2. ob 9h-10h v Gabru. Toplo se
oblecite, saj je v cerkvi hladno.

u

Lurška Mati Božja - svetovni dan bolnikov ~ Lurške Matere Božje se spominjamo 11. februarja, ko obhajamo tudi svetovni dan bolnikov. »Zastonj ste prejeli,
zastonj dajajte« (Mt 10,8) je tokrat geslo tega dneva. Osrednje obhajanje 27. svetovnega dneva bolnikov bo v Kalkuti v Indiji.
Lurški Materi Božji so se radi priporočali že naši predniki, mnogi so romali
k njej v Lurd, največkrat pa so se ji priporočali doma, ker niso mogli na dolgo romanje.
Na svetovni dan bolnikov lahko po priprošnji Marije, Jezusove in naše
matere, prosimo usmiljenega Jezusa, naj nam nakloni razpoložljivost za služenje
potrebnim in – bolj konkretno – našim bolnim bratom in sestram.
V baziliki Marije Pomagaj na Brezjah bo romarska sveta maše ob 10. uri,
vodil jo bo ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik. Med mašo bodo
duhovniki delili zakrament bolniškega maziljenja.

u
Sv. Valentin, 14. 2. ~ O njegovem življenju imamo le malo zgodovinskih podatkov. Baziliko sv. Valentinu v čast je sezidal papež Julij I. (337-352), ko so po
zmagi krščanstva s hvaležnostjo proslavljali slavne mučence. Valentin je bil gotovo
Rimljanom tedanjega časa dobro znan in tudi sodobni kronist je ohranil spomin, da
tam stoji cerkev, ki »se imenuje Valentinova«. Papež Teodor (642-649) je to cerkev
obnovil in večkratni zapisi romarjev omenjajo, da v tej cerkvi počivajo telesni ostanki mučenca Valentina. Kraj s cerkvijo je bil pogosto izpostavljen vojni vihri in je
večkrat menjal prebivalce. Ker ni bilo pravih opisov, je pobožna legenda kasneje
spletla novo zgodbo, ki razen svetnikovega imena ne nudi nič trdnega.
Ker ime Valentin izhaja iz latinske besede valens, kar pomeni močan in
zdrav, so ga imeli za priprošnjika zoper telesne slabosti in zoper kužna obolenja.
Ker je svetnikov god v predpustu, so se mu priporočali novoporočenci; ker je to
obenem konec trde zime (Valentin - prvi spomladin; ima ključe od korenin), je bil
sv. Valentin zavetnik čebelarjev in mladostnikov. Romarji so ga - umljivo - razglasili poleg sv. Peregrina za svojega posebnega zaščitnika. Po rimski legendi je
svetnik vrnil vid slepi poganski deklici, ki se je nato z vso družino dala krstiti. Zato
je sv. Valentin zavetnik za oči in pravo spoznanje (pogled duše!). Iz Ternija, kjer je
po legendi mučenec vrnil zdravje otroku z mrtvoudom in padavico, so prenesli k
nam navado, da so se mu priporočali božjastni bolniki (povzeto po Letu svetnikov).

Vstopi s Sveto pismo ~ Po nedelji Svetega pisma vabim k branju Svetega pisma. V
četrtek 7. 2. ob 18.30 se še vedno lahko pridružiš svetopisemski skupino. Dobimo
se v župnišču v Gabru. Letos bomo prebrali Lukov evangelij po poglavjih, za boljše
razumevanje si bomo ogledali tudi kratke filme o njem. Dobrodošli – prijava ni
potrebna. Če imate svoje Sveto pismo, ga prinesite s seboj.

u

V adventni akciji otroci za otroke ste osnovnošolci zbrali 200 € za lačne otroke v
misijonih. Vesel sem, da se vas je zavzelo nekaj več kot lani – to pomeni tudi več
dobrote med nami. Vsaka velikodušnost šteje :)

u

Za misijone zbiramo rabljena očala ~ oddaste jih lahko v škatlo pod korom. V
misijonskih deželah bodo prišla zelo prav. Hvala vsem, ki ste jih že prinesli.

u
Sela pri Šumberku, sv. Janez Krstnik ~ Kamnoseška dela (in material) pri prenovi
oltarja in ambona so sedaj že plačana; stroškov je bilo 3787,80 €.
Veliki Gaber, sv. Urh ~ Hvala neimenovanemu za dar 100 € za obnovo strehe na
župnijski cerkvi.

u
Škofijska klasična gimnazija Šentvid in Jegličev dijaški dom vabita na informativni dan: 15. 2. ob 9h in ob 15h ter 16. 1. ob 9h. Podrobnosti na stanislav.si.

u
Ob izgubi naše mame Stanislave Nose iz Šentjurja se iskreno zahvaljujemo vsem
sorodnikom, vaščanom, prijateljem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje, svete
maše in darove Cerkvi. Hvala ge. Dragici Hribar za nesebično pomoč in čustveno podporo v času bolezni, gospodu župniku Janezu Jeromnu za lepo opravljen obred, govorniku Francetu Anžlovarju za ganljiv poslovilni govor, pevcem Prijatelji, pogrebni
službi Perpar in vsem, ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti. Hvaležni smo tudi
vsem, ki ste našo mamo spoštovali, imeli radi in jo bodrili ter obiskovali v času njene
bolezni. Hvala, ker jo boste ohranili v lepem spominu. – Žalujoči: vsi njeni

u
Ob prerani izgubi Sonje Ceglar se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste bili z nami v teh
žalostnih dneh. Hvala vsem sorodnikom, vaščanom in prijateljem za nesebično pomoč,
darovano cvetje in sveče, hvala pa tudi vsem, ki ste Sonjo imeli radi, ji pomagali in jo
zvesto pospremili na njeni zadnji poti. – Vsi njeni

u

V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za februar in marec. 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.

