SVETE MAŠE OD 16. 3. do 29. 3. 2020
——————————————————————

Do nadaljnega je fizična udeležba ljudi pri maši prepovedana.
Zaradi razmer so nastale tudi spremembe pri mašnih namenih.
Ponedeljek 16. 3. – sv. Hilarion
V. Gaber: + Anton Sever (Mejačev)

Ponedeljek 23. 3. – sv. Turibij
V. Gaber: + Jože Fortuna, obl.

——————————————————————

Torek 17. 3. – sv. Patricij

Torek 24. 3. – sv. Dionizij
Sela: v zahvalo za 50 let

V. Gaber: + Franja Kanc

V. Gaber: + Alojz Kanc

——————————————————————

——————————————————————

Sreda 18. 3. – sv. Ciril

Sreda 25. 3. – Gospodovo oznanjenje

——————————————————————

Četrtek 19. 3. – sv. Jožef
Sela: + Jožef in Marija Strmec

Sela: + Marija Strajnar

++ Petek 20. 3. – sv. Klavdija
Sela: + st. in sinova Miklavčič

V. Gaber: v zahvalo
——————————————————————

++ Petek 27. 3. – sv. Rupert
Sela: v zahvalo sv. Antonu

V. Gaber: + Janez Pečjak
——————————————————————

Sobota 21. 3. – sv. Nikolaj iz Flue
Sela: + Jože Robida

V. Gaber: + Viktor Lavš, obl.

Sela: za zdravje

——————————————————————

4. postna nedelja, 22. 3.
sv. Lea
Sela: + Angela in Pepca Grčman
V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

V. Gaber: + Jože, st. Zidar
——————————————————————

5. postna nedelja, 29. 3.
tiha nedelja
Sela: + Frančiška Kocijančič, obl. (Arčelca)
V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

Maše po namenih, oddane za nedeljo v
Gabru, bodo opravljene kasneje, na prvi
možen termin.
ČIŠČENJE CERKVE
Do nadaljnega počaka.

Bratje in sestre, nekoč ste bili tema, zdaj pa ste luč v
Gospodu. Živite kot otroci luči, kajti sad luči je v
vsakršni dobroti, pravičnosti in resnici. Preizkušajte, kaj
je všeč Gospodu! Ne sodelujte pri jalovih delih teme,
marveč jih obsojajte. Kar namreč oni počenjajo na skrivaj,
je že omenjati sramotno (Ef 5,8-12).

u

——————————————————————

Sobota 28. 3. – sv. Bojan

V. Gaber: + oče in sin Borak

4. – 5. POSTNA NEDELJA MED LETOM A

——————————————————————

Sela: + st. Hočevar in Koželj

——————————————————————

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

V. Gaber: + Milan Jerše, obl.
Četrtek 26. 3. – sv. Larisa

V. Gaber: + Jožefa Zaletel

~6~

——————————————————————

Sela: + Jožefa Šraj

V. Gaber: + Jožefa, Alojz Fortuna (Gomb.)

LETO XXII, 15. 3. 2020

Posnetek maše v Gabru lahko poiščete na
FaceBook-u, stran Župnija Veliki Gaber, in
na YouTube, kanal Župnija Veliki Gaber.
BRANJE BERIL IN PROŠENJ

Po družinah; navodila in besedila najdete na:
portal.pridi.com/wp-content/uploads/2020/03/3.postna-nedelja.pdf

Uradne ure so do nadaljnega odpovedane. Pokličete lahko na 041/661-821, 07/346 91 50.
e-pošta: zupnija.veliki.gaber@rkc.si.
Telefon župnišča na Selih: 0599 620 89, dhp. Florijan Božnar 031/327-342.

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
II. Homilija
Besede, ki vžgejo srca
143. Izziv inkulturirane pridige je v tem, da posreduje »sintezo« evangeljskega
oznanila, ne pa nepovezanih idej ali vrednot. Kjer je tvoja »sinteza«, tam je tvoje srce.
Razlika med razlago idej brez notranje povezave in razlago »sinteze« je ista kakor
med dolgočasjem in gorečim srcem. Pridigar ima zelo lepo in težko nalogo, da združi
srca, ki se ljubijo: Gospodovo srce in srce njegovega ljudstva. Pogovor med Bogom in
njegovim ljudstvom nato krepi zvezo med njima in utrjuje vez ljubezni. V času
homilije molčijo srca vernikov in pustijo pridigarju, da govori. Gospod in njegovo
ljudstvo na tisoč načinov neposredno govorita med seboj, brez posrednika. V homiliji
pa verniki hočejo, da nekdo postane orodje in izrazi občutja, tako da se potem lahko
vsak sam odloči, kako hoče pogovor nadaljevati. Beseda je v bistvu posrednica. Poleg
obeh sogovornikov potrebuje tudi pridigarja, ki predstavlja besedo samo, in sicer v
prepričanju, da »ne oznanjamo sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda, sebe pa kot
vaše služabnike zaradi Jezusa« (2 Kor 4,5).
papež Frančišek

Navodila slovenskih škofov ob epidemiji
Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in
širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki
in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki
stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.
1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do
nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov,
ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.
2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.
3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.
4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem
svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila.
5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše
so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«
6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi
pogoji:
a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne
pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 m razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi
sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.
7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.
8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov.
Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna
sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.
9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju,
da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.
10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.
11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne
ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.
12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih
srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo s svojimi otroki.
13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do
nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu
oziroma e-pošti.
14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti
navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.
15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi
obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.
16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas
molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.
17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška
gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega
naroda.
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Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19
Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj Sin Jezus Kristus
nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.
Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.
Nakloni jim izboljšanje zdravja, njihovim svojcem pa pogum in zaupanje.
Vsem zdravstvenim delavcem daj moč in zdravje, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.
Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni
in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati. Amen.
Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.
Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

u

Svete maše v času epidemije ~ Ob delavnikih bom maševal in molil ob 18h, na kar vas
bo spomnilo kratko zvonjenje z velikim zvonom. Prenos maše bo dosegljiv na YouTube,
kanal Župnija Veliki Gaber (podrobnosti bodo objavljene na FaceBooku, stran Župnije
Veliki Gaber). Na FaceBooku objavljam tudi razne druge koristne povezave glede
molitve, šole (pouka doma) ipd. Vsak dan lahko poslušate prenos maše tudi na Radiu
Ognjišče ob 19h, ob nedeljah pa ob 10h.
Cerkev v V. Gabru bo odprta samo ob toplem in lepem vremenu. Takrat bodo
vrata odprta na stežaj, tako da se jih ni treba dotikati. Prosim, da se držite ostalih
navodil zgoraj.

u

Duhovno obhajilo ~ Zdaj, ko nikakor ni mogoče, da bi pri sveti maši prejeli sveto obhajilo, je primerno, da ga prejmemo v duhovni obliki.
1) Na mirnem kraju se umirimo in se nato pokrižamo.
2) Zavemo se Božje navzočnosti in obudimo ter zmolimo kesanje.
3) Preberemo evangelij dneva.
4) Nekaj časa premišljujemo ob Božji besedi (bodite pozorni na to, kaj vam govori in
kakšne občutke prebuja v vas).
5) Zmolimo veroizpoved.
6) Duhovno obhajilo:
Jezus, verjamem, da si navzoč v Najsvetejšem zakramentu. Zahvaljujem se Ti za Tvojo
ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal s svojo smrtjo na križu. Želim Te ljubiti bolj kakor
vse drugo, predvsem pa Te želim sprejeti v svojo dušo. Ker Te ne morem prejeti zakramentalno, Te prosim, da prideš k meni duhovno: prosim Te, da vstopiš v moje srce in
prebivaš v njem. (Kratek premor, da se povežemo z Jezusom ...) Hvala, Jezus, za to
duhovno obhajilo, hvala za Tvoj objem, hvala za to duhovno združitev s Teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od Tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v Tebi.
6) Molitev končamo z znamenjem križa.

u

V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za april in maj. Mašne darove za Sela oddajte
g. Florijanu Božnarju na Selih.
Priložnost za sveto spoved: Do nadaljnega ni spovedovanja, razen v smrtni nevarnosti
(takrat najprej pokličite po telefonu).
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.

