SVETE MAŠE OD 4. 1. do 17. 1. 2021
——————————————————————

Ponedeljek 4. 1. – sv. Angela
18.00 V. Gaber: v zahvalo za vse otroke
v sorodstvu, za dušni mir v družini
——————————————————————

Torek 5. 1. – sv. Simeon
18.00 V. Gaber: + Ludvik Saje, obl.
——————————————————————

Sreda 6. 1. – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
sv. Gašper, Miha, Boltežar
18.00 V. Gaber: + Ivan Medved
——————————————————————

Četrtek 7. 1. – sv. Valentin
18.00 V. Gaber: + Marija Haupt
——————————————————————

Petek 8. 1. – sv. Severin
18.00 V. Gaber: + Dušica Tratar
——————————————————————

Sobota 9. 1. – sv. Julijan
18.00 V. Gaber: + Jožefa Fortuna, obl.
(Gombišče 6)
——————————————————————

Nedelja Jezusovega krsta, 10. 1.
sv. Gregor
10.00 V. Gaber: za vse žive in + farane
obeh župnij

Ponedeljek 11. 1. – sv. Pavlin Oglejski

LETO XXIII, 3. 1. 2021

18.00 V. Gaber: + Ivan, Ana Zajec, obl.

~1~

——————————————————————

Torek 12. 1. – sv. Tatjana
18.00 V. Gaber: + Franc Lavš in vsi
Kovačevi
——————————————————————

Sreda 13. 1. – sv. Veronika
8.00 V. Gaber: po namenu

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

——————————————————————

Četrtek 14. 1. – sv. Feliks
18.00 V. Gaber: + Viktor Lavš
——————————————————————

2. NEDELJA PO BOŽIČU – NEDELJA JEZUSOVEGA KRSTA
MED LETOM B

Petek 15. 1. – sv. Pavel
18.00 V. Gaber: + Alojzija Struna

Beseda je bila na svetu in
svet je po njej nastal, a
svet je ni spoznal. V svojo
lastnino je prišla, toda
njeni je niso sprejeli.
Tistim pa, ki so jo sprejeli,
je dala moč, da postanejo
Božji otroci (Jn 1,10-12a).

——————————————————————

Sobota 16. 1. – sv. Marcel
18.00 V. Gaber: +
——————————————————————

2. nedelja med letom, 17. 1.
sv. Anton
10.00 V. Gaber: + za vse žive in + farane
obeh župnij

u

——————————————————————

Mašni nameni za Sela so sproti objavljeni
na tamkajšnji oglasni deski. Če se želite
udeležiti maše na Selih, se vsaj 2 uri prej
telefonsko prijavite g. Florijanu Božnarju
na Selih, ki vam bo razložil tudi, katere
varnostne ukrepe je potrebno upoštevati.

Neposredni prenos maše lahko ob navedeni uri spremljate preko spleta na strani:
facebook.com/zupnija.velikigaber
Sveto obhajilo lahko v župnijski cerkvi sv. Urha posamično prejmete 18.30-19.00
(prej sporočite po telefonu, klic ali sms), ob nedeljah pa 10.45-11.30 (po končani maši
brez najave). K spovedi lahko pridete v župnijsko cerkev pol ure pred večerno mašo
(prej sporočite po telefonu, klic ali sms; lahko se tudi dogovorite za ustreznejšo uro).
Uradnih ur do nadaljnjega ni, pač pa pokličete župnika na telefon 041 661 821 ali
pišete na e-pošto 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.

Dragi farani!
V novem letu vam želim predvsem to, da bi v svoje življenje in mišljenje sprejeli Božjo
Besedo, Jezusa, ki vam bo dala moč, da postanete Božji. Ostalo bo navrženo.
vaš župnik Janez

Dogodki in oznanila
Cerkev je čez dan odprta, tako da se lahko ustavite in zmolite. V cerkvi je lahko
naenkrat 7 oseb (iz različnih gospodinjstev), obvezno nosimo masko, si razkužimo roke in ohranjamo 2 m medosebne razdalje. Obisk maš je z omejitvami možen
po predhodni telefonski prijavi župniku (klic ali sms). Maše lahko spremljate preko
neposrednega spletnega prenosa na facebook.com/zupnija.velikigaber. Za prejem
obhajila ali spoved se najavite – pokličete g. župnika na mobilno številko ali pošljete sporočilo in se dogovorite za termin. Ob nedeljah lahko pridete brez najave po
koncu maše 10.50-11.30. Če je že kdo v cerkvi, počakate v avtu! Čakanje skupine ljudi
pred cerkvijo ni dovoljeno.
Sveto obhajilo, Jezusovo telo je zakrament, ki nam daje Božjo moč, da vztrajamo v
dobrem in premagujemo slabo. Povezuje nas z Jezusom in Cerkvijo, ki je njegovo telo.

Možnost, da lahko kljub vsem omejitvam varno prejmete obhajilo, je dragocena. V tem
zahtevnem času še kako potrebujemo Božjo pomoč in povezanost. Posamezni vernik
(ali družina) skozi stranski vhod vstopi v cerkev, si razkuži roke ter zmoli kesanje in
očenaš. Nato pride do prezbiterija, kjer duhovnik podeli sveto obhajilo in blagoslovi
posameznika (ali celo družino). Po obhajilu se na kratko zadržite v tihi molitvi pod korom in nato odidete iz cerkve skozi glavni vhod. Tam bo tudi košarica za vaš dar za
župnijo.
K obhajilu, spovedi in k maši lahko pridejo samo tisti, ki nimajo simptomov
okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. V cerkev
vstopate posamično (oz. ena družina). Ob vstopu v cerkev je vsak sam odgovoren za
zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
Sprotna obvestila lahko spremljate na facebook.com/zupnija.velikigaber

u
Obhajilo bolnikov po domovih ~ Ker je bilo na prvi petek novo leto, bom bolnike in starejše
obiskoval 8. 1. po običajnem redu. Prosim, da si pripravite in ob obisku nosite masko. Če je za
koga obisk preveč tvegan, naj mi sporoči, prav tako sporočite, če ste kakorkoli prehlajeni.

u
Sveti večeri pred Gospodovim razglašenjem (sv. trije kralji) ~ Pred nami je še tretji
sveti večer pred sv. tremi kralji. Družina se zbere v skupnem prostoru, pripravi oglje in
kadilo (lahko ga dobite pri g. župniku), posodico z blagoslovljeno vodo (natočite si jo v
cerkvi) in smrekovo vejico, s katero boste kropili blagoslovljeno vodo po prostorih. Na
začetku se pokrižamo, zmolimo vero (poiščite molitvenik, ki ste ga dobili za prvo obhajilo!), potem pa nekdo vodi molitev rožnega venca, ostali pa odgovarjajo (Sveta Marija
…). Med molitvijo skupaj prehodite vse prostore vašega doma in jih blagoslovite: nekdo
vsak prostor pokropi z blagoslovljeno vodo, drug pa pokadi s kadilom. Ko končamo
obhod, zmolimo še desetko za vse pokojne, potem pa je čas za praznično večerjo.

u
Petkova molitev in post ~ Ob petkih nas škofje vabijo k molitvi in postu, da bi prenehala epidemija in da pokažemo solidarnost z bolniki in njihovimi družinami ter v znamenje podpore zdravstvenim delavcem pri premagovanju te bolezni. Prav tako pa sta
petkov post in molitev dan namenjena osebni poživitvi vere ter spreobrnjenju. Verniki
lahko v ta namen molijo Molitev za zdravje, ki je objavljena spodaj.
Rožni venec ~ Bolezen covid19 se sedaj že širi tudi v naši župniji. Vsak večer
pri molitvi rožnega venca prosim za vse, ki so zboleli, pa tudi za potrpljenje in upanje.
Lahko se pridružite z molitvijo v krogu družine, lahko spremljate tudi neposredni prenos
na FaceBook-u vsak večer ob 20.30.

u
Verouk na daljavo se bo nadaljeval, ko se prične pouk v šoli. Nalogo za verouk za 3. in
6.-9. razred lahko kdaj uporabite tudi za skupno molitev, ali skupni večer in sodelujete
vsi. Zanimivo je poslušati, kako razmišljajo otroci, hkrati pa nam pomaga, da poglobimo
poznavanje Jezusa, notranji mir in medsebojno povezanost. Res, čas, ki ga skupaj namenimo branju Svetega pisma, nas bo umiril in okrepil. In to zelo potrebujemo.

u
Letni obračun je tukaj predstavljen v grobih obrisih. Kdor bi želel natančnejši vpogled,
se lahko obrne na g. župnika.
Veliki Gaber, sv. Urh: v blagajni je bilo 31. 12. 2021 6.340,76 € (ob začetku leta
21.331,52 €). Letos je bila največja investicija obnova strehe nad prezbiterijem (8.718,43
€), spomladi pa so bile obnovljene stopnice na kor (vse skupaj 5.677,92 €). Na vgradnjo
čaka že nabavljeni ventilator za hitrejše zračenje cerkve (763,62 €). V župnišču smo

zamenjali leseno predelno steno in vrata med kuhinjo in jedilnico, ki se prej niso dala
dobro zapreti (1.480 €). Mali Gaber, sv. Mihael: v blagajni je bilo 31. 12. 2021 1.305,14
€ (ob začetku leta 352,96 €). Letos ni bilo posebnih stroškov. Bič, sv. Martin: v blagajni
je bilo 31. 12. 2021 1.954,47 € (ob začetku leta 4.545,65 €). Podružnica je letos dobila
novo hrastovo zakristijsko omaro (2.540 €). Potrebno bo popraviti križ na vrhu zvonika.
Gombišče, sv. Jernej: v blagajni je bilo 31. 12. 2021 1.390,85 € (ob začetku leta
1.162,52 €). Letos ni bilo posebnih stroškov. Šentjurje, sv. Jurij: stanje v blagajni je ostalo nespremenjeno (373,24 €), poleg tega pa je za nadaljno obnovo prihranjenih še
2.705 €. Žubina, sv. Duh: v blagajni je bilo 31. 12. 2021 1.206,03 € (ob začetku leta
1.273,42 €). Letos poleg rednega plačila elektrike ni bilo posebnih stroškov.
Sela pri Šumberku, sv. Janez Krstnik: v blagajni je bilo 31. 12. 2021 4.956,05 € (ob
začetku leta 4.628,12 €). Letos ni bilo posebnih stroškov. Arčelca, sv. Magdalena: v
blagajni je bilo 31. 12. 2021 1.448,10 € (ob začetku leta 1.260,60 €). Letos ni bilo posebnih stroškov. Šumberk, sv. Katarina: v blagajni je bilo 31. 12. 2021 3.947,50 € (ob začetku leta 3,646,50 €). Letos ni bilo posebnih stroškov.

u
Hvala ~ Rad bi se res lepo zahvalil vsem, ki ste v božičnem času prinesli ali nakazali dar za
župnijo! Hvala tudi za vse dobrote, ki ste jih podarili farovški družini in nam polepšali
praznike. Bog vas blagoslovi – spominjamo se vas pri molitvah!
Hvala tudi: g. Boštjanu in Niku za božični smrečici; Štuplnovim, Verbičevim in Cesarjevim za
mah; Jerlahovim iz Dobravice za postavljanje jaslic v cerkvi.
V dober namen ob pogrebu + Alojzije Koporec so 30 € darovali vaščani Ceste.
Ob pogrebu + Marije Koželj so za pokojno darovali: 4 maše sestra Olga; po 2 maši sin Lojze
z družino, hči Marinka z družino, sin Tone z družino, sin Mirko, Ceglarjevi iz Repelj, 2 maši in
v dober namen iz Grosuplja; 3 maše Koželjevi iz Štefana; po 1 mašo Koželjevi iz Šujice, Antončevi ter Perkotovi iz Žužemberka.

u
V župnišču lahko dobite pratiko (6 €) in marijanski koledar (2 €). Ob tem dosledno
upoštevajte higienske ukrepe!

u

Molitev v času epidemije
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.
Sv. Urh, zavetnik naše župnije – prosi za nas.
Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za januar in februar. Mašne darove za Sela
oddajte 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.

