SVETE MAŠE OD 3. 1. do 16. 1. 2022
——————————————————————

Ponedeljek 3. 1. – sv. Genovefa
18.00 V. Gaber: + Štefan Šiška
——————————————————————

Torek 4. 1. – sv. Angela
8.00 V. Gaber: + Jožefa Grčman
——————————————————————

Sreda 5. 1. – sv. Simeon
18.00 V. Gaber: + Olga Žonta
——————————————————————

Čet. 6. 12. – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE,
sv. trije kralji
17.00 Sela: + Anton Zupančič in Alojz
Lekan
18.00 V. Gaber: + Gašper Kozlevčar

Ponedeljek 10. 1. – sv. Gregor
17.00 Sela: + Marija Sadar
18.00 V. Gaber: + Ana Kastelic
——————————————————————

Torek 11. 1. – sv. Pavlin Oglejski
——————————————————————

Sreda 12. 1. – sv. Tatjana
8.00 V. Gaber: + Jože Kralj

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU

——————————————————————

Četrtek 13. 1. – sv. Veronika
17.00 Sela: + Fortunovi z Gombišča
18.00 V. Gaber: + st. Strnad, Tone Marolt
(V. Gaber)

——————————————————————

——————————————————————

Petek 14. 1. – sv. Feliks

17.00 Sela: + Marija Črček

17.00 Sela: + Janez Ozimek

18.00 V. Gaber: + st., Jože Slak

18.00 V. Gaber: + Anton Fortuna

Prva sobota 8. 1. – sv. Severin

~1~

18.00 V. Gaber: + Jožefa Pekolj

Prvi petek 7. 1. – sv. Valentin

——————————————————————

LETO XXIV, 2. 1. 2022

——————————————————————

Sobota 15. 1. – sv. Pavel

17.00 Sela: + Ana Pucelj

17.00 Sela: + Anton in Jožefa Zaletel

18.00 V. Gaber: + Dušica Tratar, obl.

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

JEZUSOV KRST –
2. NEDELJA MED LETOM C
in glej, zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni
obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko so zagledali zvezdo,
so se silno razveselíli. Stopíli so v hišo in zagledali dete z
Marijo, njegovo materjo. Padli so predenj in ga počastíli.
Odprli so svoje zaklade in mu darovali zlata, kadila in mire
(Mt 2,9-11).

——————————————————————

——————————————————————

u

Nedelja Jezusovega krsta, 9. 1.
sv. Julijan

2. nedelja med letom, 16. 1.
sv. Marcel

Apostolska spodbuda papeža Frančiška

7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh
župnij

7.00 V. Gaber: za vse žive in + farane
obeh župnij

8.45 Sela: + Terezija Hren, obl.

8.45 Sela: + Mihaela Trunkelj, obl.

10.00 V. Gaber: + Jože Potrebuješ, obl.

10.00 V. Gaber: + Jožef Fortuna

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

ČIŠČENJE CERKVE
8. 1. V. Gaber: Dobravica
Sela: Sela št. 21-30 1/2
15. 1. V. Gaber: Bič
Sela: Sela št. 21-30 2/2

BRANJE BERIL IN PROŠENJ
9. 1.
Veliki Gaber:
7.00 B: Franc Anžlovar
10.00 B: Teja Zajec

16. 1.
Veliki Gaber:
7.00 Štefka Gliha
10.00 Mojca Vidmar

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.

185. V nadaljevanju bi se rad posvetil dvema velikima vprašanjema, ki se mi zdita
temeljna v tem trenutku zgodovine. Obravnaval ju bom dokaj izčrpno, ker mislim,
da bosta določali prihodnost človeštva. Na prvem mestu gre za vključitev ubogih v
družbo in nato za mir in družbeni dialog.
II. VKLJUČITEV UBOGIH V DRUŽBO
186. Iz naše vere v Kristusa, ki je postal ubog in vedno blizu ubogim in izključenim,
izhaja skrb za celovit razvoj najbolj zapostavljenih članov družbe.
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Trenutni ukrepi proti epidemiji ~ Cerkev je čez dan odprta, tako da se lahko ustavite in zmolite. Če ne morete k maši, lahko pokličete župnika in se dogovorite za
obhajilo (za posameznike ni pogoja PCT). Za udeležbo pri bogoslužju je potrebno
preverjanje pogoja PCT, zato morate s seboj imeti veljaven osebni dokument in
veljavno potrdilo, da ste cepljeni, preboleli, ali testirani za covid19. Če je kdo glede
tega kakorkoli v zadregi, naj me pokliče, da skupaj poiščemo rešitev. V cerkvi je
obvezna uporaba mask in razkuževanje rok ob vstopu in izstopu ter razdalja 1,5 m
med člani različnih gospodinjstvi (vsaka druga klop). Zato bodo sedaj vse maše v
župnijski cerkvi, kjer je več prostora. Na prostem je obvezna medsebojna razdalja 1,5 m ali uporablja mask. Smisel vseh teh zahtev je, da bi čim bolj omejili širjenje bolezni in s tem zavarovali najbolj izpostavljene.
Učenci in dijaki, ki opravijo testiranje s testi HAG za samotestiranje za
potrebe svoje udeležbe v osnovni in srednji šoli, s tem tudi za udeležbo pri sveti
maši izpolnjujejo pogoj PCT. Povedano na kratko: otroci, ki gredo lahko v šolo,
smejo tudi k maši in verouku.

u
Sveti večeri ~ Pred nami je še tretji sveti večer pred praznikom Gospodovega
razglašenja, sv. treh kraljev. Oglje in kadilo lahko dobite v župnišču.

u
Prvi petek ~ Na prvi petek bova kot običajno obhajala bolnike. Lepo vabljeni tudi k
večerni maši in litanijam v čas Jezusovemu srcu. Izprosimo Božjega usmiljenja v
tem težavnem času!

u
Gospodovo razglašenje, sv. trije kralji, 6. 1. ~ Ta dan je zapovedan praznik, če
le morete, se udeležite maše. Na predvečer v jaslice postavimo tudi figure sv. treh
kraljev in skupaj blagoslovimo dom. Ob tem lahko na podboje napišemo tudi
G+M+B (začetnice imen sv. treh kraljev, sicer pa latinska kratica CMB, ki pomeni
Christus mansionem benedicat, Kristus blagoslavlja hišo).
Praznik Gospodovega razglašenja se z latinsko besedo, vzeto iz grščine,
imenuje »epiphania«. Nedoločnik te besede pomeni: prikazati, razodeti, zasvetiti
se. Nekrščanska helenistična verstva so s to besedo označevala posege božanstva
v človeško dogajanje, pri čemer se je božanstvo nenadoma prikazalo in spet naglo
izginilo. Besede so se polastili tudi helenistični vladarji, ki so si prisvajali božanski
značaj; tako so govorili o »epifaniji«, če se je vladar prikazal ob oknu.
Sveto pismo je ta izraz prevzelo, a mu je dalo bistveno drugačen pomen.
Tu gre za enkratne in neponovljive zgodovinske dogodke, ki jim je mogoče določiti
čas in kraj in v katerih se ljudem razodeva osebni Bog. Epifanije so vedno božji
nagovor človeku in zahtevajo s strani ljudi odgovor in odločitev; možna je odklonitev ali pa pritrditev verovanja, ki se mora uveljaviti v dejanju. V Svetem pismu
načelno ni zasebnih razodetij, zato imajo vse epifanije izrazito občestveni značaj.
(Vzeto iz Leta svetnikov, MD Celje.)

u
Verouk se bo začel spet 10. 1., otroci pa naj pridejo k maši v nedeljo in na praznik.
Če se težko udeležite teh maš, pridite na delavnik, ko je vedno dovolj prostora. V
tem tednu otroci prinesejo v jaslice v cerkev tudi darove, ki so jih zbrali v adventnu
za lačne otroke v misijonih (hranilniki, ki so jih dobili v adventnih koledarjih).

u
Nedelja Jezusovega krsta ~ Bogoslužna besedila že na dan Gospodovega
razglašenja poleg prihoda modrih z Jutrovega omenjajo tudi Jezusov krst v Jordanu.
Takrat je bil Kristus »razglašen« judovski javnosti. Kot obljubljenega Mesija ga je
spoznal in »razglasil« njegov predhodnik Janez Krstnik. Omenjen pa je tudi prvi
čudež, ki ga je Jezus storil na ženitnini v Kani, ko je spremenil vodo v vino in »razodel svoje veličastvo«, tako da so »njegovi učenci verovali vanj« (Jn 2,11).
Ker pa že prihod zastopnikov poganskih narodov h Gospodu vsebuje dovolj bogastva za praznovanje, je razumljivo, da zahodna Cerkev skrivnost
Jezusovega krsta obhaja posebej, v nedeljo po prazniku Gospodovega razglašenja.
Kot Jagnje, ki odjemlje greh sveta (Jn 1,29), je hotel nepokorščino in napuh
prvega Adamovega greha in greha vseh Adamovih potomcev popraviti s ponižnostjo in pokorščino. Ta Jezusov krst v Jordanu je že naznanjal in pripravljal njegov
dokončni odrešitveni »krst«, to se pravi smrt na križu (Lk 12,50; Mr 10,38), ko se je
ponižnost in pokorščina »drugega Adama« povzpela do vrhunca (prim. Flp 2,8).
(Vzeto iz Leta svetnikov, MD Celje.)

u
Bog povrni za vse darove ob praznikih; hvala vsem, ki ste sodelovali in darovali.
Na božič ste v pušico v Gabru darovali 764,50 € (seštevek vseh božičnih pušic), na
Selih pa 572 €. Hvala za velikodušnost!
Hvala tudi selskim faranom, ki že zbirate sredstva za dokončno obnovo
glavnega oltarja!

u
V obeh župniščih lahko kupite pratiko (6,50 €) in marijanski koledar (2,50 €).
V času med božičem in novim letom ne bo uradnih ur, seveda pa me lahko dobite
na mobitel.

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

