SVETE MAŠE OD 9. 5. do 22. 5. 2022
——————————————————————

Ponedeljek 9. 5. – sv. Pahomij
18.00 Sela: v zahvalo za srečno vožnjo
19.00 V. Gaber: + Jože, Alojzija Štrus
(Krajnčanovi)
——————————————————————

Torek 10. 5. – sv. Antonin
18.00 Sela: + Franc Pucelj
19.00 V. Gaber: + Tone Mulh (pohodniki)
——————————————————————

Sreda 11. 5. – sv. Fabij
18.00 Sela: po namenu družine Smolič
19.00 V. Gaber: + Ivanka Zupančič (Račeva)
——————————————————————

Četrtek 12. 5. – sv. Leopold Mandić
18.00 Sela: po namenu
19.00 V. Gaber: + Ciril Verbič
——————————————————————

Petek 13. 5. – Fatimska Mati Božja
18.00 Sela: + Ana in Anton Pekolj
19.00 V. Gaber: + Rozalija Škrabec, obl.
——————————————————————

Sobota 14. 5. – sv. Bonifacij

Ponedeljek, 16. 5. – sv. Andrej Bobola
18.00 Sela: + Ana Pucelj
19.00 V. Gaber: + Ludvik Praznik
——————————————————————

Torek, 17. 5. – sv. Jošt
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18.00 Sela: + Mihael Kocijančič
19.00 V. Gaber: + Frančiška Rajar
——————————————————————

Sreda, 18. 5. – sv. Erik
18.00 Sela: po namenu
19.00 V. Gaber: + Ludvik Zaletelj
——————————————————————

OZNANILA ŽUPNIJ VELIKI GABER IN SELA PRI ŠUMBERKU
5. – 6. VELIKONOČNA NEDELJA (LETO C)

Četrtek, 19. 5. – sv. Ives
18.00 Sela: + Mihaela Trunkelj
19.00 V. Gaber: + Anton Kanc
——————————————————————

Petek, 20. 5. – sv. Bernardin Sienski
18.00 Sela: + Jožetovi iz Dol
19.00 V. Gaber: + Marta, Frančiška
Kovačič, obl.
——————————————————————

Sobota, 21. 5. – sv. Karel

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Če me kdo
ljubi, se bo dŕžal moje besede in moj Oče ga bo
ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.
Kdor me ne ljubi, se ne drží mojih besed; in beseda,
ki jo slišite, ni moja, ampak od Očeta, ki me je
poslal. To sem vam povedal, dokler sem še med
vami. Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v
mojem imenu, vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar
sem vam povedal. (Jn 14,23-26).

18.00 Sela: pok. Šušteršič, Trunkelj in
Alojzija Kocijančič

8.00 Sela: + Anton in Jožefa Zaletel
19.00 V. Gaber: + Veronika Zupančič, obl.

u

19.00 V. Gaber: + Makorjevi, Zidarjevi

20.00 V. Gaber: + Pavel Zupančič, 30. dan

Apostolska spodbuda papeža Frančiška

——————————————————————

——————————————————————

5. velikonočna nedelja, 15. 5.
sv. Zofija

6. velikonočna nedelja, 22. 5.
7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij

8.45 Sela: + Sterlekar in Črček

9.00 Sela: + Papež in Ajdišek

10.30 V. Gaber: za prvoobhajance in
njihove družine

10.00 V. Gaber: + Gašper Kozlevčar
ČIŠČENJE CERKVE
14. 5. V. Gaber: Dobravica
Sela: Sela št. 1-10 1/2
21. 5. V. Gaber: Bič
Sela: Sela št. 1-10 2/2

BRANJE BERIL IN PROŠENJ
15. 5.
Veliki Gaber:
7.00 B: Tone Makor
10.00 B: Jože Strmec

22. 5.
Veliki Gaber:
7.00 Tomaž Lavrih
10.00 starši 1. obh.

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.

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
Zvestoba evangeliju, da ne bi tekli zaman
194. To sporočilo je tako jasno, tako neposredno, tako preprosto in zgovorno, da
ga nima pravice relativizirati nobena cerkvena razlaga. Ko Cerkev premišljuje o teh
besedilih, jih to ne sme zatemniti ali oslabiti. Pomagati nam mora, da njihove
spodbude pogumno in goreče sprejmemo. Zakaj bi zapletali, kar je tako preprosto?
Pojmovni pripomočki obstajajo za to, da okrepijo stik z resničnostjo, ki jo
poskušajo pojasniti, ne pa da nas oddaljujejo od nje. To velja še posebej za
svetopisemske spodbude, ki nas tako odločno pozivajo k bratski ljubezni, k
ponižnemu in velikodušnemu služenju, k pravičnosti in usmiljenju do ubogih. Jezus
nam je s svojimi besedami in svojimi dejanji pokazal, kako naj gledamo na druge

ljudi. Zakaj bi zamegljevali, kar je tako jasno? Ne bodimo v skrbeh samo za to, da
ne bi zapadli v zmote glede nauka, ampak skrbimo tudi za to, da bomo zvesti tej
svetli poti življenja in modrosti. »Branilcem ›pravovernosti‹ včasih očitajo
nedejavnost, popustljivost in grešno soudeleženost pri neznosnih položajih
krivičnosti in političnih režimih, ki jih ohranjajo« (Kongregacija za verski nauk,
Navodilo Libertatis nuntius).
papež Frančišek

Dogodki in oznanila
Prvo obhajilo ~ 22. maja bo v obeh župnijah slovesnost prvega svetega obhajila.
Spomnimo se in večkrat molimo za prvoobhajance in njihove družine! V Gabru bo
na to nedeljo druga maša ob 10.30. V sredo, četrtek in petek bo tridnevnica pred
obhajilom; v četrtek in petek bo med mašo možnost za spoved (na Selih g. župnik,
v Gabru g. duhovni pomočnik).

u
Šmarnice v župnijski cerkvi so združene z mašo ob 19h. Na podružnicah pa v Šentjurju prvo polovico maja, drugo polovico v Žubini, in sicer ob 19h. V Malem Gabru
bodo šmarnice ob 17h. V Biču bodo šmarnice ob 19h. Iz srca hvala vsem, ki ste se
zavzeli za to! Veroučenci, še posebej pripravniki na prejem zakramentov, naj
pridejo k šmarnicam vsaj 21-krat.
Na praznike ni šmarnic po podružnicah (vnebohod 26. 5., obiskanje Device Marije
31. 5.).

u
Ledeni možje so sv. Pankracij 12. maja, Servacij 13. maja, Bonifacij 14. maja; tem
trem »acijem« sledi god sv. Zofije (15. maja), ki je po ljudski veri rada »mokra«. Po
prvi pomladanski toploti je še zmerom nevarnost nenadne slane in pozebe. Ker je
ljudstvo vremenska pravila rado vezalo na svetniške godove, so za tri nevarne dneve v mesecu maju »odgovorni« sv. Pankracij, sv. Servacij in sv. Bonifacij. Ko so
godovi ledenih svetnikov mimo, je nevarnost pozebe prav tako mimo. Zato pravi
pregovor: Po svetem Servati ni mraza se bati. Vedeti pa moramo, da so vsi ti trije
svetniki umrli v 4. stoletju, Pankracij in Bonifacij pod Dioklecijanom, Servacij nekaj
pozneje kot škof na Nizozemskem, in da so se z gregorijanskim koledarjem premaknili njihovi godovi za deset dni naprej, z njimi pa je šla vera o majskem mrazu,
ki preti vse do srede maja. Ljudski pregovor pravi o njih: Sveti Pankracij, Servacij,
Bonifacij so ledeni radi vsi. Če pa prej slane ni bilo, tudi pozneje ne bo mrazilo
(Leto svetnikov, MD Celje).

u
Vnebohod in prošni dnevi ~ 40 dni po veliki noči (letos 26. 5.) je praznik Jezusovega vnebohoda. Po starem izročilu v ponedeljek, torek in sredo pred vnebohodom
obhajamo prošnje dneve: procesijo z litanijami vseh svetnikov in blagoslovom polj,
ki ji sledi maša za blagoslov setve in dela. V gabrovski župniji so za zdaj naročili
mašo v Žubini in na Gombiščah, za Bič, Šentjurje in Mali Gaber lahko seveda še
naročite.

u

Hvala za vaše darove – na žegnanju v Šentjurju ste darovali 369 €. Hvala tudi za
prijazno pogostitev.
Na Selih obnova glavnega oltarja lepo napreduje – kar se tudi vidi. Hvala g. Florijanu Božnarju in vsem, ki darujete v ta namen!
Pri sv. Urhu pripravljamo ureditev okolice stranskega vhoda v župnijsko cerkev.
Zamisel je, da bi namesto sedanjega travnega otoka, ki ga obdaja kamnit zidek,
površino tlakovali in pridobili ploščad za srečanja po maši, olajšan pa bi bil tudi
dostop v cerkev ob pogrebih (saj bi sprevod lahko šel po ravnem ob cerkvi) in za
invalide (občutno manjše klančina pri vhodu v cerkv. Pobudo je dal g. Franc Kozlevčar, ki je tudi pripravljen sodelovati pri organizaciji izvedbe, za kar sem zelo
hvaležen. Celotno zamisel bo v prihodnjih dneh pretehtal tudi gospodarski svet.
V tem mesecu bomo predvidoma tudi dokončali obnovo ozvočenja (trenutno
čakamo potrebne komponente, ki smo jih že naročili, potem pa sledi montaža). G.
Jožetu hvala za opomin, podprt z darom! Moram pa razložiti, da je velika težava
tudi v tem, da je naša cerkev izredno akustična (zato se v njej tako lepo poje!), kar
pa zelo otežuje ozvočevanje. Nastane veliko odmevov, ki povzročijo, da je govor
manj razločen (zvok se meša). Bolj ko je cerkev polna, manj težav je s tem in bolje
se bo slišalo. Torej je rešitev zelo preprosta: pridite k maši in povabite še koga.

u
Tednik Družina je 7. maja praznoval 70 let izhajanja. Ob tem jubileju se uredništvo zahvaljuje vsem bralcem in naročnikom za zvesto podporo. Tednik Družina
podaja katoliški pogled na dogajanje v domovini in po svetu. Ob vhodu v cerkev
lahko na mizici za tisk vzamete naročilnice, s katerimi se lahko naročite na
enomesečno brezplačno prejemanje tednika Družina (s tem se ne obvezujete, da bi
kar avtomatsko postali naročnik). Na ta način lahko tudi obdarite koga, ki še ne
bere Družine.

u
14. maja bomo pod župnijskim kozolcem gostili piknik sodelavcev in prijateljev v
svetopisemskem misijonu, ki ga organizira Svetopisemska družba Slovenije.

u
Slavilni koncert s prošnjo za mir ~ V petek, 13. maja, na praznik Fatimske
matere Božje, bo pri Mariji Kraljici miru na Kureščku slavilni koncert s prošnjo za
mir. Ob 18.00 je priložnost za sv. mašo v cerkvi, ob 19.00 slavilni koncert pred
cerkvijo (bend Mesto na gori), ki mu sledi pričevanje in duhovni nagovor, nato pa
Stična bend. Ves čas koncerta možnost svete spovedi. ob 21.00 priložnost za slavljenje v cerkvi. (V primeru dežja bo dogodek v dvorani Gimnazije Želimlje.) Dogodek soorganizirata Katoliška mladina in Salezijanska mladina.

u
V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za junij. 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.

