
CVETNA NEDELJA – VELIKA NOČ MED LETOM A 

Angel pa je nagovóril ženi: »Ne bojta se! Vem, da 
iščeta Jezusa, križanega. Ni ga tukaj. Vstal je, 
kakor je rekel! Stopíta sëm in poglejta kraj, kamor 
so ga položili. Hitro pojdita in povejta njegovim 
učencem: ›Vstal je od mrtvih! Pred vami pojde v 
Galilejo, tam ga boste videli.‹« (Mt 28,5-7) 

Z obljubami velikega četrtka preko trpljenja 
velikega petka v blagoslovljeno veliko noč!

u 

Škofovo velikonočno voščilo 

Dragi duhovniki, redovnice in redovniki, bratje in sestre! 

 Gospodovo vstajenje je temelj naše vere, na katerem temelji krščansko 
upanje, da bomo po smrti tudi mi prestopili v novo obliko življenja v Bogu. 
Vsakokratno praznovanje velikonočnih praznikov je priložnost, da po zgledu 
učencev na poti v Emavs tudi mi prepoznavamo, na kakšen način nas Gospod 
spremlja, in poglobimo vero vanj, ki je vstal in živi. Gospod življenja je bil 
mrtev, a je oživel in smrt premagal. Ta resničnost zaznamuje življenja vseh, ki 
sprejmejo Njegovo oznanilo in verujejo vanj. V veri smo tudi povabljeni k 
sodelovanju pri udejanjenju Božjega načrta za odrešenje sveta, s tem da 
živimo po evangeliju, se trudimo za pravičnost in resnico, da smo usmiljeni, 
odpuščamo in ljubimo drug drugega. Odkrivajmo Božja znamenja in krepimo 
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OZNANILA  ŽUPNIJ  VELIKI  GABER  IN  SELA  PRI  ŠUMBERKU

Ponedeljek 27. 3. – sv. Rupert 

19.00 V. Gaber: + Viktor Lavš, obl. 
—————————————————————— 

Torek 28. 3. – sv. Bojan 

18.00 Sela: po namenu 

8.15 V. Gaber: + Alojzija Struna 
—————————————————————— 

Sreda 29. 3. – sv. Bertold 

18.00 Sela: po namenu 

8.15 V. Gaber: + Jožefa Pajek 
—————————————————————— 

Četrtek 31. 3. – sv. Amadej 

18.00 Sela: po namenu 

19.00 Bič: + Jožefa, Stane Koleša 
—————————————————————— 

Petek 31. 3. – sv. Benjamin 

19.00 V. Gaber: + Vida Završnik, obl. 
—————————————————————— 

Sobota 1. 4. – sv. Hugo 

18.00 Sela: + Cveto in starši Ozimek 
(Tomaževi) 

18.00 V. Gaber: + Terezija Rovanšek, obl. 
—————————————————————— 

Cvetna nedelja, 2. 4. 

7.00 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij 

8.45 Sela: + Anton Koželj, Arčelca 

10.00 V. Gaber: + st., Jože Slak

Veliki ponedeljek 3. 4. – sv. Irena 
19.00 Bič: + Anton Kanc 

—————————————————————— 

Veliki torek 4. 4. – sv. Izidor Seviljski 
19.00 V. Gaber: + st. Črček 

—————————————————————— 

Velika sreda 5. 4. – sv. Vincencij 
18.00 Sela: po namenu 
19.00 V. Gaber: + Olga Zorec, 7. dan 

—————————————————————— 

VELIKI ČETRTEK 6. 4. 
18.00 Sela: + Mihael Kocijančič 
19.30 V. Gaber: + st. Marolt (M. Dole), 

Tone Marolt (V. Gaber) 
—————————————————————— 

++ VELIKI PETEK 7. 4. 
18.00 Sela: obredi velikega petka 
19.00 V. Gaber: obredi velikega petka 

—————————————————————— 

VELIKA SOBOTA 8. 4. 
V. Gaber: ura češčenja pred Najsvetejšim 16h 
Sela: ura češčenja pred Najsvetejšim 9h 
19.00 Sela: na čast Sv. Duhu 
20.00 V. Gaber: + Jože in st. Barle, Fani 

Režen 
—————————————————————— 

VELIKA NOČ, NEDELJA, 9. 4. 
6.30 V. Gaber: živi in + farani obeh župnij 

9.00 Sela: + Anton Zupančič (obl.) in Pavla 
10.00 V. Gaber: + st. Korelc (Martinja vas)

Uradne ure: ponedeljek 9.00-11.00 in 16.30-17.30, petek 15.30-17.30, 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.

SVETE MAŠE OD 27. 3. do 8. 4. 2023 
——————————————————————

ČIŠČENJE CERKVE 
1. 4. V. Gaber: Žubina 
Sela: Trunkelj, Orlaka 1 2/2 
8. 4. V. Gaber: Stranje 
Sela: Orlaka, Zavrh 1/2 

BRANJE BERIL 
2. 4.      1. 4. 
Veliki Gaber:    Veliki Gaber: 
7.00 Cvetka Blatnik  7.00 Štefka gliha 
10.00 Jože Strmec   10.00 Teja Zajec



v sebi in v skupnostih, kjer smo, krščansko upanje.  
 Zahvaljujem se vam za vaše delo pri oznanjevanju veselega sporočila 
evangelija. Vsem želim blagoslovljeno veliko noč.    Msgr. dr. Andrej Saje, škof 

Dogodki in oznanila 

Spoved pred veliko nočjo ~ Na cvetno nedeljo bova med mašo na razpolago za 
spoved; g. Božnar v Gabru, g. Jeromen na Selih. Sicer pa je priložnost za spoved 
tudi pred vsako večerno mašo v župnijski cerkvi. 

u 

Butarice ~ Na tiho in na cvetno nedeljo boste lahko kupili butarice, ki so jih izde-
lali naši animatorji in tudi na ta način podprli njihovo delo. 

u 

Veliki četrtek ~ Na veliki četrtek zvečer bomo obhajali spomin zadnje večerje – 
prve svete maše – in Jezusove zapovedi ljubezni. Pri tej maši se bodo predstavili 
tudi letošnji prvoobhajanci. Po koncu maše ste vsi povabljeni, da se še zadržimo 
pri Jezusu »v ječi« in molimo za duhovne poklice. 

Veliki petek je edini dan v letu, ko Cerkev ne obhaja maše. Posebni obred velikega 
petka je med najstarejšimi krščanskimi obredi sploh. Spominjamo se Jezusovega 
trpljenja in smrti, ko je nase sprejel vse naše grehe ter naše bolečine in smrt. Zato 
so pri večernih obredih posebne slovesne prošnje in čaščenje križa. Pušica je na-
menjena za Sveto deželo, kristjane na bližnjem vzhodu. 

Velika sobota ~ Ta dan je Jezus ležal v grobu, mi pa se pripravljamo na prazno-
vanje odrešenja: zjutraj bo blagoslov ognja (v Gabru ob 7.00, na Selih ob 7.30), ki 
ga bodo raznesli po hišah prvi znanilci Luči – znamenja Jezusa, zmagovalca nad 
smrtjo. Spodbudite raznašalce velikonočnega ognja, da ga bodo prinesli tudi v vašo 
vas. Otroci se bodo z veseljem lotili naloge (še posebej v skupini), če jih boste 
spodbudili in jim pokazali hvaležnost. Vsaka vas gotovo lahko najde koga, ki bo 
svojim sovaščanom prinesel velikonočni ogenj. 
 Med priprave na praznik spada tudi blagoslov jedil, ki nas bodo spominjala 
na dogodke odrešenja: Jezusovo trpljenje, smrt in vstajenje. Blagoslovi jedil bodo 
potekali: 

8.00 Arčelca   9.30 Gombišče  11.00 Šentjurje 
8.30 G. Podšumberk  10.00 Bič  11.30 Žubina 
9.00 Sela pri Šumbeku  10.30 Mali Gaber 16.00 V. Gaber 

 Na veliko soboto čez dan se bomo zbrali tudi pri božjem grobu in 
počastili Jezusa v Najsvetejšem zakramentu. Monštranca bo odeta v tančico – 
znamenje povojev, v katere je bil Jezus v grobu povit po judovski navadi. Ura 
češčenja bo v Velikem Gabru ob 16h ob blagoslovu jedil, na Selih pa bomo Jezusa 
počastili ob 9.00 po blagoslovu jedil. 

 Na veliko soboto zvečer se bomo zbrali pri slovesnem bdenju, vigiliji (na 
Selih ob 19.30, v Gabru ob 20h), in se potopili v skivnost stvarjenja, greha, iskanja 
izgubljenega prijateljstva z Bogom in odrešenja – vse do dokončne zmage našega 
Vladarja Jezusa, ki mu je podvrženo vse, življenje in smrt. 

Velika nedelja ~ Zjutraj bomo v procesiji slavili vstajenje! Vstajenjska procesija bo 
v Velikem Gabru ob 6.30, na Selih pa ob 9.00. Odpravili se bomo za vstalim Kristu-
som in se z njim veseli srečali pri njegovi mizi, ko nam bo dal sam sebe, svoje telo 
in kri kot poroštvo, da nas on vodi v večno življenje, v veselje brez konca. Pri vseh 
mašah bo na koncu ofer, ko si bomo tudi voščili veselo alelujo! 

u 

Obhajilo bolnikov na domu bo v Gabru že 31. 3., pred cvetno nedeljo. 

u 

Veroučenci od 4. razreda dalje naj se udeležijo obredov velikega tedna: cvetna 
nedelja, veliki četrtek, petek in sobota. Na veliki teden namreč ne bo verouka, prav 
tako ne v tednu po veliki noči. 

u 

Velikonočni oratorijski dan bo v soboto 1. aprila 2023. Spoznali bomo življenjsko 
zgodbo bl. Alojzija Grozdeta, mladega mučenca. Prijavnice so na voljo v cerkvi, pa 
tudi pri verouku. Na oratorij se lahko prijavijo le šolski otroci (predšolskih ne 
moremo sprejeti). Število udeležencej je omejeno zaradi manjšega števila anima-
torjev. 

u 

Ko se temelji reda podirajo - Kaj more storiti pravični? (Ps 11, 3) ~ 18. Radijski 
misijon bo od 26. marca do 1. aprila 2023. V osrednjih dnevnih govorih (ob 17.00) 
bo svoja razmišljanja z nami delil nadškof Marjan Turnšek. V kratkih pričevanjih, 
svetovalnici in pogovorih, bodo sodelovali tudi drugi duhovniki, redovniki, re-
dovnice in laiki. Misijonski nagovori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00. Ponovitev bo 
vsak večer med 22. in 24. uro. Posnetki bodo na voljo tudi v radijskem arhivu, na 
spletni strani Radia Ognjišče. 
 V času radijskega misijona je petek, 31. marca, načrtovan kot SPOVEDNI 
DAN. V Velikem Gabru bom za spoved na voljo v cerkvi popoldne od 17h do 
večerne maše (lahko pa se za uro tudi dogovorite po telefonu). 

u 

V Velikem Gabru sprejemam mašne darove za april in maj. 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://bolniska-
zupnija.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.


