 torek, 24. december - SVETI VEČER
18.00 – DRUŽINSKA POLNOČNICA
Ta večer blagoslovimo svoje domove, se
zberemo ob jaslicah, skupaj molimo in pojemo.
24.00 – SLOVESNA POLNOČNICA
 sreda, 25. december – BOŽIČ
SLOVESNO PRAZNOVANJE
JEZUSOVEGA ROJSTVA
maše: 7, 8.30, 10, 11.30, 16, 18.
 četrtek, 26. december – SV. ŠTEFAN,
prvi mučenec
maše: 7, 8.30, 10, 11.30, 16, 18.
 nedelja, 30. december – SVETA DRUŽINA
Pri mašah bo posebni božični blagoslov otrok.
 torek, 31. december – SILVESTROVO
Tudi ta večer blagoslovimo svoje domove, se
zberemo ob jaslicah, skupaj molimo in pojemo.
 sreda, 1. januar 2013 – NOVO LETO – MARIJA,
BOŽJA MATI – DAN MIRU
16.00 - maša ob 13. obletnici razglasitve naše
bazilike za slovensko narodno Marijino svetišče;
maševal bo ljubljanski pom. škof dr. Anton
Jamnik.
KOLEDNIKI vas bodo obiskali na vaših domovih.
Prinesli vam bodo Božji blagoslov in poprosili
za vaše darove za misijone. Trikraljeva akcija
je namreč namenjena potrebam slovenskih
misijonarjev.

Frančiškovi bratje, varuhi bazilike Marije
Pomagaj, želimo vsem domačinom in
romarjem duhovno bogat advent in veselo
praznovanje Jezusovega rojstva v krogu
svoje družine, cerkvenega občestva in
prijateljev.

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2013
NOVO LETO 2012 - 16.00

13. OBLETNICA RAZGLASITVE
NARODNEGA SVETIŠČA
PONEDELJEK, 11. februar – 10.00

LURŠKA MB – srečanje bolnikov
SOBOTA, 16. februar – 10.00

SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki
trpijo zaradi alkohola in drugih
odvisnosti
SOBOTA, 23. marec – 10.00

BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN VSEH,
KI SI ŽELIJO OTROK
BINKOŠTNA SOBOTA, 18. maj – 10.00

SHOD MOLIVCEV ZA DUHOVNE
POKLICE - ŽIVI ROŽNI VENEC
ČETRTEK, 23. maj - 20.00

VEČER NARODNIH IZROČIL
SOBOTA, 15. junij

VSESLOVENSKO ROMANJE BOLNIKOV
NEDELJA, 28. julij – 10.00

ZAKONSKI JUBILANTI
VELIKI ŠMAREN – 10.00

slovesna maša z obnovo
posvetitve Mariji

SVETE MAŠE NA BREZJAH
Delavniki: 7.00, 8.30, 10.00, 18.00 (19.00*)
Sobote: 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 18.00 (19.00*)
Nedelje in prazniki: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00,
18.00 (19.00*)
V zakristiji lahko naročite sv. maše, se pogovorite z dežurnim bratom frančiškanom, vprašate za
spovednika, sporočite svojo željo za blagoslov avtomobila in drugo. Zakristija je odprta vsak dan od
8. do 12. in od 14. do 19.30 ure.

* V poletnem času.

bomo spev, ki izraža hrepenenje: KRALJA, KI
PRIHAJA, PRIDITE, MOLIMO!
15.00 – molitev za duhovne poklice oblikuje
dekanija Škofja Loka
V predbožičnih dneh bomo spovedniki za
prejem zakramenta sprave na razpolago vsak
dan od 7. do 19. ure.

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 7. do 19. (20.*)
ure. Na voljo so tudi verske knjige in spominki. Telefon: 04/ 537 07 00.
TEČAJI PRIPRAVE NA ZAKON
V dvorani nad zakristijo so srečanja za zaročence, ki se pripravljajo na zakon. Vedno so na drugo,
tretjo in četrto nedeljo v mesecu z začetkom ob
15. uri.
V letu 2013 bodo srečanja v mesecu februarju,
marcu, maju, juniju in oktobru.
KATEHUMENAT
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo,
spoved
Kandidati naj pridejo na osebni pogovor.
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV
in drugih prometnih sredstev ter udeležencev
prometa je ob nedeljah in praznikih po mašah na
prostoru ob baziliki. Za blagoslov med tednom se
dogovorite v zakristiji.

NEDELJA, 1. september – 10.00

106. OBLETNICA KRONANJA
NEDELJA, 8. september – MALI ŠMAREN

SREČANJE STARIH STARŠEV
SOBOTA, 14. september

MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
NEDELJA, 6. oktober

obletnica POSVETITVE BAZILIKE

Slovensko Marijino narodno svetišče
Bazilika Marije Pomagaj
in Frančiškanski samostan
Brezje 72
4243 BREZJE
tel.: 04/537 07 00
fax.: 04/537 07 20
splet: www.marija.si
e-pošta: info.brezje@marija.si

NARODNO SVETIŠČE

MARIJE POMAGAJ
NA BREZJAH

OZNANILA
NOVEMBER IN DECEMBER 2012

11. oktobra smo na povabilo papeža Benedikta
začeli praznovati leto vere. Želja Cerkve je, da
bi vsak kristjan na novo okrepil svojo pripadnost
Kristusu, da bi utrdil v sebi razloge upanja, ki ga
v življenju usmerjajo, da bi pomagal tudi drugim
do pristnega veselja, ki ga podarja življenje v
povezanosti z Bogom.
Po papeževih besedah je v teh zadnjih desetletjih napredovalo 'duhovno opustošenje', razširila se je praznina. A ravno začenši pri izkušnji te
puščave, te praznine, lahko ponovno odkrijemo
veselje verovanja in njegov življenjski pomen
za vse kristjane. »V puščavi se ponovno odkrije
vrednost tistega, kar je bistveno za življenje in v
puščavi so potrebne predvsem osebe z vero. Živeta vera odpre srce za Božjo milost, ki osvobaja
od pesimizma. Danes bolj kot kdaj koli evangelizirati pomeni pričevati o novem življenju, ki ga je
spremenil Bog, in tako kazati pot,« je izpostavil
papež. Leto vere lahko ponazorimo kot romanje
skozi puščave sodobnega sveta, med katerim
jemljemo s sabo samo to, kar je bistveno: evangelij in vero Cerkve.
V Marijinih svetiščih se še na poseben način zgledujemo pri Mariji, ki je v veri sprejemala Božjo
voljo in jo v zvestobi izpolnjevala. Elizabeta jo je
blagrovala: »Blagor ji, ker je verovala!« Na poti
vere je Marija doživljala notranje veselje, bližino
Boga, pa tudi njegovo oddaljenost in skritost. V
veri je rasla iz dogodka v dogodek. Ker je Božjo
besedo premišljevala, se ji je odkrival svet Božjega.
Naj se naša vera krepi in prečiščuje ob srečanjih
z Marijo pomagaj. Tolikim je že pokazala pot, naj
jo še nam, ki se ji v zaupni molitvi izročamo: O,
Gospa moja ...
p. Silvin Krajnc, rektor

REDNO BOGOSLUŽJE NA BREZJAH
 molitev rožnega venca: vsak delavnik ob
6.30 in 17.30 (18.30*)
 molitvena ura pred Najsvetejšim: vsak
četrtek ob 17.00 (18.00*)
 molitev in procesija z lučkami: vsaka
sobota po večerni maši
 molitev za duhovno in moralno prenovo
slovenskega naroda: prva nedelja v
mesecu ob 15.00
 molitev za duhovne poklice in njihovo
stanovitnost: tretja nedelja v mesecu ob
15.00
 srečanje bratov in sester Frančiškovega
svetnega reda: zadnja nedelja v mesecu
ob 17.00
 duh Assisija - molitev za mir in pravičnost:
27. v mesecu ob 17.00 (18.00*)
 biblični tečaj: vsaka dva tedna, sreda po
večerni maši
 zakonska skupina: vsak tretji ponedeljek v
mesecu po večerni maši
 večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu: vsak prvi
petek v mesecu ob 18.50 (19.50*)
 mladinska maša: tretja sobota v mesecu
ob 18.00 (19.00*)
 maša za ozdravitev notranjih ran: drugi
četrtek v mesecu ob 18.00 (19.00*)
NOVEMBER IN DECEMBER 2012:
 četrtek, 1. november –
SLOVESNI PRAZNIK VSEH SVETIH
MAŠE: 7, 8.30, 10, 11.30, 15, 18.
14.30 – v cerkvi molitev dveh delov rožnega
venca za rajne
15.00 – maša za pokojne prebivalce Brezij, Noš,
Črnivca in Dobrega Polja
- sprevod na pokopališče; med potjo molitev
tretjega dela rožnega venca

* V poletnem času.

Dragi romarji
k Mariji Pomagaj!

- molitev na pokopališču in blagoslov grobov
PRIDRUŽIMO SE AKCIJI: BI PRIŽGALI LETOS
MANJŠO SVEČO? S tem bomo izrazili svojo
skrb za okolje, obenem pa pomagali Karitas.
 petek, 2. november – SPOMIN VSEH VERNIH
RAJNIH
7, 8.30, 10 – maša za pokojne
17.30 – molitev rožnega venca za rajne
18.00 – maša z večernicami za rajne
Po maši - v romarskem uradu predava dr. Jože
Ramovš.
V prvih osmih dneh novembra lahko naklonimo
popolni odpustek našim rajnim, če prejmemo
zakramente – spoved in obhajilo, obiščemo
cerkev ali pokopališče in molimo očenaš,
zdravamarijo in slava Očetu po namenu svetega
očeta. Seveda moramo izpolniti tudi zahtevo, da
nismo navezani na greh.
 nedelja, 4. november – 31. MED LETOM ZAHVALNA	
Bogu se bomo zahvalili za sadove zemlje in za
vse, kar potrebujemo za življenje in nam On v
svoji dobroti tako velikodušno podarja. Zahvalna
pesem naj ta dan zadoni radostno.
 nedelja, 11. november – 32. MED LETOM
Po mašah boste lahko prejeli zakrament
bolniškega maziljenja. Na prejem tega
zakramenta, ki je izraz Božje ljubezni do bolnih,
starejših in slabotnih, moramo biti pripravljeni
podobno kot za sv. obhajilo. Torej brez velikega
greha.
 sobota, 17. november – SV. ELIZABETA
OGRSKA, zavetnica FSR
9.30 – molitev rožnega venca
10.00 – mašo sooblikujejo člani Frančiškovega
svetnega reda
 nedelja, 18. november – 33. MED LETOM
15.00 – molitev za duhovne poklice oblikuje
dekanija Šenčur
 nedelja, 25. november – KRISTUS KRALJ
VESOLJSTVA
Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu zapojemo
zahvalno pesem kot izraz hvaležnosti za leto
milosti, ki nam ga je Bog podaril.

 črtrtek, 22. november – SV. CECILIJA, mučenka
18.00 – pri maši poje naš zbor bazilike
Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe,
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki sodelujete v
naši baziliki kot pevci, organisti in zborovodje.
Naj vam nebeška zavetnica sv. Cecilija izprosi
veselje do glasbe, dobri Bog pa naj vam vsak
vaš trud bogato poplača.
 ponedeljek, 26. november – RAJNI IZ
FRANČIŠKOVIH REDOV
Ta dan se Frančiškovi bratje spomnimo
vseh pokojnih sobratov, staršev, sorodnikov,
dobrotnikov in prijateljev.
 četrtek, 29. november – VSI SVETI IZ
FRANČIŠKOVIH REDOV
Začetek devetdnevnice pred praznikom
Brezmadežne.
 petek, 30. november – SV. ANDREJ, apostol
Sv. Andrej je zavetnik župnijske cerkve v
Mošnjah.
 nedelja, 2. december – PRVA ADVENTNA –
NEDELJA KARITAS
Darovi te nedelje so namenjeni potrebam
Slovenske Karitas. Bodimo velikodušni in
solidarni!
V adventu ne pozabimo na starejše in bolne.
Poskrbimo za obisk duhovnika, da jim prinese
zakramente, da bo božič tudi zanje praznik.
Po starem običaju gre v adventu na pot tudi
Marija romarica, ki obiskuje družine. Sprejmite jo
in naj vas molitev poveže v tihem pričakovanju
božiča.
 sreda, 5. december – MIKLAVŽEV VEČER
17.00 – MIKLAVŽEVANJE (v dvorani KS) – Sv.
Miklavž bo obdaroval otroke, ki jih boste prijavili
v zakristiji in seveda otroke sodelavce pri
bogoslužju (ministrante in pevce).
 sobota, 8. december – BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE MARIJE, slovesni praznik
MAŠE: 7, 8.30, 10, 11.30, 16, 18.
 nedelja, 16. december - TRETJA ADVENTNA
Začetek božične devetnevnice je uvod v
neposredno pripravo na sveti večer. Prepevali

