 VELIKONOČNI PONEDELJEK – 9. april
Maše bodo kakor ob nedeljah.
Ker je ta dan v naši cerkvi celodnevno češčenje
Svetega Rešnjega telesa, bomo po vsaki maši
izpostavili Najsvetejše in ga častili.
 nedelja, 15. april – BELA – nedelja Božjega
usmiljenja
15.00 – molitev za duhovne poklice (dekanija
Ribnica)
 nedelja, 29. april – 4. velikonočna – nedelja
Dobrega Pastirja
15.00 – molitev za duhovne poklice

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2012
SOBOTA, 24. marec – 10.00

BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN VSEH,
KI SI ŽELIJO OTROK
škof dr. Jurij Bizjak
SREDA, 23. maj - 20.00

VEČER NARODNIH IZROČIL
škof dr. Stanislav Lipovšek
ČETRTEK, 24. maj

MARIJA POMAGAJ
BINKOŠTNA SOBOTA, 26. maj – 10.00

SHOD MOLIVCEV ZA DUHOVNE POKLICE
- ŽIVI ROŽNI VENEC
p. Simon Peter Berlec
NEDELJA, 10. junij – 16.00

MISIJON NA BREZJAH OD 16. DO 25. MARCA
V pripravi na obhajanje 200-letnice podobe
Marije Pomagaj bomo na Brezjah in v nekaterih župnijah obhajali misijon. Skupne prireditve
bodo v Radovljici in na Brezjah:
RADOVLJICA, Linhartova dvorana, ob 20.00:
 torek, 20.3. – pričevanje vere
Borštnikova nagrajenka Milada Kalezić
 sreda, 21.3. – srečanje zakoncev
zakonca Sitar
 četrtek, 22.3. – beseda nadškofa
dr. Anton Stres
BREZJE, bazilika:
 sobota, 24.3.
10.00 – dekanijsko srečanje družin
škof dr. Jurij Bizjak
po maši: Družinska sreča
Gregor Čušin
17.00 - spoved za mlade
18.00 – mladinska maša (life teen)

KRST KATEHUMENOV
up. nadškof msgr. Alojz Uran
SOBOTA, 16. junij

VSESLOVENSKO ROMANJE BOLNIKOV
SOBOTA, 30. junij – 7.00

ROMANJE MLADINE
nadškof dr. Anton Stres
NEDELJA, 29. julij – 10.00

ZAKONSKI JUBILANTI
škof msgr. Metod Pirih
VELIKI ŠMAREN – 10.00

slovesna maša
z obnovo posvetitve Mariji
nadškof dr. Anton Stres
NEDELJA, 2. september – 10.00

105. OBLETNICA KRONANJA
škof dr. Peter Štumpf
SOBOTA, 8. september – MALI ŠMAREN

SREČANJE STARIH STARŠEV IN
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
nadškof dr. Anton Stres
NEDELJA, 7. oktober

obletnica POSVETITVE BAZILIKE
nadškof dr. Marjan Turnšek

SVETE MAŠE NA BREZJAH
Delavniki: 7.00, 8.30, 10.00, 19.00 (18.00*)
Sobote: 7.00, 8.30, 10.00, 16.00, 19.00 (18.00*)
Nedelje in prazniki: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00,
19.00 (18.00*)
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 18.30 ure.

* V zimskem času.

 VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA –8.
april
7.00 – VSTAJENJE – PROCESIJA IN SLOVESNA
MAŠA
maše še ob 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 in 19.00.

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 7. do 19. 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 2012 bodo srečanja še marca, maja, junija
in oktobra.
KATEHUMENAT
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo,
spoved
Katehumeni, ki bodo prejeli zakramente 10. junija
2012 se že dalj časa zavzeto pripravljajo. Z novo
skupino bomo začeli s srečanji 2. septembra 2012,
ob 17.30 uri.
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.
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
MAREC IN APRIL 2012

Postni čas je za vsakega kristjana izziv. Sprašujemo se, če smo še sposobni kakšne odpovedi. Največkrat se na začetku poti odločimo,
da bomo izboljšali odnose do ljudi, do molitve,
dela; da bomo bolj pozorni na uporabo prostega
časa; da bomo pazili na besede; da bomo omejili
čokolado, sladkarije, kavico, alkohol, cigarete ....
Dobre volje je kar nekaj, a kaj, ko kmalu splahni.
Kako si pridobiti vztrajnost, odločnost, pogum?
Krepki postanemo z vajo. Privzgojiti si krepost
pomeni, da smo se utrdili v neki dobri navadi, da
smo močni in vztrajni. Tudi za rast v krepostih
vere, upanja, ljubezni potrebujemo vajo. Danes
ti zaupam, jutri spet, pa naslednji dan spet. Pomislim, česa vse sem že bil deležen v življenju in
to prebuja v meni krepost hvaležnosti. Ko razmišljam o Božji ljubezni do mene, o njegovem
usmiljenju in odpuščanju, se tudi sam vzgajam
za to držo.
Vsak korak, ki ga bom naredil v smeri izboljšanja
odnosov z Bogom, s človekom, s seboj in z naravo, mi bo pomagal globlje doživeti velikonočno
veselje zmage življenja nad smrtjo. Vsako umiranje sebi, lastni sebičnosti, komodnosti, navidezni
utrujenosti, lenobi in povprečnosti je lahko začetek novega, prebujenega, svežega podarjajočega se življenja.
Marija je zvesto in pogumno stala pod Jezusovim križem, zato je bila v velikonočnem jutru nagrajena z obiskom vstalega Kristusa. Ob Mariji
Pomagaj vedno znova doživljamo, kako dobri
Bog nagrajuje našo zvestobo in vztrajno razodeva moč ljubezni, ki poraja Življenje.
p. Silvin Krajnc, rektor

REDNO BOGOSLUŽJE NA BREZJAH
 molitev rožnega venca: vsak delavnik ob
6.30 in 18.30 (17.30*)
 molitvena ura pred Najsvetejšim: vsak
četrtek ob 18.00 (17.00*)
 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 18.00 (17.00*)
 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 19.50 (18.50*)
 mladinska maša: tretja sobota v mesecu
ob 19.00 (18.00)
 maša za ozdravitev notranjih ran: drugi
četrtek v mesecu ob 19.00 (18.00)

* V zimskem času.

Dragi romarji
pri Mariji Pomagaj!

MAREC IN APRIL 2012:
 petek, 2. marec – postni spokorni dan
17.30 – križev pot
18.45 – predavanje dr. Jožeta Ramovša
 nedelja, 4. marec – 2. postna
14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot
15.00 - v cerkvi križev pot za tiste, ki ne
zmorejo pešpoti
15.30 – rožni venec in blagoslov z Najsvetejšim
 nedelja, 11. marec – 3. postna
14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot
15.00 - v cerkvi križev pot za tiste, ki ne
zmorejo pešpoti
15.30 – rožni venec in blagoslov z Najsvetejšim
 petek, 16. marec – ZAČETEK MISIJONA
17.30 – križev pot
18.00 – maša z uvodnim misijonskim govorom
POGLEJ POSEBNI MISIJONSKI PROGRAM!
 nedelja, 18. marec – 4. postna
14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot
15.00 - v cerkvi molitev za duhovne poklice
(dekanija Trebnje)
 ponedeljek, 19. marec – SV. JOŽEF, MOŽ
DEVICE MARIJE, slovesni praznik
Maše bodo kakor ob nedeljah!
Od praznika sv. Jožefa do praznika
Gospodovega oznanjenja Mariji obhajamo
Teden družine.
 sobota, 24. marec – Gospodovo oznanjenje
Mariji, slovesni praznik
10.00 – maša in blagoslov nosečih mater (škof
dr. Jurij Bizjak)
18.00 – mladinska maša
 nedelja, 25. marec – 5. postna
10.00 – zaključek misijona
14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot
15.00 - v cerkvi križev pot za tiste, ki ne
zmorejo pešpoti
15.30 – rožni venec in blagoslov z Najsvetejšim
17.00 – proslava materinskega dne (dvorana KS)

19.00 – večerna maša (poletni čas!)
 petek, 30. marec – celodnevno spovedovanje
V sklopu radijskega misijona je cvetni petek še
posebej izbran za prejem zakramenta sprave.
Poskrbite tudi za prejem zakramentov za bolne
in ostarele.
 sobota, 31. marec
15.00 – z otroki bomo delali butarice - begance
 nedelja, 1. april – Cvetna nedelja Gospodovega
trpljenja
Pri vseh mašah bomo blagoslovili zelenje in brali
pasijon. Slovesni blagoslov zelenja s procesijo
bo ob 10. uri.
14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot
15.00 - v cerkvi molitev za duhovno prenovo
slovenskega naroda
 SPOVEDOVANJE bo ves veliki teden
neprekinjeno od 7.15 do 20. ure. Med obredi
svetega tridnevja bomo duhovniki pri oltarju in
ne bomo spovedovali. Ne odlašajte s spovedjo
na zadnje dneve pred veliko nočjo.
 veliki četrtek, 5. april
7.00 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
19.00 – SLOVESNA MAŠA GOSPODOVE
VEČERJE
po maši: češčenje Jezusa v »ječi«
 veliki petek, 6. april – strogi post
7.00 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
19.00 – SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN
SMRTI
po obredu: češčenje Jezusa v božjem grobu
 velika sobota, 7. aprila – češčenje Jezusa v
božjem grobu
7.00 – blagoslov velikonočnega ognja
7.15 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
14.30 – blagoslov velikonočnih jedi na Črnivcu
15.00 – blagoslov velikonočnih jedi na Dobrem
Polju
15, 16, 17 – blagoslov velikonočnih jedi v baziliki
19.00 – VELIKONOČNA VIGILIJA – slavje luči,
vstajenjska maša

