ZAUPNO MOLIMO

NEDELJA, 29. julij – 10.00

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.

ZAKONCI JUBILANTI
(upok. škof msgr. Metod Pirih)
TOREK, 14. avgust – 19.00

maša pred praznikom
in procesija po vasi

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 7. do 20. ure.
Na voljo so tudi verske knjige in spominki. Telefon:
04/ 537 07 00.

(novomašnik p. Andrej Sotler, minorit)
SREDA, 15. avgust - VELIKI ŠMAREN – 10.00

slovesna maša z obnovo posvetitve
Mariji
(nadškof dr. Anton Stres)
SOBOTA, 1. september – 19.00

NAŠ OČE
Jezus nam je razodel,

maša pred praznikom
in procesija po vasi

da ti nisi neosebno bitje,

(novomašnik p. Jan Cvetek, frančiškan)

oddaljeni stvarnik sveta,

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 (112)
(nadškof dr. Marjan Turnšek)
SOBOTA, 20. oktober

BREZJANSKI POGOVORI

maščevalni in pravičniški Bog.
Jezus nam pravi:
da si Oče,
da si naš Oče,
da si Oče, ki je zelo blizu vsakemu izmed nas.
Ti si Oče in sočustvuješ s človekom,

BREZMADEŽNA
mašo prenaša Radio Ognjišče

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 v mesecu oktobru.
KATEHUMENAT
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo,
spoved
Z novo skupino bomo začeli s pripravo 2. septembra 2012. Srečanja so ob nedeljah ob 17.30 uri. Prejem zakramentov bo ob binkonštih 2013.
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.

si usmiljen,
srečen si, če nas vidiš vesele,
žalosten si, če trpimo in smo zavozili,
vedno pripravljen na odpuščanje
in čez vse spoštuješ našo svobodo.

(posvečeni letu vere)
SOBOTA, 8. december – 10.00

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 zimskem času.

SLOVESNOSTI NA BREZJAH V
LETU 2012

Ti si torej naš Oče ....
Glej, mi smo med seboj bratje in sestre.

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
JULIJ IN AVGUST 2012

Na Brezje prihajamo predvsem kot verniki, ki
Bogu zaupamo, da on vodi naše življenje. Zaupamo v moč molitve in priprošnjo Marije Pomagaj. Marija je vzornica Cerkve, ki moli. K molitvi
nas spodbuja množica, ki zavzeto sodeluje pri
bogoslužju, prepeva in zbrano posluša Božjo
besedo. Včasih pa nas še veliko bolj nagovorijo
tišina, samota, mirno okolje. Ko se ustavimo pred
Marijo Pomagaj, gledamo njen prijazni obraz,
občudujemo materinsko skrb za otroka Jezusa
in smo preprosto pred njo. Takrat molimo brez
besed, a zelo osebno, zaupno in predano.
Z molitvijo izražamo svoj odnos do Boga. Moliti
Gospoda pomeni biti z njim. Mnogim pa pomeni moliti predvsem prositi Boga za kakšno stvar.
Bog seveda dobro pozna naše potrebe. Jezus
nas je zato v molitvi Oče naš poučil, da Boga
prosimo to, kar bi nam Oče rad dal, kar resnično
potrebujemo in kar je za nas dobro.
Bog se razodeva v naravi, še posebno pa po ljudeh. Kjer se zbirajo Božji otroci, je Bog navzoč s
svojimi darovi. In res lahko opazimo sadove molitve v življenju ljudi, ki iskreno molijo. Prošnje
očenaša se uresničujejo v vsakdanjem življenju
in po njih postaja Oče sam viden.
V Marijinem svetišču se še posebno počutimo
kot »Marijini otroci«. Zavedati se moramo, da je
tudi Marija v polnosti »Očetova hči«. Bolj ko postajamo »Marijini otroci«, bolj smo tudi »Očetovi
sinovi in hčere«. Marija nas usmerja k Bogu in
se veseli našega otroško zaupnega odnosa do
nebeškega Očeta.
Poglobimo ta odnos v letu, ko na Brezjah poglobljeno razmišljamo o Gospodovi molitvi Oče
naš ...
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
k Mariji Pomagaj!!

JULIJ IN AVGUST 2012:
 nedelja, 1. julij – NEDELJA SLOVENCEV PO
SVETU	
Marija Pomagaj je trdna vez med vsemi rojaki, ki
jih je življenje razkropilo po našem planetu.
 Od 2. do 8. julija in od 9. do 15. julija smo
pripravili MARIJINE POČITNICE za otroke.
Bivali bodo pod šotori in, kar je pomembno,
v bližini Marije Pomagaj. Hvala vsem, ki
sodelujete!
 torek, 3. julij – SV. TOMAŽ, apostol
 četrtek, 5. julij - SV. CIRIL IN METOD, slovanska
apostola in sozavetnika Evrope
 sobota, 7. julij
- 10.00 – mašuje nadškof iz Melbourna
(Avstralija) dr. Denis Hart; spremlja ga p. Ciril
Božič.
 sreda, 11. julij – SV. BENEDIKT, opat, zavetnik
Evrope
 ponedeljek, 16. julij – KARMELSKA MATI BOŽJA
 nedelja, 22. julij – 16. MED LETOM KRIŠTOFOVA NEDELJA
Pobirali bomo vaše darove za nakup prevoznih
sredstev za naše misijonarje.
 ponedeljek, 23. julij – SV. BRIGITA, sozavetnica
Evrope
 sreda, 25. julij – SV. JAKOB, apostol
 četrtek, 26. julij – SV. JOAHIM IN ANA, starša
Device Marije
 nedelja, 29. julij – 18. MED LETOM PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
10.00 – slovesna maša z jubilanti (upok. škof
msgr. Metod Pirih)
Zakonci, ki praznujete 10., 15., 20., 25., .....
obletnico zakona, ste lepo povabljeni k
skupnemu praznovanju pri Mariji Pomagaj.
 četrtek, 2. avgust - PRAZNOVANJE SVETE
MARIJE ANGELSKE V PORCIJUNKULI
Sv. Frančišek je izbral Marijino kapelo za
središče svojega reda in zanjo izprosil

porcijunkulski odpustek, ki ga moremo prejeti
ta dan in ga nakloniti našim živim ali rajnim.
Potrebno je prejeti zakramente, obiskati cerkev
in moliti po namenu svetega očeta.
 ponedeljek, 6. avgust – JEZUSOVA
SPREMENITEV NA GORI
Praznik Jezusove spremenitve na gori nas
spomni, da je Jezus ljubljeni Sin nebeškega
Očeta, ki ga je treba poslušati in po njegovem
nauku živeti.
 petek, 10. avgust – SV. LOVRENC, diakon
 sobota, 11. avgust – SV. KLARA, devica in
redovna ustanoviteljica
Sv. Klara je zavetnica televizije. Naj nam izprosi
odgovoren odnos do tega medija, ki tako
močno oblikuje javno mnenje in vpliva na
vzgojo.
 ponedeljek, 13. avgusta
Ves dan delavnice za člane romskih skupnosti,
zvečer procesija z lučkami.
 torek, 14. avgust
19.00 – slovesna maša na predvečer praznika
Marijinega vnebovzetja (novomašnik p. Andrej
Sotler)
20.00 – procesija z lučkami in pete litanije
Matere Božje
 sreda, 15. avgust – MARIJINO VNEBOVZETJE –
VELIKI ŠMAREN
10.00 – slovesna maša ljubljanskega nadškofa
metropolita dr. ANTONA STRESA
 petek, 24. avgust – SV. JERNEJ, apostol
 sobota, 25. avgust – SV. LUDVIK, kralj, zavetnik
FSR
Pri maši ob 10. uri bodo sodelovali člani
Frančiškovega svetnega reda.
 ponedeljek, 27. avgust – SV. MONIKA – DUH
ASSISIJA
18.00 – molitev pred Najsvetejšim v Duhu
Assisija
19.00 – maša za pravičnost in mir

