Sobota, 16. februar – 10.00

SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki
trpijo zaradi alkohola
nadškof dr. Marjan Turnšek
Sobota, 23. marec – 10.00

SREČANJE NOSEČIH MATER IN VSEH, KI
SI ŽELIJO OTROK
škof msgr. Andrej Glavan
Četrtek, 23. maj - ob 20. uri

TVOJA VOLJA
Naš duh je obtežen in radi razmišljamo
v okvirih neizprosnosti,
strogosti in predpisov.
Ti pa nas rahločutno spominjaš,
da tvoja volja daje zagon za življenje,
da je izvir svobode,
da človeka utrjuje v dobrem in ga prenavlja.
Tvoja volja ni nič drugega kot želja
po ljubečem dialogu
in globokem prijateljstvu.
VSAKDANJI KRUH
Današnji dan nam je podarjen,
da te lahko kličemo naš Oče,
posvečeno naj bo tvoje ime
in naj se izpolni tvoja volja.
Nad včerajšnjim dnem nimamo več oblasti,
nad jutrišnjim tudi še ne.
Samo današnji dan nam ostane,
mi pa smo tako slabotni
v svojem telesu, srcu, glavah.
Oče, potrebujemo tvoj kruh
za telo, srce in duha.

VEČER NARODNIH IZROČIL - TRETJE
LETO PRIPRAVE NA 200-letnico
PODOBE MARIJE POMAGAJ: maša in
procesija po vasi
nadškof dr. Anton Stres
Sobota, 8. junij – ob 10. uri

ROMANJE PRVOOBHAJANCEV
Sobota, 15. junij

VSESLOVENSKO ROMANJE BOLNIKOV
(organizira Ognjišče)
Nedelja, 28. julij – ob 10. uri

ZAKONSKI JUBILANTI
škof dr. Stanislav Lipovšek
VELIKI ŠMAREN – 10.00

slovesna maša z obnovo posvetitve
Mariji
nadškof dr. Anton Stres
NEDELJA, 1. september – ob 10.00

106. OBLETNICA KRONANJA
škof dr. Jurij Bizjak
NEDELJA, 8. september – 10.00

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2013
NOVO LETO 2013 - ob 16. uri

13. OBLETNICA RAZGLASITVE
NARODNEGA SVETIŠČA
pom. škof dr. Anton Jamnik
ponedeljek, 11. februar – 10.00

LURŠKA MB – srečanje bolnikov
msgr. Miro Šlibar

MALI ŠMAREN – SREČANJE STARIH
STARŠEV
nadškof msgr. Stanislav Hočevar
NEDELJA, 6. oktober

obletnica POSVETITVE CERKVE in
25-letnica razglasitve bazilike

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 18.30 ure.

* V poletnem času.

ZAUPNO MOLIMO

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 2013 bodo srečanja februarja, marca, maja,
junija in oktobra.
KATEHUMENAT
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo,
spoved
Katehumeni, ki bodo prejeli zakramente ob koncu leta se že zavzeto pripravljajo. Z novo skupino bomo začeli s srečanjem 1. 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
JANUAR IN FEBRUAR 2013

Cerkev v Sloveniji zavzeto pripravlja svoj pastoralni načrt, čigar temeljni namen se glasi: »Živa
občestva cerkve in njihovi posamezni člani bodo
z novo apostolsko gorečnostjo vabili in spremljali brate in sestre k osebni veri, k osebnemu srečanju s Kristusom kot Odrešenikom človeka, da
bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni.«
Pred nami so torej velike naloge, pri katerih ima
tudi narodno svetišče Marije Pomagaj na Brezjah
svoje poslanstvo. Na prvem mestu je molitvena
podpora, ki jo vsako pastoralno delo še kako
potrebuje. Potem je potrebno v nagovorih in v
osebnih srečanjih romarje spodbujati k vključevanju v različna občestva v domačih župnijah.
Če teh občestev (biblična, molitvena, zakonska
skupina ...) še ni, naj se potrudijo, da bodo zaživela. Nadalje je naša naloga solidno oznanilo
katoliške vere, ki temelji na Božji besedi in katekizmu. Ne smemo prezreti vzgoje za služenje
bližnjim.
Temeljni namen nas spodbuja, naj bi ljudi vabili
in spremljali. Ni dovolj le nekoga navdušiti, da
pride na srečanje neke skupine, potrebno ga je
tudi spremljati, mu pomagati znebiti se predsodkov, ga razumeti v njegovih omahovanjih, se
znati z njim pogovarjati o osebnem odnosu do
vere, predvsem pa s svojim življenjem pričevati
za svojo vero.
In kje bomo dobili modrosti in moči, da bi zmogli izpolniti vse naloge, ki jih od nas pričakujejo ljudje in dobri Bog? Odgovor je preprost: pri
Mariji Pomagaj, Kraljici Slovencev!
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*)
 maša za ozdravitev notranjih ran: drugi
četrtek v mesecu ob 18.00 (19.00*)
 Frančiškovi otroci: predzadnja nedelja v
mesecu od 16. do 18. ure
JANUAR IN FEBRUAR 2013:
 torek, 1. januar 2012 - NOVO LETO - PRAZNIK
BOŽJE MATERE MARIJE – SVETOVNI DAN
MIRU
16.00 – 13. OBLETNICA RAZGLASITVE
NARODNEGA SVETIŠČA – pom. škof dr. Anton
Jamnik
 sobota, 5. januar – TRETJI SVETI VEČER
V cerkvi bomo po deseti maši blagoslovili
trikraljevo vodo, doma pa boste blagoslovili

* V poletnem času.

Dragi romarji
pri Mariji Pomagaj!

stanovanja, hiše in gospodarska poslopja.
 nedelja, 6. januar – GOSPODOVO
RAZGLAŠENJE – SVETI TRIJE KRALJI
K jaslicam bodo koledniki pri maši ob 10. uri
prinesli denar, ki so ga zbrali ob obisku vaših
domov, in je namenjen misijonskim deželam.
Bog vam povrni.
 četrtek, 10. januar
18.00 – maša za ozdravitev notranjih ran in
družinskega debla
 nedelja, 13. januar – PRAZNIK JEZUSOVEGA
KRSTA
 četrtek, 17. januar
Po večerni maš je sestanek Pastoralnega sveta
bazilike.
 18. do 25. januarja – MOLITVENA OSMINA ZA
EDINOST KRISTJANOV
 nedelja, 20. januar – 2. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
(dekanija Cerknica)
16 – 18 – Frančiškovi otroci
 sobota, 2. februar – GOSPODOVO DAROVANJE
- SVEČNICA
Maše bodo kakor ob nedeljah. Blagoslov sveč
bo pri vseh mašah.
Svečnica je dan posvečenega življenja (dan
redovnic in redovnikov), zato z molitvijo
podprimo delo Bogu posvečenih oseb.
 petek, 8. februar – PREŠERNOV DAN –
slovenski kulturni praznik
Ob slovenskem kulturnem prazniku se bomo
spomnili vseh, ki bogatijo in ustvarjajo slovensko
kulturo.
 ponedeljek – 11. februar – LURŠKA MATI BOŽJA
10.00 - romarska maša za bolne in ostarele
(msgr. Miro Šlibar); med mašo bomo delili
zakrament bolniškega maziljenja.
 sreda, 13. februar – PEPELNICA, strogi post,
začetek postnega časa
Strogi post (zdržek od mesa in omejitev v
količini hrane) je obvezen za odrasle kristjane od
18. do 60. leta starosti, za vse ostale pa zdržek

od mesa, ki velja tudi za vse petke v postu.
 petek, 15. februar
17.30 – KRIŽEV POT – vse petke v postnem času
ga oblikujejo otroci in mladi
 sobota, 16. februar
10.00 – SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh,
ki trpijo zaradi alkohola in drugih oblik
zasvojenosti (nadškof dr. Marjan Turnšek); po
maši srečanje v dvorani.
 nedelja, 17. februar – PRVA POSTNA
14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot
15.00 - v cerkvi molitvena ura za duhovne
poklice (dekanija Ljubljana Šentvid)
16.00 – sveta maša
16 – 18 – Frančiškovi otroci
 nedelja, 24. februar – DRUGA 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
16.00 – sveta maša
17.00 – srečanje prijateljev sv. Frančiška
 STROKOVNO VODENJE PO MUZEJU JASLIC
V božičnem času od novega leta do 2. februarja
bo ob nedeljah p. dr. Leopold Grčar, odličen
poznavalec jaslic na Slovenskem, po 10. in
11.30 maši vodil ogled v našem muzeju jaslic,
ki se nahaja v prostorih za cerkvijo. Zaključene
skupine, ki bi želele vodstvo ob drugem času,
pa se predhodno dogovorite s p. Leopoldom.

