NEDELJA, 28. julij – 10.00

ZAKONCI JUBILANTI
(škof dr. Stanislav Lipovšek)
SREDA, 14. avgust – 19.00

maša pred praznikom
in procesija po vasi
(novomašnik Klemen Zalar)
ČETRTEK, 15. avgust - VELIKI ŠMAREN – 10.00

SPREMEMBE V SAMOSTANU NA BREZJAH
Provincialno vodstvo je za delo na Brezjah določilo
naslednje brate:
P. ROBERT BAHČIČ, doktor teologije, voditelj Odbora pokrajinskih duh. asistentov OFS, gvardijan,
rektor bazilike, ljudski misijonar
P. LEOPOLD GRČAR, doktor teologije, član Mednarodne marijanske akademije, voditelj Frančiškanskega marijanskega centra, vikar, asistent KB
OFS, voditelj živega rožnega venca, spovednik,
ljudski misijonar
P. TADEJ INGLIČ, ekonom, župnik v Mošnjah
P. POLIKARP BROLIH, bivši provincialni minister,
biseromašnik, spovednik
P. JAN CVETEK, spovednik, ljudski misijonar, kaplan v Mošnjah
BR. HERMAN MASIČ

slovesna maša
z obnovo posvetitve Mariji
(nadškof dr. Anton Stres)
SOBOTA, 31. avgust – 19.00

maša pred praznikom
in procesija po vasi

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 19.30 ure.

* V zimskem času.

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2013

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.
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 še v mesecu oktobru.

NEDELJA, 1. september – 10.00

106. OBLETNICA KRONANJA
(škof dr. Jurij Bizjak)
NEDELJA, 8. september – MALI ŠMAREN – 10.00

SREČANJE STARIH STARŠEV
(nadškof msgr. Stanislav Hočevar)
NEDELJA, 6. oktober

obletnica POSVETITVE CERKVE in
25-letnica razglasitve bazilike
(ap. nuncij dr. Juliusz Janusz)

KATEHUMENAT
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo,
spoved
Z novo skupino bomo začeli s pripravo 15. septembra 2013. Srečanja so ob nedeljah ob 17.30 uri. Prejem zakramentov bo ob binkonštih 2014.
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.

P. TOMAŽ MENART, spovednik
BR. BONAVENTURA OBRAN, zakristan
Slovensko Marijino narodno svetišče
Bazilika Marije Pomagaj
in Frančiškanski samostan

BR. LEON RUPNIK, vrtnar
BR. DRAGAN VAMPOLA, pomočnik pri Založbi
Brat Frančišek, zakristan
Od Brezij se poslavljamo: p. Peter Vrabec, p. Mari
Osredkar, p. Bogdan Rus in p. Silvin Krajnc. Bogu
smo hvaležni, ker smo lahko služili romarjem na
tem izbranem koščku slovenske zemlje, ki si ga je
izbrala Marija Pomagaj.

bodo letos od 1. do 7.
julija za otroke od 2. do
5. razreda,
od 8. do 14. julija pa
za otroke od 6. do 9.
razreda.

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 2013

V evangeliju imamo opisan dogodek, ko Marija, Jožef in dvanajstletni Jezus romajo ob veliki
noči v Jeruzalem. Vsak veren Jud je bil dolžan
vsaj enkrat v letu poromati v tempelj. Tam naj bi
utrdil svojo vero z molitvijo in darom, srečal pa
naj bi se tudi s sorodniki in znanci.
Pravimo, da je naše življenje romanje, iskanje
Boga, odkrivanje njegove skrivnostne bližine. Za
svojo vero se moramo večkrat krepko potruditi. Doživljamo, kako pomeni verovati hoditi po
temnih, še neizhojenih poteh. Verovati pomeni
biti romar na poti, vzpenjati se, jokati, dvomiti,
upati, padati, vstajati, hoditi. Simbol te vere je
izraelsko ljudstvo, ki je dozorevalo v veri 40 let,
ko je hodilo po puščavi in prečiščevalo svoj odnos do Boga.
Jezus je kot človek neprestano iskal Očetovo
voljo. Prišel je sicer iz Očetove hiše, njegovega
naročja, zato je dobro vedel, kdo je Bog. Razodeval ga je s svojim življenjem. Tudi Marija je
vztrajno iskala Božjo voljo in jo v polnosti živela. Njena vera je rasla ob življenjskih dogodkih.
Oblikovalo jo je srečanje z angelom, pa Betlehem, beg v Egipt, ... pa Kalvarija, velikonočno
jutro, pa binkošti.
Na koncu našega zemeljskega romanja nam bo
sestra smrt pomagala vstopiti v nov način bivanja. Za večno bomo zazrti v Očetovo obličje.
Vera bo ugasnila, izginilo bo upanje, ostala bo
ljubezen. Prevzela nas bo Božja navzočnost. Za
vedno bomo umirili svoje srce.
Do takrat pa smo na poti, romarji, iskalci. Vendar
nismo sami. Z nami je Marija Pomagaj, Mati naše
vere, Kraljica našega naroda. Le oklenimo se njene roke in hodimo z njo po poti vere. Z majhnimi,
a vztrajnimi koraki.
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*)
 češčenje Najsvetejšega, serafinski rožni
venec in procesija z lučkami: sobota ob
20.00
 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*)
 maša za ozdravitev notranjih ran: drugi
četrtek v mesecu ob 19.00 (18.00*)
 Frančiškovi otroci: predzadnja nedelja v
mesecu od 16. do 18. ure

* V zimskem času.

Dragi romarji
k Mariji Pomagaj!

JULIJ IN AVGUST 2013:
 ponedeljek, 1. julija do nedelje, 7. julija MARIJINE POČITNICE
za otroke od 2. do 5. razreda
 sreda, 3. julij – SV. TOMAŽ, apostol
11.00 - somaševanje zlatomašnikov
(msgr. Metod Pirih)
 petek, 5. julij - SV. CIRIL IN METOD, slovanska
apostola in sozavetnika Evrope
 nedelja, 7. julij – NEDELJA SLOVENCEV PO
SVETU	
Marija Pomagaj je trdna vez med vsemi rojaki, ki
jih je življenje razkropilo po našem planetu.
 ponedeljek, 8. julija do nedelje, 14. julija MARIJINE POČITNICE
za otroke od 6. do 9. razreda
 četrtek, 11. julij – SV. BENEDIKT, opat, zavetnik
Evrope
 ponedeljek, 15. julij – SV: BONAVENTURA,
zavetnik frančiškanskih bogoslovcev
 torek, 16. julij – KARMELSKA MATI BOŽJA
 nedelja, 21. julij – 16. MED LETOM KRIŠTOFOVA NEDELJA
Pobirali bomo vaše darove za nakup prevoznih
sredstev za naše misijonarje.
 torek, 23. julij – SV. BRIGITA, sozavetnica
Evrope
 četrtek, 25. julij – SV. JAKOB, apostol
 petek, 26. julij – SV. JOAHIM IN ANA, starša
Device Marije
 nedelja, 28. julij – 17. MED LETOM
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
10.00 – slovesna maša z jubilanti
(škof dr. Stanislav Lipovšek)

Zakonci, ki praznujete 10., 15., 20., 25., ...
obletnico zakona, ste lepo povabljeni k
skupnemu praznovanju pri Mariji Pomagaj.
 petek, 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, 5. avgust – MARIJA SNEŽNA
Mariji Snežni so posvečene kapele na Kredarici,
Veliki planini, Martuljku ... )
 torek, 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.
 torek, 13. avgusta
Ves dan delavnice za člane romskih skupnosti,
zvečer procesija z lučkami.
 sreda, 14. avgust
19.00 – slovesna maša na predvečer praznika
Marijinega vnebovzetja (novomašnik
Klemen Zalar)
20.00 – procesija z lučkami in pete litanije
Matere Božje
 četrtek, 15. avgust – MARIJINO VNEBOVZETJE
– VELIKI ŠMAREN
10.00 – slovesna maša ljubljanskega nadškofa
metropolita dr. ANTONA STRESA
 sobota, 24. avgust – SV. JERNEJ, apostol
 torek, 27. avgust – SV. MONIKA – DUH ASSISIJA
18.00 – molitev pred Najsvetejšim v Duhu
Assisija
19.00 – maša za pravičnost in mir

