 nedelja, 15. december - TRETJA ADVENTNA
15.00 – molitev za duhovne poklice oblikuje
dekanija Vrhnika.
 ponedeljek, 16. december – začetek božične
devetdnevnice
Začetek božične devetnevnice je uvod v
neposredno pripravo na sveti večer. Prepevali
bomo spev, ki izraža hrepenenje: KRALJA, KI
PRIHAJA, PRIDITE, MOLIMO!

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2014
SREDA, 1. JANUAR 2014
NOVO LETO 2014 - 16.00 – SVETA MAŠA OB
14. OBLETNICI RAZGLASITVE BAZILIKE ZA
SLOVENSKO MARIJINO NARODNO SVETIŠČE
TOREK, 11. februar – 10.00
LURŠKA MATI BOŽJA – srečanje bolnikov
SOBOTA, 15. februar – 10.00
ROMANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki trpijo
zaradi alkohola in drugih odvisnosti

 V predbožičnih dneh bomo spovedniki za
prejem zakramenta sprave na razpolago vsak
dan od 7. do 19. ure.

SOBOTA, 22. marec – 10.00
BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN VSEH, KI SI
ŽELIJO OTROK

 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

PETEK, 23. maj - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL

 sreda, 25. december – BOŽIČ –
SLOVESNO PRAZNOVANJE JEZUSOVEGA
ROJSTVA
maše: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00.
 četrtek, 26. december – SV. ŠTEFAN, prvi
mučenec
maše: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00.
Blagoslov vode in soli.
Dan samostojnosti in enotnosti.
 nedelja, 29. december – SVETA DRUŽINA
Pri mašah bo posebni božični blagoslov otrok.
 torek, 31. december – DRUGI SVETI VEČER
Tudi ta večer blagoslovimo svoje domove, se
zberemo ob jaslicah, skupaj molimo in pojemo.
 sreda, 1. januar 2014 – NOVO LETO – MARIJA,
SVETA BOŽJA MATI – DAN MIRU
16.00 - maša ob 14. obletnici razglasitve naše
bazilike za Slovensko Marijino narodno
svetišče.
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.

SOBOTA, 10. maj – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV

SOBOTA, 24. maj – 10.00
200. OBLETNICA MILOSTNE PODOBE MARIJE
POMAGAJ

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, prosite za
bolniško maziljenje, vprašate za spovednika, sporočite svojo željo za blagoslov avtomobila in drugo. Zakristija je odprta vsak dan od 8. do 12. in od
14. do 20. (19.*) ure.

* V zimskem času.

Brezmadežna je tudi zavetnica frančiškanskega
reda.
MAŠE: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00.

SPOVEDOVANJE je vsak dan od 7. do 12. ure ter od
14. do 20. (19.*) ure.
ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 7. do 20. (19,*)
ure. Na voljo so spominki in verske knjige. Telefon:
04/ 537 07 00.
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.

BINKOŠTNA SOBOTA, 7. junij – 10.00
SHOD MOLIVCEV ZA DUHOVNE POKLICE - ŽIVI
ROŽNI VENEC
SOBOTA, 21. junij – 10
VSESLOVENSKO ROMANJE BOLNIKOV IN
INVALIDOV
SOBOTA, 28. junij
VSESLOVENSKO ROMANJE SLOVENSKIH
MISIJONARJEV
NEDELJA, 6. julij – 10.00
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

(kardinal dr. Franc Rodé)
NEDELJA, 27. julij – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI
VELIKI ŠMAREN – 10.00
slovesna maša z obnovo posvetitve Mariji
NEDELJA, 7. september – 10.00
SVETA MAŠA OB 107. OBLETNICI KRONANJA
PONEDELJEK, 8. september – 10.00
MALI ŠMAREN – SREČANJE STARIH STARŠEV
SOBOTA, 13. september – 10.30
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
NEDELJA, 5. oktober – 10.00
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN OBLETNICA
RAZGLASITVE BAZILIKE

Frančiškani z Brezij, varuhi bazilike Marije
Pomagaj, želimo vsem domačinom in romarjem duhovno bogat advent ter radostno in
blagoslovljeno praznovanje Jezusovega rojstva
v krogu svoje družine, cerkvenega občestva in
prijateljev.
Slovensko Marijino narodno svetišče
Bazilika Marije Pomagaj
in Frančiškanski samostan
Brezje 72
4243 BREZJE
tel.: 04/537 07 00
fax.: 04/537 07 50
splet: www.marija.si
e-pošta: info.brezje@marija.si

SLOVENSKO MARIJINO
NARODNO SVETIŠČE
NA BREZJAH
OZNANILA
NOVEMBER IN DECEMBER 2013

Mesec november začenjamo s slovesnim praznikom vseh svetih. To je praznik veselja vseh tistih,
ki so si v življenju, bodisi ko je bilo prilično ali neprilično, prizadevali živeti po evangeliju. In danes
nam sporočajo, da je bilo vredno darovati življenje za Kristusa. Življenje nam je bilo podarjeno in
zato smo poklicani, da ga podarjamo tudi mi. A ko
se človek sooči z največjo skrivnostjo, ki ji rečemo
smrt, nima izkušnje, da bi jo pojasnjeval, da bi jo
razumel. Ob tej skrivnosti na poseben način stopi
v ospredje naša vera, naše zaupanje in predanost
Bogu. Na preizkušnji je vera in to vera v posmrtno
življenje. Ali verujem v trditev: Rojeni smo in nikoli
ne bomo več umrli?
Na praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva, 24.
novembra 2013, bomo sklenili leto vere, ki smo ga
pričeli 11. oktobra 2012. Ali smo v tem letu vere okrepili odnos z Jezusom Kristusom? Pogled na Jezusa
Kristusa in hoja za Njim nam zagotavljata prihodnost. “S trdno gotovostjo verujemo, da je Gospod
Jezus porazil zlo in smrt. S tem varnim zaupanjem
se izročamo Njemu. On, ki je prisoten sredi med
nami, premaguje Satanovo moč (prim. Lk 11,20).
Cerkev, vidna skupnost njegovega usmiljenja, pa
ostaja v Njem kot znamenje dokončne sprave z
Očetom. Ta milostni čas izročamo Božji Materi, ki
jo blagrujemo, ker je »verovala« (Lk 1,45).”
Okrepimo svojo vero s pogledom na Marijo Pomagaj, ki je mnogim pomagala odkrivati pot vere. Naj
jo še nam, ki se z zaupanjem zatekamo k njej ter se
ji izročamo v varstvo.
p. Robert Bahčič, rektor bazilike

REDNO BOGOSLUŽJE NA BREZJAH
 molitev rožnega venca: vsak dan ob 6.30
in 18.30 (17.30*).
 molitev pred Najsvetejšim: od ponedeljka
do petka ob 18.30 (17.30*).
 molitvena ura pred Najsvetejšim: vsak
četrtek ob 17.00 (18.00*).
 serafinski rožni venec, čaščenje
Najsvetejšega: vsako soboto po večerni
sveti maši.
 molitev za duhovno in moralno prenovo
slovenskega naroda: prva nedelja v
mesecu ob 15. uri.
 molitev za nove duhovne poklice ter za
stanovitnost že poklicanih: tretja nedelja
v mesecu ob 15. uri.
 srečanje bratov in sester Frančiškovega
svetnega reda: zadnja nedelja v mesecu
ob 17.00.
 srečanje Frančiškovih otrok: vsako drugo
nedeljo po maši ob 16.00.
 duh Assisija - molitev za mir in
pravičnost: vsakega 27. v mesecu ob 18.00
(17.00*).
 biblični tečaj: vsaka dva tedna, sreda po
večerni sveti maši.
 večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu: vsak prvi
petek v mesecu ob 19.50 (18.50*).

NOVEMBER IN DECEMBER 2013:
 petek, 1. november – SLOVESNI PRAZNIK VSEH
SVETIH
MAŠE: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 15.00; 18.00
14.30 – v cerkvi molitev rožnega venca za rajne
15.00 – maša za pokojne prebivalce Brezij, Noš,
Črnivca in Dobrega Polja
- sprevod na pokopališče; med potjo
molitev rožnega venca
- molitev na pokopališču in blagoslov
grobov

* V zimskem času.

Dragi častilci
Marije Pomagaj!

 sobota, 2. november – SPOMIN VSEH VERNIH
RAJNIH
7.00; 8.30; 10.00 – maša za pokojne
17.30 – molitev rožnega venca za rajne
18.00 – maša z večernicami za rajne
Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra
popolni odpustek, 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, 3. 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.
 petek, 8. november – blaženi Janez Duns Skot
Velik častilec in zagovornik Marijinega
brezmadežnega spočetja.
Večer s terapevtom dr. Jožetom Ramovšem v
Romarskem uradu ob 18.50.
 nedelja, 10. november – 32. MED LETOM
 nedelja, 17. november – 33. MED LETOM
15.00 – molitev za duhovne poklice oblikuje
dekanija Radovljica.
Goduje sv. Elizabeta Ogrska, zavetnica
Frančiškovega svetnega reda.
 petek, 22. november – SV. CECILIJA, mučenka
18.00 – pri maši poje zbor bazilike Marije
Pomagaj.
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.
 nedelja, 24. november – JEZUS KRISTUS,
KRALJ VESOLJSTVA
Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu zapojemo
zahvalno pesem kot izraz hvaležnosti za leto
milosti, ki nam ga je Bog podaril.
Zaključek leta vere, ki smo ga začeli praznovati
11. oktobra 2012. “Ne moremo se sprijazniti s

tem, da bi se sol pokvarila in bi luč ostala skrita.
Tudi današnji človek lahko znova doživi potrebo
po tem, da se tako kot Samarijanka odpravi k
vodnjaku poslušat Jezusa, ki vabi k veri Vanj in
k zajemanju iz njegovega vodnjaka, v katerem
teče živa voda”.
 ponedeljek, 25. november – SPOMIN VSEH
RAJNIH IZ FRANČIŠKOVIH REDOV
Ta dan se Frančiškovi bratje spominjamo
vseh pokojnih sobratov, staršev, sorodnikov,
dobrotnikov in prijateljev.
 petek, 29. november – VSI SVETNIKI
FRANČIŠKOVIH REDOV
Začetek devetdnevnice pred praznikom
Brezmadežne.
 sobota, 30. november – SV. ANDREJ, apostol
Sv. Andrej je zavetnik župnijske cerkve v
Mošnjah.
 nedelja, 1. 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 Marija
romarica, ki obiskuje družine. Sprejmite jo in naj
vas molitev poveže v tihem pričakovanju božiča.
 četrtek, 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).
 petek, 6. december – SV. MIKLAVŽ
Večer s terapevtom dr. Jožetom Ramovšem v
Romarskem uradu ob 18.50.
 sobota, 8. december – BREZMADEŽNO
SPOČETJE DEVICE MARIJE, slovesni praznik
Nauk o začetni brezmadežnosti Device Marije
je razglasil za versko resnico papež Pij IX., 8.
decembra 1854 takole: “Določamo ... da je bila
blažena Devica Marija v prvem trenutku svojega
spočetja obvarovana vsakega madeža izvirne
krivde.”

