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

škof Metod Pirih
SOBOTA, 8. marec – 10.00
SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki trpijo
zaradi alkohola in drugih odvisnosti

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

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

PONEDELJEK, 8. september – 10.00 MALI ŠMAREN
SREČANJE STARIH STARŠEV

SOBOTA, 10. maj – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV

SOBOTA, 13. september – 10.30
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE

PETEK, 23. maj - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL

NEDELJA, 5. oktober – 10.00
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE

SOBOTA, 24. maj – 10.00
200. OBLETNICA MILOSTNE PODOBE MARIJE
POMAGAJ; Popoldan Škofijski dan
mladih
BINKOŠTNA SOBOTA, 7. junij – 10.00
SHOD MOLIVCEV ZA DUHOVNE POKLICE ŽIVI ROŽNI VENEC
SOBOTA, 14. junij – 10.00
ZAHVALNO ROMANJE DRUŽIN
PRVOOBHAJANCEV; ob 15.00 SREČANJE
KARMELSKE BRATOVŠČINE
SOBOTA, 21. junij – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE BOLNIKOV IN
INVALIDOV
SOBOTA, 28. junij
VSESLOVENSKO ROMANJE SLOVENSKIH
MISIJONARJEV

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 19. (20.*) ure.

* V poletnem času.

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*).

SPOVEDOVANJE je vsak dan od 7. do 12. ure ter od
14. do 19. (20.*) ure.
ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 18. ure.
Na voljo so spominki in verske knjige.
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 2014 bodo srečanja februarja, marca, maja,
junija in oktobra.
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.

ZAHVALA MARIJI POMAGAJ
Marija Pomagaj,
ti razodevaš Božji nasmeh,
odsevaš Kristusovo luč
in ustvarjaš bivališče Svetega Duha.
Za svoj dom si izbrala
ta košček slovenske zemlje,
da nam lahko Bog po tebi
razkošno razodeva svojo ljubezen.
Zahvaljujemo se ti za tolike milosti,
ki nam jih posreduješ, in ti kličemo:
MARIJA POMAGAJ, HVALA TI!

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
JANUAR IN FEBRUAR 2014

Milostna podoba Marije Pomagaj vstopa v jubilejno leto.
Leta 2014 bomo praznovali 200-letnico podobe
Marije Pomagaj, ki jo je leta 1814 naslikal kranjski
slikar Leopold Layer.
Začetki čaščenja Marije Pomagaj se povezujejo z
začetkom in javnim izražanjem slovenske narodne
identitete. Ob Marijinem oltarju na Brezjah najdemo odmeve vseh glavnih dogodkov narodove zgodovine. Tudi danes se ta intenzivnost ne manjša.
Marija Pomagaj predstavlja močno in pristno duhovno vez med Slovenci doma in po svetu. Pred
njeno podobo je nadškof dr. Alojzij Šuštar posvetil
slovenski narod Mariji, pri njej pa se je ustavil in
molil kot romar tudi papež Janez Pavel II.
Slovenska škofovska konferenca je na svoji seji, 11.
marca 2013, sklenila, da se bodo slovenski verniki
praznovanju 200-letnice podobe Marije Pomagaj
pridružili na romanju, ki bo za vse škofije poteklo
hkrati.
Frančiškani z Brezij, skupaj z Brezjani, vas vse vabimo na skupno praznovanje 200-letnice podobe
Marije Pomagaj, ki jo bomo obhajali v soboto, 24.
maja 2014, na Brezjah, v Slovenskem Marijinem
narodnem svetišču, ko v Sloveniji praznujemo Marijo Pomagaj.
Moč Marije Pomagaj je neizčrpljiva. Vanjo zaupajmo. K njej se zatekajmo v vseh stiskah, tudi v narodnostnih.
Dobrodošli pri Mariji Pomagaj, kraljici Slovencev.
p. Robert Bahčič, rektor bazilike

REDNO BOGOSLUŽJE NA BREZJAH
 molitev rožnega venca: vsak dan ob 6.30
in 17.30 (18.30*).
 molitev pred Najsvetejšim: od ponedeljka
do petka ob 17.30 (18.30*).
 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.

* V poletnem času.

Dragi častilci
Marije Pomagaj!

 nedelja, 5. januar – TRETJI SVETI VEČER
V cerkvi bo na razpolago blagoslovljena
trikraljevska voda, doma pa boste blagoslovili
stanovanja, hiše in gospodarska poslopja.
koncert božičnih pesmi – 19.00 – prepeval bo
Akademski pevski zbor France Prešeren Kranj
 ponedeljek, 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.
 nedelja, 12. januar – PRAZNIK JEZUSOVEGA
KRSTA
17.00 - koncert božičnih pesmi – prepevala
bosta dva zbora:
vokalno-inštrumentalna skupina
Triglavski zvonovi iz Mojstrane in
mladinski pevski zbor Spominčice iz
Bazilike Marije Pomagaj. Peli bodo tudi
med sveto mašo ob 16.00.
16 – 18 – redno srečanje Frančiškovih otrok

 duh Assisija - molitev za mir in
pravičnost: vsakega 27. v mesecu ob 17.00
(18.00*).

 18. do 25. januarja – TEDEN MOLITVE ZA
EDINOST KRISTJANOV

 biblični tečaj: vsaka dva tedna, sreda po
večerni sveti maši.

 nedelja, 19. januar – 2. MED LETOM

 večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu: vsak prvi
petek v mesecu ob 18.50 (19.50*).

JANUAR IN FEBRUAR 2014:
 sreda, 1. januar 2014 - NOVO LETO - PRAZNIK
BOŽJE MATERE MARIJE – SVETOVNI DAN
MIRU
16.00 – 14. OBLETNICA RAZGLASITVE
SLOVENSKEGA MARIJINEGA
NARODNEGA SVETIŠČA NA BREZJAH
 Petek, 3. januar
Večer s terapevtom dr. Jožetom Ramovšem v
Romarskem uradu ob 18.50.

15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
(dekanija Domžale)
 nedelja, 26. januar – 3. MED LETOM
nedelja Svetega pisma
 nedelja, 2. februar – GOSPODOVO DAROVANJE
- SVEČNICA
Svečnica je dan posvečenega življenja (dan
redovnic in redovnikov), zato z molitvijo
podprimo delo Bogu posvečenih oseb.
Blagoslov sveč bo pri vseh mašah.
 ponedeljek, 3. februar – GODUJE SVETI BLAŽ
pri vseh mašah bo blagoslov grla na čast sv.
Blažu

 petek, 7. februar
Večer s terapevtom dr. Jožetom Ramovšem v
Romarskem uradu ob 18.50.
 sobota, 8. februar – PREŠERNOV DAN –
slovenski kulturni praznik
Ob slovenskem kulturnem prazniku se bomo
spomnili vseh, ki bogatijo in ustvarjajo slovensko
kulturo.
 nedelja, 9. februar – 5. MED LETOM
16 – 18 – redno srečanje Frančiškovih otrok
 torek, 11. februar – LURŠKA MATI BOŽJA
10.00 - romarska maša za bolne in ostarele
(škof Metod Pirih); med mašo bomo
delili zakrament bolniškega maziljenja.
 nedelja, 16. februar – 6. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
(dekanija Kranj)
 STROKOVNO VODENJE PO MUZEJU JASLIC
V božičnem času od novega leta do 2. februarja
bo ob nedeljah dr. p. 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.

