SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2014
SOBOTA, 8. marec – 10.00
RomANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki trpijo
zaradi alkohola in drugih odvisnosti;

dekan mag. Anton Berčan

ČETRTEK, 13. marec – 18.45
PRVA OBLETNICA IZVOLITVE PAPEŽA
FRANČIŠKA

v dvorani nad zakristijo se bomo ob sliki in
besedi spomnili najpomembnejših trenutkov
za Cerkev v letu 2013; p. Robert Bahčič

SOBOTA, 22. marec – 10.00
Romanje NOSEČIH MATER IN PAROV, KI SI
ŽELIJO OTROK

opat p. Janez Novak

SOBOTA, 10. maj – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
PETEK, 23. maj - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL

24.00 somaševanje slovenskih srebrnomašnikov

SOBOTA, 24. maj – 10.00
200. OBLETNICA MILOSTNE PODOBE MARIJE
POMAGAJ; Popoldan Škofijski dan
mladih

SOBOTA, 31. maj – 10.00
prvi brezjanski tek v spomin na Ruth
Podgornik Reš
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
NEDELJA, 6. julij – 10.00
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

kardinal dr. Franc Rodé

NEDELJA, 27. julij – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI

škof dr. Stanislav Lipovšek

VELIKI ŠMAREN – 10.00
slovesna maša z obnovo posvetitve
Mariji
NEDELJA, 7. september – 10.00
SVETA MAŠA OB 107. OBLETNICI KRONANJA

škof dr. Peter Štumf

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, 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.
SPOVEDOVANJE je vsak dan od 7. do 12. ure ter od
14. do 19. (20.*) ure.

* V poletnem času.

15.00 - blagoslov velikonočnih jedi na Dobrem
Polju
15.00; 16.00; 17.00 – blagoslov velikonočnih jedi
v baziliki
19.00 - VELIKONOČNA VIGILIJA – slavje luči,
vstajenjska maša
 VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA –
20. april
7.00 - VSTAJENJE – PROCESIJA IN
SLOVESNA MAŠA
- maše še ob 8.30; 10; 11.30; 16.00 in 19.00
 PONEDELJEK V VELIKONOČNI OSMINI – 21.
april
Maše bodo kakor ob nedeljah.
 nedelja, 27. april – DRUGA VELIKONOČNA –
BELA – nedelja Božjega usmiljenja
15.00 - molitvena ura
Razglasitev dveh papežev za svetnika: bl. Janez
XXIII. in bl. Janez Pavel II.

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 drugo, tretjo
in četrto nedeljo v mesecu z začetkom ob 15. uri.
V letu 2014 bodo srečanja 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.

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

škof dr. Anton Jamnik

SOBOTA, 13. september – 10.30
MOLITVENI DAN ZA DUHOVNE POKLICE
NEDELJA, 21. SEPTEMBER – 10.00
dan Vojaškega vikariata, maša z
romanjem vojakov

Sodeluje Vojaški vikariat in Društvo sv. Modesta.

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

škof dr. Jurij Bizjak

PONEDELJEK, 8. december – 10.00
60. obletnica posvetitve Marijinega
oltarja

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
MAREC IN APRIL 2014

Letošnji marec in april posebej zaznamujeta postni
čas ter obhajanje veselja ob Kristusovem vstajenju.
Za postni čas lahko rečemo, da nam odpira rajska
vrata. Začnimo ga s pepeljenjem, na pepelnico,
z molitvijo ter s pripravljenostjo na spreobrnitev
svoje notranjosti, zlasti po prejemu zakramenta
sprave.
Post za kristjana ni teater, ki traja 40 dni, ampak
je čas prizadevanja za notranjo lepoto. In kako jo
lahko dosežemo?
V prvem postnem hvalospevu je rečeno: »Z večjo
vnemo naj bi se posvečali molitvi in delom ljubezni do bližnjega, prejemali skrivnosti novega življenja in se tako bližali polnosti Božjega posinovljenja.« Kruh je okusen, če ga uživamo v družbi
ljudi, ki se imajo radi. Kako lepo bi bilo, ko bi vsaj
ob nedeljah družine sedle k mizi, kjer ne bi samo
jedli kruh, temveč bi tudi drug drugemu postregli
s prijaznostjo in hvaležnostjo. Vzeti si več časa za
prijatelje, bolnike, za rajne, enkrat na teden opustiti televizijo, a imeti čas sozakonca, za otroke, za
branje dobre knjige, za Sveto pismo, za molitev, za
premišljevanje križevega pota so dejanja postnega
časa. Post v jedi pomeni, da vsaj enkrat na teden
manj jemo, uživamo manj alkohola ali se mu v celoti odpovemo.
Bistvo posta je v otipljivi ljubezni. Vsem želim veliko poguma v prenovi duha in srca.
Prizadevati si moramo, da praznik odrešenja nikogar ne bo našel v starih grehih. Tako se bomo na
dan vstajenja veselili z Gospodom.
Kristusovo vstajenje daje smisel in življenje vsem
stvarem, ki jih je ustvaril Oče in so se uresničile zaradi Sina in po njem. Vsaka stvar ima dve podobi:
križano obličje na eni strani in poveličano obličje
na drugi strani. Nihče ne more ubežati tej resničnosti in prav zaradi tega ima smrt vsakega človeka
boleč obraz v resničnosti in poveličanega v upanju.
Prehod je vedno težka preizkušnja: je najprej pogled na nedostopno morje in potem izbruh veselja,
ko vidiš, da se morje odpre. Včasih se ti morda porodi vprašanje: zakaj sem še vedno na tej strani? In
odgovor je vedno isti: Moraš se naučiti ljubiti, kajti
na oni strani ni nič drugega kot edino Ljubezen.
Evangeljsko bogat postni čas vam želim in potem
bo tudi »Aleluja« zvenela slovesno in opogumljajoče.
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 15.00.
 molitev za nove duhovne poklice ter za
stanovitnost že poklicanih: tretja nedelja
v mesecu ob 15.00.
 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 17.00
(18.00*).
 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 18.45 (19.45*).

MAREC IN APRIL 2013:
 nedelja, 2. marec – 8. MED LETOM
15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo
slovenskega naroda
 sreda, 5. marec – 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, 7. marec
17.30 - KRIŽEV POT – vse petke v postnem
času

* V poletnem času.

Dragi častilci
Marije Pomagaj!

18.45 - večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu
 sobota, 8. marec
10.00 - ROMANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki
trpijo zaradi alkohola in drugih oblik
zasvojenosti. Somaševanje vodi dekan,
mag. Anton Berčan. Po maši sledi
predavanje dr. p. Christiana Gostečnika
z naslovom: »Vloga žene na poti
zdravljenja« in pričevanje dveh družin.
 nedelja, 9. marec – PRVA POSTNA
14.30 - Posavec – Brezjanski križev pot
16.00 - sveta maša
16.00 – 18.00 - redno srečanje Frančiškovih
otrok
 četrtek, 13. marec – Obletnica izvolitve papeža
Frančiška
18.45 - V dvorani nad zakristijo se
bomo ob sliki in besedi spomnili
najpomembnejših trenutkov za Cerkev
v letu 2013: odstop papeža Benedikta
XVI. in izvolitev papeža Frančiška. (p.
Robert Bahčič)
 nedelja, 16. marec – DRUGA POSTNA
15.00 - molitvena ura za duhovne poklice
(dekanija Ljubljana Center)
 sreda, 19. marec – SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE
MARIJE, slovesni praznik
Maše bodo kakor ob nedeljah.
Od praznika sv. Jožefa do praznika
Gospodovega oznanjenja Mariji obhajamo
Teden družine.
 sobota, 22. marec
10.00 - Romanje nosečih mater in parov, ki si
želijo otrok. Somaševanje vodi opat, p.
Janez Novak.
Po maši bo srečanje v dvorani nad
zakristijo, kjer bo predstavitev knjige:
»Ko otroka ni in ni ...« ter okrogla miza
s pričevanji.
 nedelja, 23. marec – TRETJA POSTNA
14.30 - Posavec – Brezjanski križev pot
17.00 - materinski dan v dvorani Krajevne
skupnosti Brezje

 torek, 25. marec – Gospodovo oznanjenje
Mariji, slovesni praznik
Maše bodo kakor ob nedeljah.
 nedelja, 30. marec – ČETRTA POSTNA
14.30 - Posavec – Brezjanski križev pot
Uro premaknemo na poletni čas.
 petek, 4. april
17.30 - KRIŽEV POT – vse petke v postnem
času
19.45 - večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu
 nedelja, 6. april – PETA POSTNA
14.30 - Posavec – Brezjanski križev pot
 petek, 11. april – celodnevno spovedovanje
V sklopu radijskega misijona je cvetni petek še
posebej izbran za prejem zakramenta sprave.
Poskrbite tudi za prejem zakramentov za bolne
in ostarele.
 nedelja, 13. april – Cvetna nedelja Gospodovega
trpljenja
Pri vseh mašah bomo blagoslovili zelenje in brali
pasijon. Slovesni blagoslov zelenja s procesijo
bo ob 10. uri.
14.30 - Posavec – Brezjanski križev pot
SPOVEDOVANJE bo ves veliki teden
neprekinjeno od 7. ure do 19. ure. Med obredi
svetega tridnevja bomo duhovniki pri oltarju in
ne bomo spovedovali. Ne odlašajte s spovedjo
na zadnje dneve pred veliko nočjo.
 veliki četrtek, 17. april
7.00 - bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
19.00 - SLOVESNA MAŠA GOSPODOVE
VEČERJE
po maši: čaščenje Jezusa v »ječi«
 veliki petek, 18. april – strogi post
7.00 - bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
19.00 - SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN
SMRTI
po obredu: čaščenje Jezusa v Božjem
grobu
 velika sobota, 19. april – čaščenje Jezusa v
Božjem grobu
7.00 - blagoslov velikonočnega ognja
7.15 - bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
14.30 - blagoslov velikonočnih jedi na Črnivcu

