SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2014
SOBOTA, 10. maj – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
PETEK, 23. maj - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL

24.00 somaševanje slovenskih
srebrnomašnikov
Celonočno molitveno bdenje

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

Popoldan Škofijski dan mladih
(od 17. do 21. ure)

SOBOTA, 31. maj – 11.00
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

27. junija
NOČNO ROMANJE MLADIH

Ob zaključku leta mladi romajo k Mariji
Pomagaj – v zahvalo za vse uspehe študijskega leta in s priprošnjo za naprej. Letošnje
romanje bo že 42. Začelo se bo v petek, 27.
junija 2014, zvečer izpred ljubljanske stolnice. Po prihodu na Brezje bo ob 7. uri sveta
maša.

SOBOTA, 28. junij
VSESLOVENSKO ROMANJE SLOVENSKIH
MISIJONARJEV
NEDELJA, 6. julij – 10.00
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU

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 20. (19*) ure.

TEDEN DUHOVNOSTI
MARIJINE POČITNICE

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 19. ure.
Na voljo so spominki in verske knjige.
Telefon: 04/ 537 07 00.

NEDELJA, 27. julij – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI

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 maja, junija in oktobra.

kardinal dr. Franc Rodé

Osnovnošolski otroci bodo imeli na Brezjah
Teden duhovnosti – Marijine počitnice, od
14. do 20. julija pod vodstvom sester selezijank z Bleda

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 Štumpf

* V poletnem času.

9.00 – molitev rožnega venca, priložnost za
spoved
10.00 – sveta maša
 nedelja – 22. junij – 12. MED LETOM
15.00 – romanje dekanije Litija in molitev za
duhovne poklice
 torek, 24. junij – PRAZNIK ROJSTVA
JANEZA KRSTNIKA
Maše bodo kakor ob nedeljah.
 sreda, 25. junij – Dan državnosti
 sobota, 28. junij – Marijino brezmadežno srce
romanje slovenskih misijonarjev
 nedelja, 29. junij – PRAZNIK APOSTOLOV
PETRA IN PAVLA

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 – SREČANJE 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
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
MAJ IN JUNIJ 2014

Letošnje leto je na Brezjah zaznamovano s praznovanjem jubileja, 200-letnice milostne podobe Marije Pomagaj, ki jo je leta 1814 naslikal kranjski slikar
Leopold Layer.
V okviru praznovanj jubileja se bodo na Brezjah
odvijali številni dogodki, osrednja slovesnost pa bo
v soboto, 24. maja 2014, ob 10. uri. 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. Celotna Slovenija se bo tako združila v molitvi in priprošnji zavetnici naroda, Mariji Pomagaj.
Pri Mariji Pomagaj vstopamo v zelo oseben odnos
z Bogom po Mariji. Že 200 let nas Marija Pomagaj vodi in usmerja v čudovit in skrivnosten božji duhovni svet. Tukaj mnogi ponovno odkrivajo,
vstopajo in obnavljajo svoj osebni odnos z Bogom.
Samo iz tega osebnega odnosa človek lahko odide
domov in v svet močnejši, okrepljen z novim upanjem. Marija Pomagaj je postala stekališče mnogih
kristjanov, ki so romali in še vedno hodijo po pomoč v najrazličnejših osebnih, narodnostnih in verskih stiskah. Kapela Marije Pomagaj je velika zakladnica ljudskega in narodnostnega verovanja, kar je
nekaj edinstvenega na slovenskih tleh.
Naj naša Mati, Marija Pomagaj, vsakega, ki jo obišče na tem milostnem kraju nauči, da je v življenju
najpomembnješe, da izpolnimo božjo voljo in da bi
vedno znali, skupaj z Njo, reči nebeškemu Očetu:
»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji
besedi!« (Lk, 1,38). Če bomo na tak način izročili
sebe in svoje življenje v Očetove roke, ne bomo
nikoli razočarani, kajti Bog je zvest in nas ne bo
nikoli zapustil. Marija Pomagaj, stoj nam ob strani,
hodi vedno z nami in nas vodi po poteh svojega
sina Jezusa Kristusa. Izprosi nam zvestobo, mir in
ljubezen.
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, češčenje
Najsvetejšega: vsako soboto po večerni
sveti maši. V poletnem času je tudi
procesija z lučkami.
 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 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*).

MAJ IN JUNIJ 2014:
 četrtek, 1. maj – SVETI JOŽEF DELAVEC –
PRVI DAN ŠMARNIC
Maše bodo kakor ob nedeljah.
Šmarnično branje v mesecu maju bo pri mašah
ob 10. in 19. uri.
 petek, 2. maj
19.45 – večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu
 nedelja, 4. maj – 3. VELIKONOČNA

* V poletnem času.

Dragi častilci
Marije Pomagaj!

15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo
slovenskega naroda
 sobota, 10. maj
10.00 – SREČANJE SLOVENSKIH GASILCEV
 nedelja, 11. maj – 4. VELIKONOČNA –
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA
15.00 – molitev za duhovne poklice
 torek, 13. maj – Tiskovna konferenca in
Odprtje razstave v Kranju
11.00 – Tiskovna konferenca za novinarje in
predstavitev zbornika, Dvorana nad
zakristijo
19.00 – Odprtje razstave v Kranju, Mestna hiša:
»K Mariji Pomagaj 1814-2014«
 nedelja, 18. maj – 5. VELIKONOČNA
15.00 – romanje dekanije Tržič in molitev za
duhovne poklice
 petek, 23. maj - VEČER SLOVENSKIH
NARODNIH IZROČIL
19.00 – šmarnice in molitev rožnega venca
20.00 – sveta maša, ki jo bo vodil p. Stane
Zore, frančiškanski provincialni minister
(prenaša Radio Ognjišče)
- procesija z Marijino podobo po vasi
- molitveno bdenje
24.00 – slovesno somaševanje slovenskih
srebrnomašnikov
- molitveno bdenje do jutranje svete
maše ob 7. uri
 sobota, 24. maj – MARIJA POMAGAJ
Maše bodo ob 7.00; 8.30; 10.00; 16.00 in 19.00
Ob 10.00 slovesno somaševanje slovenskih
škofov ob 200 - LETNICI MILOSTNE PODOBE
MARIJE POMAGAJ
Popoldan Škofijski dan mladih (od 17. do 21. ure)
 nedelja, 25. maj – 6. VELIKONOČNA - nedelja
turizma
 PROŠNJI DNEVI - ponedeljek, torek, sreda
 četrtek, 29. maj – PRAZNIK GOSPODOVEGA
VNEBOHODA
Maše bodo kakor ob nedeljah.

 sobota, 31. maj – OBISKANJE DEVICE MARIJE,
praznik
11.00 – prvi brezjanski tek v spomin na Ruth
Podgornik Reš
18.30 – pete litanije s šmarničnimi odpevi
19.00 – večerna maša in zaključek ŠMARNIC
 nedelja – 1. junij – 7. VELIKONOČNA –
mesec posvečen Srcu Jezusovem
15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo
slovenskega naroda
 petek, 6. junij
19.45 – večer s terapevtom dr. Jožetom
Ramovšem v Romarskem uradu
 sobota, 7. junij
10.00 – shod molivcev za duhovne poklice –
živi rožni venec
 nedelja, 8. junij – BINKOŠTI – PRIHOD
SVETEGA DUHA
Binkošti so v Cerkvi tretji največji praznik, zato
ga slovesno praznujemo.
Po sklepni uri se konča velikonočni čas.
 ponedeljek, 9. junij – MARIJA, MATI CERKVE,
praznik
 petek, 13. junij – SVETI ANTON PADOVANSKI,
praznik
 sobota, 14. junij
10.00 – zahvalno romanje družin
prvoobhajancev
15.00 – srečanje karmelske bratovščine
 četrtek, 19. junij – ZAPOVEDANI PRAZNIK
SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Maše bodo kakor ob nedeljah
19.00 – slovesna maša in procesija SRT s štirimi
postajami
 nedelja, 15. junij – PRAZNIK SVETE TROJICE
15.00 – romanje dekanije Škofja Loka in molitev
za duhovne poklice
 sobota, 21. junij – ROMANJE BOLNIKOV IN
INVALIDOV
Z veseljem pozdravljamo vse starejše, onemogle
in invalidne, ki boste s svojimi spremljevalci
priromali na Brezje v organizaciji Tiskovnega
društva Ognjišče.

