 Sobota, 18. oktober – SV. LUKA, apostol

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2015

 Nedelja, 21. oktober – MISIJONSKA NEDELJA,
darovi so namenjeni misijonarjem in
misijonskemu oznanjevanju Cerkve.
15.00 – molitvena ura za nove duhovne poklice,
oblikuje dekanija Zagorje.

ČETRTEK, 1. JANUAR 2015 - NOVO LETO 2015 - 16.00
SVETA MAŠA OB 15. OBLETNICI
RAZGLASITVE BAZILIKE ZA SLOVENSKO
MARIJINO NARODNO SVETIŠČE

 Sobota, 25. oktober – nedelja, 26. oktober:
vrnitev na sončni čas

SREDA, 11. FEBRUAR – 10.00:
LURŠKA MATI BOŽJA – srečanje bolnikov

 Nedelja, 26. oktober – 30. MED LETOM,
žegnanjska nedelja
 Ponedeljek, 27. oktober - DUH ASSISIJA; DAN
POSTA IN MOLITVE ZA MIR IN PRAVIČNOST
17.00 – molitvena ura za mir in pravičnost
VEČERNE SVETE MAŠE BODO OB 18.00.
 Torek, 28. oktober – SV. SIMON IN JUDA TADEJ,
apostola
 Petek, 31. oktober – sklep meseca rožnega
venca

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2014

SOBOTA, 21. FEBRUAR – 10.00
SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki trpijo
zaradi alkohola in drugih odvisnosti
SOBOTA, 21. MAREC– 10.00:
BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN
VSEH, KI SI ŽELIJO OTROK
SOBOTA, 9. MAJ – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
SOBOTA, 23. MAJ - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL

Nedelja, 7. september – 10.00
SVETA MAŠA OB 107. OBLETNICI KRONANJA

NEDELJA, 24. MAJ – 10.00
SLOVESNI PRAZNIK MARIJE POMAGAJ

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

SOBOTA, 20. JUNIJ – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE
BOLNIKOV IN INVALIDOV

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

NEDELJA, 26. JULIJ – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI

škof dr. Peter Štumpf

škof dr. Anton Jamnik

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 RAZGLASITVE BAZILIKE

škof dr. Jurij Bizjak

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

SOBOTA, 15. AVGUST – VELIKI ŠMAREN – 10.00
slovesna maša z obnovo
posvetitve Mariji
NEDELJA, 6. SEPTEMBER – 10.00
SVETA MAŠA OB 108. OBLETNICI KRONANJA
NEDELJA, 4. OKTOBER – 10.00
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE
TER FRANČIŠKOVA NEDELJA

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

* V zimskem času.

 Sreda, 15. oktober – Sveta Terezija Jezusova,
cerkvena učiteljica

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 19. (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 še 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.

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@marija.si

SLOVENSKO MARIJINO
NARODNO SVETIŠČE
NA BREZJAH
OZNANILA
SEPTEMBER IN OKTOBER 2014

Na priprošnjo Marije Pomagaj sva z možem po šestih letih dočakala prvega otroka. V tem času so se
tri moje nosečnosti končale s spontanim splavom.
Srce se mi je trgalo zaradi žalovanja za izgubljenimi otroci, zaradi neizpolnjenega hrepenenja po
materinstvu in zaradi vedno večjega nezaupanja v
božjo ljubezen, v božji načrt zame.
Vsaka od teh težkih izgub me je pritisnila k tlom
z večjo težo. V nekem obdobju se na Boga sploh
nisem več mogla obračati, ker se mi je zdelo preveč kruto, kako lahko dopusti, da se mi kar naprej
dogajajo tako hude stvari. V cerkvi nisem našla
nobene tolažbe več, vse preveč je bilo namreč
družinsko in materinsko obarvanih vsebin. Božič
je s svojim praznovanjem rojstva in družine zame
postal najbolj boleč praznik. Ob pogledu na božjo mater z dojenčkom v rokah me je vedno znova
presunilo, zakaj jaz svojih otrok nisem nikoli dobila
v naročje.
Ko človekova stiska postane tako velika, se nanjo
rade začnejo lepiti številne skušnjave, ki se skrivajo
pod vprašanji: zakaj se to dogaja meni, ki sem se
vendar vedno trudil biti dober človek, itd. Nisem
hotela, da se moje žalovanje meša s temi občutki.
Nekoč sem Boga prosila, naj mojo bolečino očisti
vseh teh skušnjav, naj jo očisti napuha, jeze, zamerljivosti, naj res ostane samo čista bolečina. In ko so
privrele na dan solze te očiščene bolečine, sem se
spomnila, kako je Jezus jokal z jeruzalemskimi ženami in naenkrat je jokal tudi z mano. Začutila sem,
da Bog ni kruti Bog ampak sočutni Bog. Spet drugič sem ob občutku velike nemoči, zakaj otrok ni in
ni, prosila Boga, naj mi odvzame to veliko željo po
otrocih, če mi jih že ne misli dati. In od nekje se me
je kot v odgovor polastil občutek, kako neizmerno
srečo bom občutila, ko bom v rokah držala svojega
otroka …
Nekoč sem v molitvi pred podobo Marije Pomagaj na Brezjah žalostna opazovala ta ljubeči objem
matere in otroka in prosila Marijo, naj se skloni k
meni in mi da tega otroka popestovati. Od takrat
sem v kakšnih posebnih trenutkih večkrat imela
občutek neke take nežne navzočnosti mojih nerojenih otrok, kot da so ti angelčki prihiteli k meni, da
me pobožajo in se malo popestujejo pri meni. Od
takrat resnično verjamem v močno povezanost z
našimi pokojnimi.

SEPTEMBER IN OKTOBER 2014:

Po tisti molitvi sem zanosila četrtič. Novico sva oba
z možem sprejela v velikem strahu, da se bo spet
ponovila stara zgodba. Tako goreče najbrž nisva
molila še nikoli v življenju. Skupaj sva »zbobnala«
vse možne priprošnjike, predvsem pa sva se priporočala Mariji, Janezu Pavlu II., Lojzetu Grozdetu in
Dominiku Saviu. Za naju so molili tudi številni bližnji, predvsem moževa stara mama naju je vedno
znova priporočala Mariji Pomagaj na Brezjah, da bi
dočakala otroka. Tudi sama sem v nosečnosti pogosto hodila na Brezje in pred Marijo umirila svoje
strahove. Nekega prekrasnega jesenskega dne so
vse te prošnje in molitve obrodile sad, vse trpljenje
je bilo poplačano – rodil se nam je zdrav in prekrasen fantek. Aleluja! Hvala Bogu in Mariji Pomagaj!
K. R.

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 15.00.
 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.

 Ponedeljek, 1. september – KRONANCA,
slovesni praznik
Zunanje slovesno praznovanje kronance bo v
nedeljo, 7. septembra, ob 10.00.
 Sobota, 6. september – ZAČETEK
PRAZNOVANJA OBLETNICE KRONANJA
PODOBE MARIJE POMAGAJ
19.00 – somaševanje vodi dr. p. Robert Bahčič,
rektor bazilike
20.00 – procesija z Marijino podobo in lučkami
po vasi
20.30 – 7.00: MOLITVENO BDENJE (pripravijo
različne skupine)
* V zimskem času.

Iz zbirke pričevanj o
Mariji Pomagaj

 Nedelja, 7. september – 107. OBLETNICA
KRONANJA PODOBE MARIJE POMAGAJ,
slovesni praznik
10.00 – slovesno somaševanje na trgu pred
baziliko, vodi škof iz Murske Sobote, msgr. dr.
Peter Štumpf
 Ponedeljek, 8. september – ROJSTVO DEVICE
MARIJE ali MALI ŠMAREN – SREČANJE STARIH
STARŠEV
10.00 – slovesno somaševanje vodi škof msgr.
dr. Anton Jamnik; po maši srečanje za
stare starše v dvorani nad zakristijo.
Srečanje pripravlja združenje Glasu
Starih Staršev.
 Nedelja, 14. september – POVIŠANJE SVETEGA
KRIŽA,
goduje Slovenska frančiškanska provinca
svetega Križa, ki letos obhaja 500-letnico
svojega obstoja. Slovesno somaševanje ob
500-letnici province bo v cerkvi sv. Frančiška v
Ljubljani Šiška, ob 16. uri. Več na: http://www.
franciskani.si/500-let/
 Ponedeljek, 15. september – ŽALOSTNA MATI
BOŽJA
 Sreda, 17. september – VTISNJENJE RAN SV.
FRANČIŠKU, praznik
 Nedelja, 21. september – 25. MED LETOM,
goduje SV. MATEJ, apostol; nedelja svetniških
kandidatov: Baraga, Gnidovec, Vovk, Majcen.

10.00 – Dan vojaškega vikariata; maša z
romanjem vojakov. Sodeluje Vojaški
vikariat in Društvo sv. Modesta.
 Torek, 23. september – SV. PATER PIJ IZ
PIETRELCINE
 Sreda, 24. september - BL. ANTON MARTIN
SLOMŠEK,
zavetnik učiteljev, vgojiteljev in katehistov,
kmetov, slovenskega kmetijstva, zavetnik nove
evangelizacije.
 Sobota, 27. september – kvatrna sobota, namen
je za nove duhovniške in redovniške poklice.
 Nedelja, 28. september – 26. MED LETOM,
Slomškova nedelja in ekumenski dan.
 Ponedeljek, 29. september – SV. MIHAEL,
GABRIJEL IN RAFAEL, nadangeli
 Sreda, 1. oktober – SV. TEREZIJA DETETA
JEZUSA
Oktober je mesec rožnega venca. Radi molimo
to preprosto evangeljsko molitev.
 Četrtek, 2. oktober – Sveti angeli varuhi
 Petek, 3. oktober
19.00 – večerna maša in SPOMIN SMRTI SV.
FRANČIŠKA ASIŠKEGA – Transitus
(prehod) obhajamo Frančiškovi redovi
na večer pred svetnikovim godom.
 Sobota, 4. oktober – SV. FRANČIŠEK ASIŠKI,
ustanovitelj treh redov, slovesni praznik
 Nedelja, 5. oktober – ROŽNOVENSKA
NEDELJA, 114. OBLETNICA POSVETITVE
BAZILIKE MARIJE POMAGAJ IN 26.
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE
10.00 – slovesno somaševanje vodi koprski škof
dr. Jurij Bizjak
Ker je rožnovenska nedelja tudi krajevni praznik,
se bomo pri maši spomnili živih in pokojnih
krajanov Brezij, Črnivca, Noš in Dobrega Polja.
ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE – ob 15.00
molitvena ura za življenje
 Torek, 7. oktober – Rožnovenska Mati Božja
 Sobota, 11. oktober – Sveti Janez XXIII., papež,
član Frančiškovega svetnega reda
 Nedelja, 12. oktober – 28. MED LETOM, sklep
tedna za življenje

