SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2015
NEDELJA, 3. MAJ – 15.00
ROMANJE SLOVENSKE KARITAS
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ofm
SOBOTA, 9. MAJ – 15.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ofm
SOBOTA, 16. MAJ – 10.00
SLOVESNA SVETA MAŠA OB 70-LETNICI
KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE
vsi slovenski škofje

SOBOTA, 23. MAJ - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL
koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak
NEDELJA, 24. MAJ – 10.00
SLOVESNI PRAZNIK MARIJE POMAGAJ
rektor brezjanske bazilike dr. p. Robert Bahčič
SOBOTA, 6. JUNIJ – 10.00
SREČANJE PRVOOBHAJANCEV
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ofm
SOBOTA, 6. JUNIJ – 11.00
DRUGI BREZJANSKI TEK
SOBOTA, 20. JUNIJ – 10.00:
VSESLOVENSKO ROMANJE
BOLNIKOV IN INVALIDOV
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ofm
PETEK, 26. JUNIJ
NOČNO ROMANJE MLADIH
Ob zaključku študijskega leta mladi romajo
k Mariji Pomagaj – v zahvalo za vse uspehe
študijskega leta in v priprošnjo za bodoče.
Letošnje romanje bo že 43. Začelo se bo v petek,
26. junija 2015, zvečer izpred ljubljanske stolnice.
Po prihodu na Brezje je ob 7. uri sveta maša.
NEDELJA, 26. JULIJ – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI
Marjan Lampret, župnik na Breznici
SOBOTA, 15. AVGUST – VELIKI ŠMAREN – 10.00
slovesna maša z obnovo
posvetitve Mariji
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ofm
NEDELJA, 6. SEPTEMBER – 10.00
SVETA MAŠA OB 108. OBLETNICI KRONANJA
novomeški škof msgr. Andrej Glavan
TOREK, 8. SEPTEMBER – 10.00
ROJSTVO DEVICE MARIJE ALI MALI ŠMAREN
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik
NEDELJA, 4. OKTOBER – 10.00
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE
TER FRANČIŠKOVA NEDELJA
p. Marjan Čuden, ofm, provincialni minister
TOREK, 8. DECEMBER
SLOVESNI ZAČETEK IZREDNEGA
SVETEGA LETA USMILJENJA, KI BO
TRAJALO DO 20. NOVEMBRA 2016

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 zimskem času.

15.00 - Molitev za duhovno in moralno prenovo
slovenskega naroda
 Petek, 12. junij – SRCE JEZUSOVO, slovesni
praznik
 Sobota, 13. junij – MARIJINO BREZMADEŽNO
SRCE, obvezni god
 Nedelja, 14. junij – 11. MED LETOM
15.00 - Molitvena ura
 Ponedeljek, 15. junij – SVETI VID, zavetnik
brezjanske bazilike
 Sobota, 20. 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.
9.00 - Molitev rožnega venca, priložnost za
spoved
10.00 - Sveta maša
 Nedelja – 21. junij – 12. MED LETOM
15.00 - Romanje dekanije Ribnica in molitev za
duhovne poklice
 Sreda, 24. junij – PRAZNIK ROJSTVA JANEZA
KRSTNIKA
 Četrtek, 25. junij – Dan državnosti
 Nedelja, 28. junij – 13. MED LETOM
 Ponedeljek, 29. junij – PRAZNIK APOSTOLOV
PETRA IN PAVLA
Maše bodo kakor ob nedeljah.

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.
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 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 2015 bodo srečanja 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.

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
MAJ IN JUNIJ 2015

(Med letošnjimi šmarnicami bomo spremljali osupljivo resnično zgodbo frančiškana Gereona Goldmanna, nemškega vojaka in ujetnika. Ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne nam ta resnična
zgodba prinaša nov pogled na obdobje, za katero
se nam zdi, da ga dobro poznamo. Pripoveduje
nam, kako lahko moč resnice razkrinka laž totalitarizma. Življenje, ki ga velja spoznati!)
»Površno gledano, je res presenetljivo, da sem postal duhovnik. Čeprav so bili moji starši zgledni kristjani in pobožni ljudje, je moja mladost minevala
tako, da je iz mene le Bog lahko oblikoval duhovnika.
Naša rodovina je bila močno vneta za medicino.
Ded po materini strani je bil zdravnik, moj oče pa
živinozdravnik. Njegova skrb za živali je bila za
okoliške kmete življenjskega pomena.
Ko sem se leta l916 rodil, je bil oče še na fronti. Čez
tri leta je družino preselil v rojstno mesto Fulda in
s tem so se za nas začeli srečni časi. Stopnjevali
so se z napredkom, povezanim z očetovim delom:
najprej kolo, potem konjska vprega, zatem motor
in nazadnje avtomobil. Dovolj velik za prevažanje
otrok. Bilo nas je sedem fantov, sestre pa žal nismo
imeli. Oče nas je jemal s seboj in to je bilo veselje!
Zanimali smo se za vse, kar leze in gre, kar cvili in
kruli in se kakor koli premika. Vznemirljivo je bilo
na kmečkih dvoriščih, na skednjih, v hlevu, na polju, v gozdu, povsod. Oče, ki se je rad spominjal
svoje mladosti, je podpiral našo navezanost na živali, ko smo domov prinašali ptiče, mlade mačke,
martinčke in ribice. Z eno samo izjemo: bognedaj
da bi se kdo dotaknil osirotelega srninega mladiča!
Pozimi smo smeli živalim v gozd prinašati krmo in
tako smo jih mogli opazovati od blizu. Mama se je
večkrat jezila zaradi vseh mogočih in nemogočih,
a vedno polnih kletk živali. Zdaj – žal, da prepozno – velikokrat premišljam, koliko dela je imela s
sedmimi poredneži in neugnanci. Kljub temu je bila
skrajno potrpežljiva in dobrovoljna.

Dvakrat na leto smo fantje obšli vse kmetije in raznosili od hiše do hiše očetove račune. Bili smo
ponosni, da smo domov prinesli njegov zaslužek.
Še bolj smo bili ponosni, da nam oče zaupa in da
smo bili zaradi njega na poti v nenehni nevarnosti. Prebrali smo že veliko zgodb o roparjih in prav
lahko bi nas v temačnem gozdu doletelo kaj neprijetnega. Na teh poteh smo kmalu ugotovili, kateri
kmetje so bolj radodarni, kje bomo dobili kaj za
pod zob in kje nas bodo prav na kratko odpravili.
Seveda smo tu pa tam segli tudi na kako vejo in
utrgali sočno jabolko in se tako zapisali med tatove. Uganjali smo vragolije. Ko smo srečevali ljudi,
smo se nalašč delali učene z recitiranjem grških in
latinskih pesmi. Marsikoga smo ustavili in ga povprašali, koliko je ura, potem pa smo se mu v brk
krohotali. Večkrat smo koga ogovorili v kakem tujem jeziku, a če je sprevidel, da se norčujemo, smo
ujeli tudi kako zaušnico.
Kot člani Marijine kongregacije smo veliko prostih
dni preživeli pod šotori. Vzgajali so nas k pobožnosti. Učenje nam sploh ni delalo težav in kljub
mnogim nalogam in opravilom je ostalo še obilje
prostega časa. Počeli smo, kar nam je prišlo na um.
Tudi v sramoto skrbnemu očetu, kadar smo kakemu mačku na rep privezali prazno konzervo. Nočni
čuvaj se ni nehal čuditi, kako da žarnice na javni
razsvetljavi tako hitro pregorevajo.
Kljub vsemu pa verskih dolžnosti nismo zanemarjali. Vsak teden smo šli k spovedi in te sem bil jaz
prav zagotovo potreben. Oče je trdil, da sem doma
cel vragec, pred tujimi ljudmi pa kakor angelček.
Naj ponovno zatrdim, da so bili moji starši globoko verni. Niso pa bili niti malo pobožnjakarski. Redno smo hodili k maši. Praznovali smo vse praznike. Hodili smo na romanje v znane romarske kraje.
Dolgo bogoslužje z zateglim petjem menihov sicer
ni bilo niti malo po mojem okusu, dobra malica po
sveti maši je bila pa v gostilni zares odlična.
Resnično sem bil srečen, da sem katoličan.«
(Gereon Goldmann, Frančiškan v SS-u)

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 1800 (17.00*).
 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 18.00
(17.00*).
 biblični tečaj: vsaka dva tedna, sreda po
večerni sveti maši.

MAJ IN JUNIJ 2015:
 Petek, 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.
 Nedelja, 3. maj – 5. VELIKONOČNA
15.00 - Molitvena ura Slovenske Karitas
16.00 - Romanje Slovenske Karitas ob
25-letnici - mašuje ljubljanski nadškof
metropolit, msgr. Stanislav Zore

* V zimskem času.

Smrtne sence –
tolažilna luč

 Ponedeljek, 4. maj – sv. Florijan, zavetnik
gasilcev
 Sobota, 9. maj
15.00 - Vseslovensko romanje gasilcev
 Nedelja, 10. maj – 6. VELIKONOČNA
15.00 - Molitvena ura
 PROŠNJI DNEVI - ponedeljek, torek, sreda
 Četrtek, 14. maj – PRAZNIK GOSPODOVEGA
VNEBOHODA
Maše bodo kakor ob nedeljah.
 Sobota, 16. maj – Slovesna sveta maša ob
70-letnici konca druge svetovne vojne
10.00 - Slovesno somaševanje slovenskih
škofov
 Nedelja, 17. maj – 7. VELIKONOČNA
15.00 - Romanje dekanije Šenčur in molitev za
duhovne poklice
 Sobota, 23. maj - VEČER SLOVENSKIH
NARODNIH IZROČIL
19.00 - Šmarnice in molitev rožnega venca
20.00 - Sveta maša, ki jo bo vodil koprski škof
msgr. dr. Jurij Bizjak (prenaša Radio
Ognjišče)
Procesija z Marijino podobo po vasi
 Nedelja, 24. maj – BINKOŠTI – MARIJA
POMAGAJ
Maše bodo ob 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00 in
19.00.
 Ponedeljek, 25. maj – MARIJA, MATI CERKVE,
praznik
 Nedelja, 31. maj – PRAZNIK SVETE TROJICE
 Ponedeljek, 1. junij – Mesec posvečen
Jezusovemu srcu
 Četrtek, 4. junij – ZAPOVEDANI PRAZNIK
SVETEGA REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Maše bodo kakor ob nedeljah.
19.00 - Slovesna maša in procesija SRT s štirimi
postajami
 Sobota, 6. junij – Prva sobota v mesecu
10.00 - Romanje prvoobhajancev, somaševanje
vodi msgr. Stanislav Zore
11.00 - Drugi brezjanski tek v spomin na Ruth
Podgornik Reš
 Nedelja – 7. junij – 10. MED LETOM

