kralj, zavetnik Frančiškovega svetnega reda
 Četrtek, 27. avgust – SV. MONIKA – DUH
ASSISIJA,
molitev za mir
18.00 – molitev pred Najsvetejšim v Duhu
Assisija

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2015
NEDELJA, 26. JULIJ – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI
Marjan Lampret, župnik na Breznici

19.00 – maša za pravičnost in mir
 Petek, 28. avgust – SV. AVGUŠTIN,
škof in cerkevni učitelj
 Nedelja, 30. avgust – 22. MED LETOM

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

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.
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.

ROJSTVO DEVICE MARIJE ALI MALI ŠMAREN

V letu 2015 bo tečaj še oktobra.

ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

BLAGOSLOV AVTOMOBILOV in drugih prometnih
sredstev ter udeležencev prometa je ob nedeljah
po mašah na prostoru ob baziliki. Za blagoslov
med tednom se dogovorite v zakristiji.

NEDELJA, 4. OKTOBER – 10.00

* V zimskem času.

 Torek, 25. avgust – SV. LUDVIK IX.,

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

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
JULIJ IN AVGUST 2015

Marija Pomagaj! V najtežjih časih se obračam nate:
Spomni se, ti, prva med prvimi pregnana s svojega
prestola, da si naših src kraljica, pa nam prihiti na
pomoč! Pomagaj nam v tej največji nesreči, ko toliko naših bratov in sestra vzdihuje v pregnanstvu in
mnogi nimajo več svojih duhovnikov, ki bi jih tolažili v trpljenju, jim delili svete zakramente in jih po
tebi vodili k Jezusu.
Priznamo, da smo veliko grešili, drzno smo prelamljali božje in cerkvene zapovedi, hudo žalili presveto Srce Jezusovo in z bogoskrunsko kletvijo
sramotili tudi tvojo čast. Zaslužili smo trpljenje, ki
nas tare.
Toda glej, Marija Pomagaj, skesano se zdaj obračamo k tebi. Sprejmi nas v svoje varstvo, bodi nam
zopet dobra mati! Privedi nas k svojemu Sinu; pri
njem nam izprosi milost, da se temeljito spreobrnemo, poboljšamo in ostanemo odslej vedno njegovi dobri otroci; v našem imenu ga prosi, da nam
zaradi nedolžnih, pravičnih in svetih skrajša dneve
strahot in bridkosti.
Čuvaj našo mladino, varuj nam duhovnike in svojce, tolaži žalostne in obupajoče, pripelji nas kmalu
nazaj na svoje domove, brani nam domovino s svojo mogočno roko; daj da spregledajo zaslepljeni,
posreduj grešnikom milost spreobrnjenja, umirajočim izprosi srečno smrt. Kot mati nas varuj in vodi
iz stisk sedanjega časa, da se bomo zopet zbirali
pred tvojim milostnim oltarjem na Brezjah in se ti
zahvaljevali za rešitev.
Presveta Devica, ki si nam po božji dobroti postavljena kot Marija Pomagaj, občudujem tvojo neomajno vero in zaupanje v božje sklepe. Vse tvoje
sveto življenje, polno preizkušenj, a vseeno ponižno vdano v božjo voljo in vse modro vladajočo
Previdnost, nosi pečat: Zgodi se tvoja volja.
Marija, Mati žive vere in božje Previdnosti, izprosi
še meni trdno vero in pomagaj mi, da bom znal z
neomahljivim zaupanjem v vseh težavah in neprilikah, kakor tudi v teh …, ki me posebno zdaj mu-

JULIJ IN AVGUST 2015:

čijo, upreti pogled v Boga, ki vse vlada in se bom
mogel, podpiran od milosti in ljubezni, z vso močjo
svoje volje prepustiti tolikokrat meni nerazumljivim
sklepom božje Previdnosti. Tako bom s tvojo pomočjo na koncu zemeljskega življenja mogel tudi
jaz zapeti: Slava božji Previdnosti! Amen
Oče naš. Zdrava, Marija. Čast bodi.
Spomni se, Marija Pomagaj, da si naših src kraljica,
otroku svojemu pomagaj, izkaži se mi pomočnica.

 Petek, 3. julij – SV. TOMAŽ, apostol, praznik
 Nedelja, 5. julij - SV. CIRIL IN METOD,
slovanska apostola in sozavetnika Evrope,
slovesni praznik
Nedelja Slovencev po svetu
 Torek, 7. julij – smrtni dan božjega služabnika
Antona Vovka (+ 1963)

(Iz devetdnevnice k Mariji Pomagaj, p. Otmar
Vostner)

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.

 Sobota, 11. julij – SV. BENEDIKT, opat, zavetnik
Evrope
* V zimskem času.

Prošnja k Mariji Pomagaj
iz sedanjih stisk

 Nedelja, 12. julij – 15. MED LETOM
 Sreda, 15. julij – SV. BONAVENTURA,
zavetnik frančiškanskih bogoslovcev, cerkveni
učitelj
 Četrtek, 16. julij – KARMELSKA MATI BOŽJA
 Nedelja, 19. julij – 16. MED LETOM
 Četrtek, 23. julij – SV. BRIGITA,
sozavetnica Evrope, praznik
 Sobota, 25. julij – SV. JAKOB STAREJŠI,
apostol, praznik
 Nedelja, 26. julij – 17. MED LETOM KRIŠTOFOVA NEDELJA
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
10.00 – slovesna maša z jubilanti (g. Marjan
Lampret, župnik na Breznici)
Zakonci, ki praznujete 10., 15., 20., 25., 50.,
… obletnico zakona, ste lepo povabljeni k
skupnemu praznovanju pri Mariji Pomagaj.
 Nedelja, 2. avgust – 18. MED LETOM
PRAZNOVANJE SVETE MARIJE ANGELSKE V
PORCIJUNKULI
Sv. Frančišek je izbral Marijino kapelo za
središče svojega reda in zanjo izprosil
porcijunkulski odpustek, ki ga moremo prejeti

ta dan in ga nakloniti našim živim ali rajnim.
Potrebno je prejeti zakramente, obiskati cerkev
in moliti po namenu svetega očeta.
 Torek, 4. avgust - SV. JANEZ MARIJA VIANNEY,
zavetnik dušnih pastirjev
 Sreda, 5. avgust – MARIJA SNEŽNA
Mariji Snežni so posvečene kapele na Kredarici,
Veliki planini, Martuljku, ...
 Četrtek, 6. avgust – JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI, praznik
Praznik Jezusove spremenitve na gori nas
spomni, da je Jezus ljubljeni Sin nebeškega
Očeta, ki ga je treba poslušati in po njegovem
nauku živeti.
 Nedelja, 9. avgust – 19. MED LETOM
 Torek, 11. avgust – SV. KLARA,
ustanoviteljica reda sester klaris
 Četrtek, 13. avgust
Ves dan delavnice za člane romskih skupnosti,
zvečer procesija z lučkami.
 Petek, 14. avgust
19.00 – slovesna maša na predvečer praznika
Marijinega vnebovzetja (letošnji
novomašniki)
20.00 – procesija z lučkami po vasi in pete
litanije Matere Božje
 Sobota, 15. avgust – MARIJINO VNEBOVZETJE
– VELIKI ŠMAREN
10.00 – slovesno somaševanje in obnovitev
posvetitve slovenskega naroda Mariji
 Nedelja, 16. avgust – 20. MED LETOM
 Nedelja, 23. avgust – 21. MED LETOM
 Ponedeljek, 24. avgust – SV. JERNEJ,
apostol, praznik

