ČETRTEK, 11. FEBRUAR – 10.00
LURŠKA MATI BOŽJA – srečanje bolnikov
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl
SOBOTA, 13. FEBRUAR – 10.00
SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki trpijo
zaradi alkohola in drugih odvisnosti
msgr. Alojzij Uran
SOBOTA, 12. MAREC– 10.00
BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN
VSEH, KI SI ŽELIJO OTROK
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar
PETEK – SOBOTA 18. IN 19. MAREC
24 UR ZA GOSPODA – molitev in spoved
po naročilu papeža Frančiška
pričetek v petek po večerni sveti maši do sobote
zvečer
SOBOTA, 7. MAJ – 15.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar
ČETRTEK, 12. MAJ
kip fatimske Marije romarice z
Brezij začenja pot po Sloveniji
TOREK, 17. MAJ
20 LET OD OBISKA SV. JANEZA
PAVLA II. NA BREZJAH
apostolski nuncij msgr. Juliusz Janusz
PONEDELJEK, 23. MAJ - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore
TOREK, 24. MAJ – 10.00
SLOVESNI PRAZNIK MARIJE POMAGAJ
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

SOBOTA, 18. JUNIJ – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE
BOLNIKOV IN INVALIDOV
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl
NEDELJA, 24. JULIJ – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI
PONEDELJEK, 15. AVGUST – VELIKI ŠMAREN – 10.00
slovesna maša z obnovo
posvetitve Mariji
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM
NEDELJA, 4. SEPTEMBER – 10.00
SVETA MAŠA OB 109. OBLETNICI KRONANJA
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl
ČETRTEK, 8. SEPTEMBER – 10.00
ROJSTVO DEVICE MARIJE ALI MALI ŠMAREN
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik
SOBOTA, 10. SEPTEMBER – 9.00
MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore
NEDELJA, 18. SEPTEMBER – 10.00
Dan vojaškega vikariata
maša z romanjem vojakov. Sodeluje Vojaški
vikariat in Društvo sv. Modesta.
NEDELJA, 2. OKTOBER – 10.00
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE
TER FRANČIŠKOVA NEDELJA
provincialni minister OFM
16.00 – ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE – ob 15.00
molitvena ura za življenje
provincialni minister OFM
ČETRTEK, 8. DECEMBER – 18.00
OBLETNICA POSVETITVE OLTARJA
PRI MARIJI POMAGAJ
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

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.

Papež Bonifacij VIII. razglaša prvo sveto leto, 1300.

PETEK, 1. JANUAR 2016 - NOVO LETO 2016 - 16.00
SVETA MAŠA OB 16. OBLETNICI
RAZGLASITVE BAZILIKE ZA SLOVENSKO
MARIJINO NARODNO SVETIŠČE
IN ODPRTJE SVETIH VRAT
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore

SOBOTA, 4. JUNIJ
SREČANJE PRVOOBHAJANCEV;
TRETJI BREZJANSKI TEK;

* V poletnem času.

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2016

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 2016 bodo srečanja februarja, maja, junija in
oktobra
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.

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
JANUAR IN FEBRUAR 2016

Papež je najprej pojasnil, zakaj je želel izpostaviti ravno temo usmiljenja. O tej temi se v življenju
Cerkve govori že od pontifikata Pavla VI. Posebno
jo je nato poudaril papež Janez Pavel II., s svojo
okrožnico Dives in misericordia, s kanonizacijo sv.
Favstine in z ustanovitvijo praznika Božjega usmiljenja, ki ga obhajamo na nedeljo po veliki noči. »Ni
torej moja zamisel,« pravi papež Frančišek, »ampak izhaja iz sorazmerno nedavne tradicije, čeprav
je obstajala vedno.« Potrebno je bilo storiti nekaj,
da bi se ta tradicija nadaljevala.
Materinska razsežnost Boga in nežnost
Sveto pismo pravi, da je kraj, kjer prebiva Božje
usmiljenje, »naročje, notranjost Boga«. V knjigi
preroka Izaija beremo besede, da četudi bi mati
pozabila na svojega otroka, Bog ne more nikoli pozabiti na nas. V tem lahko vidimo »materinsko razsežnost Boga«, nadalje razlaga sveti oče. Vendar
pa vsi ne razumejo, kadar se govori o »materinskosti Boga«, saj pri tem ne gre za »ljudski«, ampak
»izvoljeni jezik«. Iz tega razloga papež Frančišek
raje govori o »nežnosti, ki je lastna mami«, o nežnosti, ki se rodi iz »očetovske notranjosti«. Bog je
namreč oče in mati.
S pomočjo usmiljenja spoznamo Boga, ki je ganjen, ki se zaradi človeka razneži. To odkritje nas
vodi k drugačni drži do naših bratov: bolj strpni,
potrpežljivi in nežni. Papež Frančišek zato meni,
da je potrebno vpeljati revolucijo nežnosti. Le-ta
mora biti sad leta usmiljenja. Gre za Božjo nežnost
do vsakogar med nami. Vsakdo mora reči: »Sem
nesrečnež, toda Bog me ljubi takega, zato moram
tudi jaz druge ljubiti na isti način.« Iz nežnosti izvira pravičnost in vse preostalo. Papež navaja primer,
ko podjetnik nekoga zaposli le od septembra do
julija. Čez poletje ga odslovi, jeseni pa mu ponovno
da začasno pogodbo. To ni pravično, saj delavec
tako nima ne pravice do povračil, ne do pokojnine,
ne do socialnega zavarovanja. Podjetnik ne pokaže nežnosti, saj delavca obravnava kot predmet.
Vir: Radio Vatikan
(Iz intervjuja s papežem Frančiškom v reviji »Verjeti«)

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*).

* V poletnem času.

Zakaj sveto leto
usmiljenja 2015 - 2016?

JANUAR IN FEBRUAR 2016:
 Petek, 1. januar 2016 - NOVO LETO - PRAZNIK
BOŽJE MATERE MARIJE – SVETOVNI DAN
MIRU
16.00 – 16. OBLETNICA RAZGLASITVE
SLOVENSKEGA MARIJINEGA
NARODNEGA SVETIŠČA NA BREZJAH
IN ODPRTJE SVETIH VRAT; slovesno
bogoslužje bo vodil ljubljanski nadškof,
msgr. Stanislav Zore, OFM.

 Nedelja, 3. januar – druga po božiču
 Torek, 5. januar – TRETJI SVETI VEČER

 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.

V cerkvi bo na razpolago blagoslovljena
trikraljevska voda, s katero boste blagoslovili
stanovanja, hiše in gospodarska poslopja.

 Sreda, 6. januar – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE
– SVETI TRIJE KRALJI
K jaslicam bodo koledniki pri maši ob 18. uri
prinesli denar, ki so ga zbrali ob obisku vaših
domov in je namenjen misijonskim deželam. Bog
vam povrni!
Po večerni sveti maši bo v baziliki koncert
Slovenskega citrarskega kvarteta.

 Nedelja, 10. januar – PRAZNIK JEZUSOVEGA
KRSTA
Koncert božičnih pesmi – ob 17.00 – sodelovale
bodo tri skupine: vokalno-inštrumentalna skupina
Triglavski zvonovi iz Mojstrane in mladinski pevski
zbor Spominčice iz Bazilike Marije Pomagaj, pod
vodstvom Metke Magdič in Moški pevski zbor
Triglav Lesce- Bled, ki ga vodi Slavica Magdič.
Peli bodo tudi med sveto mašo ob 16.00.
16.00 – 18.00 – redno srečanje Frančiškovih otrok

 18. do 25. januarja – TEDEN MOLITVE ZA
EDINOST KRISTJANOV
 Nedelja, 17. januar – 2. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
(dekanija Domžale)

 Nedelja, 24. januar – 3. MED LETOM
 Nedelja, 31. januar – 4. MED LETOM

 Torek, 2. februar – GOSPODOVO DAROVANJE SVEČNICA
Svečnica je dan posvečenega življenja (dan
redovnic in redovnikov), zato z molitvijo podprimo
delo Bogu posvečenih oseb. Blagoslov sveč bo pri
vseh mašah. Zaključek leta posvečenega življenja.

 Sreda, 3. februar – GODUJE SVETI BLAŽ
Pri vseh mašah bo blagoslov grla, na čast sv. Blažu.

 Nedelja, 7. februar – 5. MED LETOM
 Ponedeljek, 8. februar – PREŠERNOV DAN –
slovenski kulturni praznik
Ob slovenskem kulturnem prazniku se bomo
spomnili vseh, ki bogatijo in ustvarjajo slovensko
kulturo. Na ta dan bomo z Brezij peš romali v Vrbo.

 Sreda, 10. februar – 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.

 Četrtek, 11. februar – LURŠKA MATI BOŽJA
10.00 - Romarska maša za bolne in ostarele,
vodi mariborski nadškof metropolit
msgr. Alojzij Cvikl; med mašo bomo delili
zakrament bolniškega maziljenja.

 Nedelja, 14. februar – 1. POSTNA
 Petek, 19. februar
17.30 – KRIŽEV POT – vse petke v postnem času

 Sobota, 20. februar
10.00 – SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki
trpijo zaradi alkohola in drugih oblik
zasvojenosti. Somaševanje vodi upokojeni
ljubljanski nadškof msgr. Alojzij Uran.

 Nedelja, 21. februar – 2. POSTNA
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
(dekanija Cerknica)

 Nedelja, 28. februar - 3. POSTNA

