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, 7. avgust – 19. MED LETOM
 Četrtek, 11. avgust – SV. KLARA, ustanoviteljica
reda sester klaris
 Sobota, 13. avgust
Ves dan delavnice za člane romskih skupnosti,
zvečer procesija z lučkami.

 Nedelja, 14. avgust – 20. MED LETOM
19.00 – slovesna maša na predvečer praznika
Marijinega vnebovzetja (novomašniki)
20.00 – procesija z lučkami po vasi in pete litanije
Matere Božje

 Ponedeljek, 15. avgust – MARIJINO
VNEBOVZETJE – VELIKI ŠMAREN
10.00 – slovesno somaševanje in obnovitev
posvetitve slovenskega naroda Mariji

 Nedelja, 21. avgust – 21. MED LETOM
 Sreda, 24. avgust – SV. JERNEJ, apostol,
praznik
 Petek, 25. avgust – SV. LUDVIK IX., kralj,
zavetnik Frančiškovega svetnega reda
 Sobota, 27. avgust – SV. MONIKA, mati sv.
Avguština
 Nedelja, 28. avgust – 22. MED LETOM
 Ponedeljek, 29. avgust – mučeništvo Janeza
Krstnika

SLOVESNOSTI NA BREZJAH
V LETU 2016
NEDELJA, 3. JULIJ – 10.00
NEDELJA SLOVENCEV PO SVETU
mag. p. Ciril A. Božič
NEDELJA, 24. JULIJ – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI
p. Pavle Jakop
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 – 10.30
MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM
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
p. Marjan Čuden, provincialni minister OFM
16.00 – ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE
ob 15.00 molitvena ura za življenje
PETEK, 7. OKTOBER – 19.00
ROŽNOVENSKA BOŽJA MATI
msgr. Alojzij Uran
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 zimskem času.

 Sobota, 6. avgust – JEZUSOVA SPREMENITEV
NA GORI, praznik

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.
V letu 2016 bo srečanje še oktobra.
BLAGOSLOV AVTOMOBILOV in drugih prometnih
sredstev ter udeležencev prometa je ob nedeljah,
razen na veliko noč, 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
JULIJ IN AVGUST 2016

Takšni ugovori so obstajali že od samega začetka Cerkve in z vprašanjem o malikovanju
so se ukvarjali že cerkveni očetje ter razni
koncili skozi vso zgodovino Cerkve. Če bi ljudje, kristjani, ki se imajo za kristjane, sprejeli
nauk Cerkve in po njem živeli, bi doumeli in
razumeli, da ne gre za nobeno malikovanje.
Dokler ne bomo v celoti sprejeli katoliškega
nauka, bodo vedno kakšna ugovarjanja.
Poglejmo, kaj dejansko uči Cerkev. Katekizem
katoliške Cerkve pravi, da »krščansko češčenje podob ni v nasprotju s prvo zapovedjo, ki
prepoveduje malike. Saj se 'podobi izkazana
čast dviga k izvirnemu vzoru,' in 'kdorkoli časti podobo, časti v njej osebo, ki je naslikana'.
Čast, ki jo izkazujemo svetim podobam, je
'spoštljivo češčenje (veneratio)' in ne najvišje čaščenje (adoratio), ki gre edinole Bogu.«
(KKC 2132)
Tridentinski koncil je celo zapisal, da je svetim
podobam potrebno izkazovati dolžno čast in
češčenje, ne kakor da bi verovali, da je v njih
neko božanstvo ali neka moč, zaradi česar naj
bi jih častili. Mi ne vežemo svojega upanja na
te podobe, ampak na osebe, ki jih predstavljajo. Ko se ustavljamo pred podobami, se pred
njimi odkrivamo, poklekujemo, poljubljamo,
tedaj molimo Kristusa in častimo svetnike, ki
jih podobe predočujejo.

Ljudje, ki smo celostna bitja, vedno potrebujemo nekaj vidnega, nekaj lepega, da nam ta
lepota in bližina spregovori o božji lepoti in
bližini. Jasno nam mora biti, da kip ali neka
podoba nista nekaj svetega in če bi se recimo
ta kip ali podoba uničila, zgorela ali bi jo ukradli, to ne pomeni, da je zdaj konec z našo vero,
da so svetniki uničeni ali Marija sama. Naša
vera ni pogojena na kip ali drugo podobo.
In če imamo pred očmi fatimski kip, potem
se moramo vprašati, kaj nam prinaša. Prinaša
nam fatimsko sporočilo, ki ga je Devica Marija, po treh pastirčkih, sporočila in ga sporoča
Cerkvi in svetu. In kaj sporoča? Marija nas vabi
k molitvi, pokori in zadoščevanju.
Če bomo ob obisku fatimske Marije sprejeli tudi njeno sporočilo, ki ga prinaša, potem
bomo morali krepko spremeniti svoje življenje in če življenje spremenimo in stopimo na
evangeljsko pot, potem sem prepričan, da to
ni malikovanje, ampak nasprotno: spreobrnjenje. Spreobrnjenja pa se človek boji.
Mirno lahko rečem, da, kdor se je priporočal
Mariji in jo častil, ni skrenil s poti, s poti Marijinega Sina Jezusa Kristusa, ampak nasprotno,
našel je pravo pot.

Dr. p. Robert Bahčič
Rektor bazilike Marije Pomagaj

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.

* V poletnem času.

Kako odgovoriti
tistim, ki pravijo, da je
češčenje fatimskega kipa
malikovanje?

 Ponedeljek, 11. julij – SV. BENEDIKT, opat,
zavetnik Evrope
 Petek, 15. julij – SV. BONAVENTURA, zavetnik
frančiškanskih bogoslovcev, cerkveni učitelj
 Sobota, 16. julij – KARMELSKA MATI BOŽJA
 Nedelja, 17. julij – 16. MED LETOM
 Petek, 22. julij – SV. MARIJA MAGDALENA,
praznik
 Sobota, 23. julij – SV. BRIGITA, sozavetnica
Evrope, praznik
 Nedelja, 24. julij – 17. MED LETOM KRIŠTOFOVA NEDELJA
PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILEJEV
10.00 – slovesna maša z jubilanti (p. Pavle Jakop)
Zakonci, ki praznujete 10., 15., 20., 25., 50., …
obletnico zakona, ste lepo povabljeni k skupnemu
praznovanju pri Mariji Pomagaj.

 srečanje Frančiškovih otrok: vsako drugo
nedeljo po maši ob 16.00.

 Ponedeljek, 25. julij – SV. JAKOB STAREJŠI,
apostol, praznik

 duh Assisija - molitev za mir in
pravičnost: vsakega 27. v mesecu ob 17.00
(18.00*).

 Torek, 26. julij – SV. JOAHIM IN ANA, starši
Device Marije 		

 biblični tečaj: vsaka dva tedna, sreda po
večerni sveti maši.

 Nedelja, 31. julij – 18. MED LETOM
 Torek, 2. avgust

MAJ IN JUNIJ 2016:
 Nedelja, 3. julij - 14. MED LETOM, nedelja
Slovencev po svetu;
10.00 – slovesna maša (mag. p. Ciril A. Božič)

 Torek, 5. julij - SV. CIRIL IN METOD, slovanska
apostola in sozavetnika Evrope, slovesni
praznik
 Torek, 7. julij – smrtni dan božjega služabnika
Antona Vovka (+ 1963)
 Nedelja, 10. julij – 15. 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.

 Četrtek, 4. avgust - SV. JANEZ MARIJA
VIANNEY, zavetnik dušnih pastirjev
 Petek, 5. avgust – MARIJA SNEŽNA
Mariji Snežni so posvečene kapele na Kredarici,
Veliki planini, Martuljku, ...

