MAJ IN JUNIJ 2019

Slovesnosti na Brezjah v letu 2019

Svete maše na Brezjah

• Sobota, 4. maj 2019
15.00: Vseslovensko romanje gasilcev.
• Četrtek, 23. maj 2019
20.00: Večer narodnih izročil.
• Petek, 24. maj 2019
10.00: Slovesni praznik Marije Pomagaj;
20.00: koncert Mariji v zahvalo.
• Sobota, 1. junij 2019
Šesti brezjanski tek.
• Sobota, 8. junij 2019
11.00: Najstniki romamo k Mariji Pomagaj.
• Sobota, 15. junij 2019
10.00: 51. narodno romanje bolnikov, invalidov
in ostarelih.
• Nedelja, 7. julij 2019
10.00: Nedelja Slovencev po svetu.
• Nedelja, 28. julij 2019
10.00: Romanje zakonskih jubilantov.
• Četrtek, 15. avgust 2019 – Veliki šmaren
10.00: Slovesna maša z obnovo posvetitve Mariji.
• Nedelja, 1. september 2019
10.00: 112. obletnica kronanja milostne podobe.
• Nedelja, 8. september 2019
10.00: Rojstvo Device Marije ali mali šmaren.
• Sobota, 14. september 2019
Molitveni dan za nove duhovne poklice.
• Nedelja, 22. september 2019
10.00: Dan vojaškega vikariata;
sveta maša z romanjem vojakov.
• Nedelja, 6. oktober 2019
10.00: Obletnica posvetitve cerkve in 31. obletnica
razglasitve bazilike ter Frančiškova nedelja.
• Ponedeljek, 7. oktober 2019
18.00: Rožnovenska Mati Božja.
• Nedelja, 8. december 2019
10.00: Obletnica posvetitve oltarja pri Mariji Pomagaj.

Delavniki: 7.00; 8.30; 10.00; 19.00
Sobote: 7.00; 8.30; 10.00; 16.00; 19.00
Nedelje in slovesni prazniki:
7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 19.00
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 19.45.

SPOVEDOVANJE
je vsak dan od 7. do 12. ure ter od 14. do 19.45.

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 19. 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 2019 bodo srečanja maja, junija in 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
www.marija.si, e-pošta: info@marija.si

Slovensko Marijino
narodno svetišče
na Brezjah

Marija Pomagaj

M

arija je od vsega začetka globoko zapisana v vernost
nas Slovencev. Prvo svetišče, ki je bilo postavljeno
potem, ko so naši predniki prejeli vero, je bilo okoli
760, posvečeno ravno Mariji v čast.
V zgodovini Cerkve sta bila dva dogodka, ki sta vplivala
na to, da so Mariji dali naziv, Marija Pomoč kristjanov, ali
Pomočnica kristjanov, ki smo jo Slovenci začeli klicati Marija
Pomagaj. Prvi dogodek, da so se Mariji so se priporočili in
se k njej zatekali v varstvo in pomoč, je bil Turško ogrožanje
dežel okrog Sredozemskega morja, za časa papeža Pija V.
Ko je bila nevarnost mimo, je papež dal Mariji naziv »Pomočnica kristjanov«. Drugi dogodek je vezan na Napoleona,
ki je zasedel Rim in ukinil papeško državo. Papež je bil takrat
odpeljan v Francijo. Zgodil se je preobrat, Napoleon je bil
premagan /1814/ in je končal v izgnanstvu. Ko se je papež
vrnil nazaj v Rim, 24. maja, je odredil, da se ta dan obhaja
praznik Marije Pomočnice kristjanov.
Naslov Marija Pomočnica hoče izraziti pomemben vidik
Marijinega vesoljnega sredništva v odnosu do nas. S tem naslovom najprej mislimo na celotno božje ljudstvo, na Marijino
pomoč in varstvo, ki ga je vedno deležna vsa vesoljna Cerkev.
To poslanstvo sredništva je Marija nakazala že na svatbi
v Kani galilejski, ko se obrne na Sina in ga prosi za posredovanje in Jezus stori prvo čudežno znamenje.
Marija, kot naša pomočnica, prihaja pred nas najprej kot
žena vere in popolnega zaupanja v svojega Sina. S to svojo
vero in popolnim zaupanjem v svojega sina je v Kani povzročila prvo čudežno znamenje in s tem je tudi nagovorila
učence, da so verovali v njenega Sina. Z isto vero je Marija
potem navzoča pod križem in sprejme za sina apostola Janeza. Po vstajenju je postala moleča Mati Cerkve, nad katero
se je na binkoštni dan spustil Sveti Duh.
Marija je naša pomočnica ker je postavljena med svojega
Sina ter nas, med nas, ki dostikrat iščemo srečo tam, ker
sreče ni mogoče najti in je z nami, ko nas pestijo raznovrstna pomanjkanja, revščina vseh vrst, predvsem pa, ko nas
zadene trpljenje, ki ima nešteto obrazov.
Marija, kot naša Mati, nam želi le najbolje, zato s svojo
materinsko ljubeznijo objema vsakega od nas, da bi nas
vodila k svojemu Sinu, ki nas edini lahko odreši.
Msgr. Alojzij Cvikl, na praznik Marije Pomagaj,
24. maja 2018

Maj in Junij 2019
• Sreda, 1. maj – SVETI JOŽEF DELAVEC –
PRVI DAN ŠMARNIC. Maše bodo kakor ob nedeljah.
Šmarnično branje v mesecu maju bo pri mašah
ob 10.00 in 19.00.
16.00 – sveta maša ob 10. obletnici delovanja Romarskega urada Brezje. Somaševanje vodi ljubljanski pomožni
škof msgr. Anton Jamnik. Po maši blagoslov prostorov
Romarskega urada in družabno srečanje.
• Petek, 3. maj – sv. Filip in Jakob, apostola
• Sobota, 4. maj – sv. Florijan, zavetnik gasilcev
15.00 – Vseslovensko romanje gasilcev; sveto mašo bo
vodil mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl.
• Nedelja, 5. maj – 3. VELIKONOČNA NEDELJA
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
Začetek tedna molitve za duhovne poklice.
• Ponedeljek, 6. maj – sv. Dominik Savio, zavetnik
ministrantov
• Nedelja, 12. maj – 4. VELIKONOČNA NEDELJA, svetovni
molitveni dan za duhovne poklice
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
• Nedelja, 19. maj – 5. VELIKONOČNA NEDELJA
15.00 – Molitvena ura za nove duhovne poklice, pripravi
dekanija Domžale.
• Četrtek, 23. maj - VEČER SLOVENSKIH NARODNIH
IZROČIL
19.00 – Molitev rožnega venca
20.00 – Sveta maša, ki jo bo vodil mariborski nadškof
msgr. Alojzij Cvikl (prenaša Radio Ognjišče).
Procesija z Marijino podobo po vasi.
• Petek, 24. maj – MARIJA POMAGAJ, slovesni praznik
Maše bodo ob 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 in 19.00.
Ob 10.00 bo sveto mašo vodil ljubljanski pomožni škof
msgr. Anton Jamnik.
20.00, trg pred baziliko – »Marija prečista, vseh milosti
vir!« koncert v zahvalo in priprošnjo Mariji Pomagaj.
Sodelujejo številni znani slovenski glasbeniki.
• Nedelja, 26. maj – 6. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja
turizma
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
• PROŠNJI DNEVI - ponedeljek, torek, sreda
• Četrtek, 30. maj – PRAZNIK GOSPODOVEGA
VNEBOHODA
Maše bodo kakor ob nedeljah.

• Petek, 31. maj – Obiskanje Device Marije
Sklep šmarnične pobožnosti.
• JUNIJ – Mesec posvečen Jezusovemu srcu
• Sobota, 1. junij
Šesti brezjanski tek v spomin na Ruth Podgornik Reš.
• Nedelja, 2. junij – 7. VELIKONOČNA NEDELJA, nedelja
sredstev družbenega obveščanja
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
• Sobota, 8. junij
11.00 - Romanje najstnikov k Mariji Pomagaj
• Nedelja, 9. junij – BINKOŠTI
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
• Ponedeljek, 10. junij – MARIJA, MATI CERKVE, praznik
• Sobota, 15. 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. Letošnje romanje bo že 51. po vrsti.
9.00 – Molitev rožnega venca, priložnost za spoved
10.00 – Sveta maša na trgu pred baziliko; somaševanje
vodi mariborski nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl.
• Nedelja – 16. junij – SVETA TROJICA, slovesni praznik
15.00 – Molitev za duhovne poklice, pripravi dekanija
Ljubljana Šentvid.
• Četrtek, 20. junij – ZAPOVEDANI PRAZNIK SVETEGA
REŠNJEGA TELESA IN KRVI
Maše bodo kakor ob nedeljah.
Procesija SRT po vasi, po večerni sveti maši.
• Nedelja – 23. junij – 12. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
• Ponedeljek, 24. junij – PRAZNIK ROJSTVA JANEZA
KRSTNIKA, slovesni praznik
• Torek, 25. junij, Dan državnosti
• Petek, 28. junij – SRCE JEZUSOVO, slovesni praznik
• Sobota, 29. junij – PRAZNIK APOSTOLOV PETRA IN
PAVLA, slovesni praznik
Maše bodo kakor ob nedeljah.
• Nedelja, 30. junij – 13. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice
Sklep pobožnosti vrtnic.

Redno bogoslužje na Brezjah
• molitev rožnega venca:
vsak dan ob 6.30 in 18.30.
• molitev pred Najsvetejšim:
od ponedeljka do petka ob 18.30.
• molitvena ura pred Najsvetejšim:
vsak četrtek ob 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 prvo soboto po maši ob 16.00
• duh Assisija - molitev za mir in pravičnost:
vsakega 27. v mesecu ob 18.00
• biblični tečaj:
vsaka dva tedna, sreda po večerni sveti maši

