SEPTEMBER IN OKTOBER 2019

Redno bogoslužje na Brezjah

Slovesnosti na Brezjah v letu 2019

Svete maše na Brezjah

• molitev rožnega venca:
vsak dan ob 6.30 in 18.30 (17.30 pozimi).
• molitev pred Najsvetejšim:
od ponedeljka do petka ob 18.30 (17.30 pozimi).
• molitvena ura pred Najsvetejšim:
vsak četrtek ob 18.00 (17.00 pozimi).
• 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 (pozimi 17.00).
• biblični tečaj:
vsaka dva tedna, sreda po večerni sveti maši.

• 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 (pozimi 18.00).
Sobote: 7.00; 8.30; 10.00; 16.00; 19.00 (pozimi 18.00).
Nedelje in slovesni prazniki: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30;
16.00; 19.00 (pozimi 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 19.45 (pozimi do 18.45).

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

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 19. ure
(pozimi 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 bo srečanja še oktobra.

BLAGOSLOV AVTOMOBILOV
in drugih prometnih sredstev ter udeležencev prometa
je ob nedeljah, razen na veliko noč in božič, 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

»Ne zamorite v sebi božjega glasu! /
Klic z Brezij«

Molitveni dan za duhovniške in redovne poklice
11. september 1982

V

soboto 11. septembra dopoldne je maševal ljubljanski nadškof metropolit dr. Alojzij Šuštar ob somaševanju osemdesetih duhovnikov. Med popoldanskim molitvenim sporedom, ki ga je vodil škof Lenič, so
o svojem poklicu spregovorili zastopniki raznih redovnih
skupnosti. Škofi, duhovniki, bogoslovci, redovne sestre
in bratje ter romarji iz vseh koncev Slovenije so še posebej prosili za duhovniške poklice. Nadškof Šuštar je
v svojem nagovoru poudaril: »K Jezusu so prišli učenci
z zavestjo praznega prizadevanja, utrujeni, zaspani …
Vso noč so lovili, ničesar ujeli! On pa jih je spet ohrabril:
Odrinite na globoko! Vrzite mreže! Na tvojo besedo, reče
Peter. Dogodek velja tudi za ta trenutek v naši slovenski krajevni Cerkvi. Saj molimo, hodimo na božja pota,
sklicujemo srečanja za nove duhovne in redovne poklice. Skoraj potrti danes prihajamo na Brezje, k Mariji, h
Kristusu: zaman naš trud. Jezus pa nas znova nagovarja.
Odrinite na globoko. V molitvi vztrajajte, poglobite svoje krščansko življenje … Več medsebojne ljubezni, več
medsebojne pomoči, doslednejše življenje po evangeliju, združeni s Kristusom boste zmogli … Vrzite mreže, se
pravi, zaupajte, vztrajajte, prizadevajte si …«
Po nagovoru je dekle javno utemeljilo svojo odločitev,
da vstopi v uršulinsko redovno skupnost. Dva bogoslovca
sta izrekla svoj »da« za kleriški stan. Škof Lenič je prebral
pozdravno pismo karmeličank iz Mengša, ki bodo v molitvi
združene z vsemi na Brezjah. Tudi kartuzijanci iz Pleterij so
v pismu zagotavljali svojo navzočnost v molitvi. Molitev rožnega venca, litanije in Marijine pesmi. V skupni predmolivcev so bili duhovnik, redovnica, redovni brat, duhovnikova
mati in laik. O svojem duhovnem poklicu so spregovorili
frančiškan Roman Tominec, uršulinka Štefka Klemen, lazaristovski misijonar Rok Gajšek in jezuitski brat France Jenko.
(objavljeno v časopisu Družina, 1982, št. 36)

September in oktober 2019
• Nedelja, 1. september – 112. OBLETNICA KRONANJA
PODOBE MARIJE POMAGAJ, slovesni praznik
10.00 – Slovesno somaševanje na trgu pred baziliko,
vodi mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl.
15.00 – Molitvena ura za nove duhovne poklice,
frančiškanske župnije.
16.00 – Somaševanje frančiškanskih župnij, vodi
provincialni minister p. Marjan Čuden.
• Torek, 3. september – sv. Gregor Veliki, cerkveni
učitelj
• Četrtek, 5. september – sv. mati Terezija,
ustanoviteljica Misijonark ljubezni
• Nedelja, 8. september – ROJSTVO DEVICE MARIJE ali
MALI ŠMAREN –
10.00 – Slovesno somaševanje na trgu pred baziliko,
vodi ljubljanski pomožni škof msgr. Anton Jamnik.
15.00 – Molitvena ura za nove duhovne poklice.
• Sobota, 14. september – POVIŠANJE SVETEGA KRIŽA,
goduje Slovenska frančiškanska provinca svetega
Križa.
MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE, od 9.00
dalje program na trgu pred baziliko in ob 10.30 slovesno
somaševanje na trgu pred baziliko. Somaševanje bo vodil ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.
• Nedelja, 15. september – 24. MED LETOM, nedelja
svetniških kandidatov: Baraga, Gnidovec, Vovk,
Majcen in Strle. God Žalostne Božje Matere.
15.00 – Molitvena ura za nove duhovne poklice.
• Torek, 17. september – Vtisnjenje ran
sv. očetu Frančišku, praznik
• Sobota, 21. september – sv. Matej, apostol, praznik
Srečanje mladih v Stični.
• Nedelja, 22. september – 25. MED LETOM
Slomškova nedelja: zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in
katehistov, kmetov, slovenskega kmetijstva, zavetnik
nove evangelizacije.
10.00 – Dan vojaškega vikariata; maša z romanjem vojakov. Sodeluje Vojaški vikariat in Društvo sv. Modesta.
• Ponedeljek, 23. september - sv. Pater Pij iz Pietrelcine
• Torek, 24. september – Blaženi Anton Martin Slomšek,
zavetnik učiteljev, vzgojiteljev in katehetov, kmetov in
kmetijstva, nove evangelizacije, praznik.

• Petek, 27. september – sv. Vincencij Pavelski,
ustanovitelj lazaristov
• Sobota, 28. september – Kvatrna sobota
• Nedelja, 29. september – 26. MED LETOM
Godujejo: SV. MIHAEL, GABRIJEL IN RAFAEL, nadangeli
15.00 – Molitvena ura za nove duhovne poklice.
• Ponedeljek, 30. september – sv. Hieronim, cerkveni
učitelj
• Torek, 1. oktober – sv. Terezija Jezusova, cerkvena
učiteljica
Začetek meseca rožnega venca.
Radi molimo to preprosto evangeljsko molitev.
• Sreda, 2. oktober – sveti angeli varuhi
• Četrtek, 3. oktober
19.00 – Večerna maša in SPOMIN SMRTI SV. FRANČIŠKA
ASIŠKEGA – Transitus (prehod) obhajamo Frančiškovi
redovi na večer pred svetnikovim godom.
• Petek, 4. oktober – SV. FRANČIŠEK ASIŠKI, ustanovitelj
treh redov, slovesni praznik
• Sobota, 5. oktober – 31. OBLETNICA RAZGLASITVE
BAZILIKE
Goduje sv. Marija Favstina Kowalska.
• Nedelja, 6. oktober – 27. MED LETOM
ROŽNOVENSKA NEDELJA, 119. OBLETNICA POSVETITVE
BAZILIKE MARIJE POMAGAJ IN 31. OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE
10.00 – Slovesno somaševanje vodi frančiškanski provincialni minister p. Marjan Čuden.
Ker je rožnovenska nedelja tudi krajevni praznik, se
bomo pri maši spomnili živih in pokojnih krajanov Brezij, Črnivca, Noš in Dobrega Polja.
ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE – ob 15.00 molitvena ura
za življenje.
• Ponedeljek, 7. oktober – Rožnovenska Božja Mati
18.00 – Molitev rožnih vencev z Radijem Ognjišče.
19.00 – Slovesno somaševanje vodi nekdanji ljubljanski
nadškof msgr. Alojzij Uran.
20.00 – Molitev rožnih vencev z Radijem Ognjišče.
• Četrtek, 10. oktober – sv. Danijel in tovariši mučenci
• Petek, 11. oktober – sv. Janez XXXIII., papež
• Nedelja, 13. oktober – 28. MED LETOM, sklep tedna za
življenje
• Ponedeljek, 15. oktober – sv. Terezija Jezusova
(Avilska), cerkvena učiteljica

• Četrtek, 17. oktober – sv. Ignacij Antiohijski, škof in
mučenec
• Petek, 18. oktober – sv. Luka, apostol, praznik
• Nedelja, 20. oktober – 29. MED LETOM - MISIJONSKA,
darovi so namenjeni misijonarjem in misijonskemu
oznanjevanju Cerkve.
15.00 – Molitvena ura za nove duhovne poklice, oblikuje
dekanija Cerknica.
Smrtni dan božjega služabnika Antona Strleta.
• Torek, 22. september – sv. Janez Pavel II., papež
• Sobota, 26. oktober - DUH ASSISIJA; DAN POSTA IN
MOLITVE ZA MIR IN PRAVIČNOST
9.30 – molitvena ura za mir in pravičnost. Letos praznujemo 33. obletnico molitve za mir, ki jo je leta 1986 v
Assisiju organiziral sveti papež Janez Pavel II.
10.00 – Slovesno somaševanje, vodi ljubljanski nadškof
metropolit msgr. Stanislav Zore.
11.30 – Pričevanja o edinosti.
14.00 – Dramska uprizoritev »Mož miru«.
Sobota, 26. oktober – nedelja, 27. oktober: vrnitev na
sončni – zimski čas
• Nedelja, 27. oktober – 30. MED LETOM, žegnanjska
nedelja
15.00 – Molitvena ura za duhovne poklice. Večerne svete
maše bodo ob 18.00.
• Ponedeljek, 28. oktober – SV. SIMON IN JUDA TADEJ,
apostola
• Četrtek, 31. oktober – sklep meseca rožnega venca
• Petek, 1. november – VSI SVETI, slovesni
in zapovedani praznik

