
torek, 1. maj – 10.00 

Začetek šmarnic 

provincial p. Stane Zore

sobota, 5. maj – 11.30

SrečanJe GaSiLceV

p. Bogdan Rus

sreda, 23. maj - 20.00

Večer narODniH iZrOčiL

DRUGO LETO PRIPRAVE na praznovanje 
200-letnice milostne podobe

maša in procesija po vasi

škof dr. Stanislav Lipovšek

Četrtek, 24. maj

mariJa POmaGaJ
nedeljski urnik maš

bINkoŠtNa sobota, 26. maj – 10.00

SHOD mOLiVceV Za DUHOVne POkLice   
-  ŽiVi rOŽni Venec 
p. Simon Peter Berlec

NedeLja, 10. juNIj – 16.00

krSt kateHUmenOV

up. nadškof msgr. Alojz Uran

sobota, 16. juNIj

VSeSLOVenSkO rOmanJe BOLnikOV

SLOVeSnOSti na  BreZJaH V LETU 2012

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, se pogovori-
te z dežurnim bratom frančiškanom, vprašate za 
spovednika, sporočite svojo željo za blagoslov av-
tomobila in drugo. Zakristija je odprta vsak dan od 
8. do 12. in od 14. do 19.30 ure.

rOmarSki UraD
Romarski urad je odprt vsak dan od 7. do 20. ure. 
Na voljo so tudi verske knjige in spominki. Telefon: 
04/ 537 07 00.

tečaJi PriPraVe na ZakOn
V dvorani nad zakristijo so srečanja za zaročen-
ce, ki se pripravljajo na zakon. Vedno so na drugo, 
tretjo in četrto nedeljo v mesecu z začetkom ob 
15. uri. 

V  letu 2012  bodo srečanja še maja, junija in ok-
tobra.

kateHUmenat
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo, 
spoved
Z novo skupino bomo začeli s pripravo 2. septem-
bra 2012. Srečanja so ob nedeljah ob 17.30 uri. Pre-
jem zakramentov bo ob veliki noči 2013.

BLaGOSLOV aVtOmOBiLOV
in drugih prometnih sredstev ter udeležencev 
prometa je ob nedeljah in praznikih 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 20

splet: www.marija.si 
e-pošta: info.brezje@marija.si

NARODNO SVETIŠČE
MARIJE POMAGAJ 

NA BREZJAH

OZNANILA
MAJ IN JUNIJ 2012
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sobota, 30. juNIj – 7.00

rOmanJe mLaDine

nadškof dr. Anton Stres

NedeLja, 29. juLIj – 10.00

ZakOnSki JUBiLanti 
škof msgr. Metod Pirih

sreda, 15. aVgust - VeLIkI ŠmareN – 10.00

SLOVeSna maša  
Z OBnOVO POSVetitVe mariJi 
nadškof dr. Anton Stres

NedeLja, 2. sePtember  – 10.00

105. OBLetnica krOnanJa
škof dr. Peter Štumpf

sobota, 8. sePtember – maLI ŠmareN

SrečanJe StariH StaršeV in 
mOLitVeni Dan Za DUHOVne POkLice
nadškof dr. Anton Stres 

NedeLja, 7. oktober

112. OBLetnica POSVetitVe BaZiLike

nadškof dr. Marjan Turnšek

sobota, 8. december - 10.00

BreZmaDeŽna

mašo prenaša Radio Ognjišče



Dragi romarji  
pri Mariji Pomagaj!

Mesec maj nas bo spet zbiral k šmarnicam v cer-
kvah in ob kapelicah, pa tudi v družinah ne bo-
ste pozabili na nebeško Mater Marijo. Lepo je, 
če si naredimo Marijin oltarček in ga okrasimo s 
pomladanskim cvetjem. Pa še kakšna sveča nas 
bo vabila k vztrajni molitvi. Osebne in naše sku-
pne potrebe so velike, zato nam ne bo zmanjka-
lo motivov, za kaj naj bi prosili.

Na večer slovenskih narodnih in krščanskih iz-
ročil, ki ga Slovenci po vsem svetu obhajamo 
pred praznikom Marije Pomagaj, 23. maja, smo 
lani začeli s triletno duhovno pripravo na jubilej 
200-letnice podobe Marije Pomagaj, ki ga bomo 
obhajali leta 2014. Prvo leto smo posvetili zna-
menju križa, drugo pa bomo molitvi očenaša. 
Ob njej naj bi odkrili, kako zelo nas nebeški Oče 
ljubi in kako lepo je, da smo si ljudje med seboj 
bratje ion sestre. 

Tudi Marija je poznala Jezusovo molitev k Očetu. 
Ker je bila globoko prepričana, da jo Bog resnič-
no ljubi, je zmogla izgovoriti svoj veliki DA – Glej 
dekla sem Gospodova! Te besede pomenijo po-
dobno kot Jezusova prošnja zgodi se tvoja vo-
lja. Pravimo, da je bila Marija Jezusova učenka. 
Skupaj sta iskala Očetovo obličje in njegov načrt 
za njuno življenje. Veliko sta razmišljala o Očeto-
vi skrbi za človeka, njegovo svobodo in njegovo 
srečo. Zato sta nam zgled zaupne molitve. Tudi 
mi postanimo Jezusovi in Marijini učenci.

Še naprej, dragi romarji, se pokrižajmo z vero V 
imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, temu zna-
menju pa dodajmo zaupno molitev Oče naš ...

p. Silvin Krajnc, rektor

reDnO BOGOSLUŽJe na BreZJaH

 � molitev rožnega venca: vsak delavnik ob 
6.30 in 18.30 (17.30*)

 � molitvena ura pred Najsvetejšim: vsak 
četrtek ob 18.00 (17.00*)

 � molitev in procesija z lučkami: vsaka 
sobota po večerni maši

 � molitev za duhovno in moralno prenovo 
slovenskega naroda: prva nedelja v 
mesecu ob 15.00

 � molitev za duhovne poklice in njihovo 
stanovitnost: tretja nedelja v mesecu ob 
15.00

 � srečanje bratov in sester Frančiškovega 
svetnega reda: zadnja nedelja v mesecu 
ob 17.00

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

 � biblični tečaj: vsaka dva tedna, sreda po 
večerni maši

 � zakonska skupina: vsak tretji ponedeljek v 
mesecu po večerni maši

 � večer s terapevtom dr. jožetom 
ramovšem v romarskem uradu: vsak prvi 
petek v mesecu ob  19.50 (18.50*)

 � mladinska maša: tretja sobota v mesecu 
ob 19.00 (18.00*)

 � maša za ozdravitev notranjih ran: drugi 
četrtek v mesecu ob 19.00 (18.00*)

maJ in JUniJ  2012:

 � torek, 1. maj – sVetI joŽeF deLaVec – PrVI 
daN ŠmarNIc

10.00 – praznično mašo bo imel frančiškanski 
provincial p. Stane Zore

Šmarnično branje v mesecu maju bo pri mašah 
ob 10. in 19. uri.

 � sobota, 5. maj

11.30 – SREČANJE GASILCEV

20.00 – molitev in PROCESIJA Z LUČKAMI 

 � nedelja, 6. maj – 5. VeLIkoNoČNa

15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo 
slovenskega naroda

 � nedelja, 13. maj – 6. VeLIkoNoČNa

Po mašah bo mogoče prejeti zakrament 
bolniškega maziljenja.

 � ProŠNjI dNeVI  - ponedeljek, torek, sreda 

19.00 – zbrali se bomo pri kipu Svete družine 
in med molitvijo litanij vseh svetnikov odšli v 
cerkev, kjer se bo maša nadaljevala z glavno 
prošnjo.

 � četrtek, 17. maj – PraZNIk gosPodoVega 
VNeboHoda

Maše bodo kakor ob nedeljah.

 � nedelja, 20. maj – 7. VeLIkoNoČNa 

15.00 – romanje dekanije Ljubljana center in 
molitev za duhovne poklice

 � sreda, 23. maj  - VeČer sLoVeNskIH 
NarodNIH IZroČIL

19.00 – šmarnice in molitev rožnega venca

20.00 – večerna maša, ki jo vodi škof dr. 
Stanislav Lipovšek (prenaša Radio Ognjišče)

- procesija z Marijino podobo po vasi

21.45 – slovesne Marijine večernice

 � četrtek, 24. maj –  marIja Pomagaj

Maše bodo kakor ob nedeljah

 � sobota, 26. maj – sreČaNje moLIVceV 
ŽIVega roŽNega VeNca

Program srečanja bo od 9.30 do 13. ure v cerkvi.

10.00 – somaševanje vodi p. Simon Peter Berlec

 � nedelja, 27. maj – bINkoŠtI – PrIHod 
sVetega duHa

Binkošti so v Cerkvi tretji največji praznik, zato 
ga slovesno praznujemo.

 � četrtek, 31. maj – PraZNIk marIjINega 
obIskaNja

19.00 – večerna maša in zaključek ŠMARNIC

 � nedelja, 3. junij – PraZNIk sVete trojIce

15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo 
slovenskega naroda

 � četrtek, 7. junij – ZaPoVedaNI PraZNIk 
sVetega reŠNjega teLesa IN krVI

Maše kakor ob nedeljah. Ob 11.30 oblikujejo 
mašo mladi s škofijske klasične gimnazije.

19.00 – slovesna maša in procesija SRT s štirimi 
postajami

 � nedelja – 10. junij –  10. med Letom

16.00 – PODELITEV ZAKRAMENTOV 
KATEHUMENOM (nadškof msgr. Alojz Uran)

 � petek, 15. junij – srce jeZusoVo, slovesni 
praznik

 � sobota, 16. junij – 43. 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.

9.30 – molitev rožnega venca, priložnost za 
spoved

10.30 – sveta maša 

 � nedelja, 24. junij – PraZNIk rojstVa jaNeZa 
krstNIka

 � petek, 29. junij – PraZNIk aPostoLoV Petra 
IN PaVLa

Maše na Brezjah kakor ob nedeljah.

 � sobota, 30. junij – PeŠ romaNje mLadIH

7.00 – somaševanje – nadškof dr. Anton Stres
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