
SOBOTA, 1. SepTemBer – 19.00
maša pred praznikom  
in procesija po vasi
novomašnik p. Jan Cvetek, frančiškan

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, 20. OkTOBer
Brezjanski poGovori
posvečeni letu vere

SOBOTA, 8. DecemBer – 10.00
BrezmadeŽna
mašo prenaša Radio Ognjišče

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 v mesecu oktobru.

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 binkonštih 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
SEPTEMBER IN OKTOBER 2012
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ZAUPNO MOLIMO

Tvoje ime

Klicati tvoje ime pomeni priznati te kot Očeta, 

priznati tvojo navzočnost, 

vstopiti v tvojo skrivnost, 

živeti v tvoji ljubezni  

in razodevati tvojo ljubezen vsem ljudem,  

našim bratom in sestram, 

in to z najbolj preprostimi besedami 

ter najbolj vsakdanjimi dejanji, 

ki jih ponavljamo tudi do stokrat na dan.

Tvoje kraLjesTvo

To je svet, prenovljen v Kristusu, 

to je svet, ki ga napolnjuje  

ustvarjalnost Svetega Duha, 

to je Kristusova vrnitev v ta naš svet. 

Nebo je razprto,  

kadar se vsak od nas, tvojih otrok, 

upre slabemu, ki ima tisoče obrazov - 

sovraštvo, ki razdvaja, 

ošabnost, ki potlači, in vojna, ki ubija, 

 -in nosi v srcu željo po novem svetu,  

ki ga podarja Evharistija.

novo pasToraLno LeTo 2012 – 13
NA BreZJAH BODO SreČANJA:

 � ministranti: petek ob 18.00 – p. Silvin (prvo 
srečanje 7.9.)

 � mladinci in 9. razred: sobota ob 18.00 – p. 
Silvin (10.9.)

 � otroški pevski zbor: sobota ob 11.00 – Metka 
Magdič (1.9.)

 � zbor bazilike: petek ob 20.00 (19) (Alena 
Zorina, Marjeta Anderle)

 � katehumeni: nedelja ob 17.30 (p. Peter) 
(2.9.)

 � zakonska skupina: tretji ponedeljek v 
mesecu ob 19.30 (p. Silvin) (15.10.)

 � biblična skupina: sreda (vsaka dva tedna)  
po večerni maši (p. Leopold)

 � pastoralni svet bazilike:  
tretji četrtek v mesecu (p. Silvin) (15.9.)



Dragi romarji 
k Mariji Pomagaj!

Praznik Marijinega vnebovzetja smo obhajali 
zelo slovesno. Že nekaj dni pred praznikom smo 
se posebej posvečali Romom. Zanje smo pripra-
vili molitvena srečanja, kateheze in procesijo s 
podobo Marije Pomagaj. Njihovo vključevanje v 
romarski program je bilo vzorno.

Pri slovesni praznični maši nas je g. nadškof spo-
mnil, da živimo v težkih časih, ki zahtevajo moč-
ne in pokončne osebnosti s trdno vero. Posebno 
je poudaril ljubezen do Cerkve, ki se kaže v pri-
zadevanju za osebno duhovno rast in v skrbi za 
sočloveka. Naša vera pa se hrani iz Božje bese-
de, ki nam je oznanjena v Cerkvi. 

Tako je g. nadškof spregovoril: »Kakor je Marija 
poslušala in sprejela Božjo besedo, tudi Cerkev 
sprejema Božjo besedo. O Mariji je dvakrat reče-
no, da je besede, ki jih je slišala, oziroma dogod-
ke, ki so se zgodili, »shranila in jih premišljevala 
v svojem srcu« (Lk 2,19.51). Tudi Cerkev je ena 
sama velika shramba Božje besede: v tej shram-
bi verniki dobivamo Božjo besedo, jo premišlju-
jemo in z njo hranimo in utrjujemo vero. Če ne 
bi bilo Cerkve, tudi vere v Jezusa Kristusa ne bi 
bilo. Vero v Jezusa Kristusa lahko ohranjamo le 
v Cerkvi, ko jo napajamo iz istega tisočletnega 
verskega izročila naših prednikov. Vero v Jezu-
sa Kristusa smo prejeli v Cerkvi in po njej, kakor 
tudi rečemo pri svetem krstu in vedno, kadar 
obnovimo krstne zaobljube: »To je naša vera. To 
je vera Cerkve. To ponosno izpovedujemo v Je-
zusu Kristusu, našem Gospodu.«

Dragi romarji, ljubimo Cerkev in ohranjajmo nje-
no edinost. Na Brezjah molimo za duhovno pre-
novo slovenskega naroda in Cerkve vsako sobo-
to po večerni maši, ko imamo tudi procesijo. Se 
boste kdaj pridružili?

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*)

20.30 – MARIJA, BOŽJA MATI – predstavitev 
Marije v pesmi (zbor iz Loma pod Storžičem)

21.30 do 7.00 – MOLITVENO BDENJE 
(pripravijo različne skupine)

 � nedelja, 2. september – ANGeLSkA NeDeLJA – 
krONANcA

10.00 - slovesno mašo vodi škof  
iz Murske Sobote dr. Peter Štumpf

17.30 – KATEHUMENAT  
(priprava odraslih na zakramente)

 � sobota, 8. september – mArIJINO rOJSTVO 
– mALI ŠmAreN – mOLITVeNI DAN ZA 
DUHOVNe pOkLIce - SreČANJe STArIH 
STArŠeV

MAŠE: 7.00, 8.30, 10.30, 16.00 in 19.00

9.00 – molitev za duhovne poklice in slovesna 
maša (nadškof dr. Anton Stres)

 � četrtek, 13. september

19.30 – srečanje članov Pastoralnega sveta 
bazilike

 � petek, 14. september – pOVIŠANJe SVeTeGA 
krIŽA

Goduje Slovenska frančiškanska provinca 
svetega Križa.

 � sobota, 15. september – ŽALOSTNA mATI 
BOŽJA

V STIČNI srečanje mladih katoličanov.

 � ponedeljek, 17. september – VTISNJeNJe  
rAN SV. FrANČIŠkU

 � petek, 21. september – SV. mATeJ, apostol

 � ponedeljek, 24. september -  
BL. ANTON mArTIN SLOmŠek

Letos mineva 150 let od Slomškove smrti,  
zato bo dan prej slavje v Mariboru.

 � sobota, 29. september – SV. mIHAeL, rAFAeL 
IN GABrIJeL

Priporočimo se mogočni priprošnji Božjih 
ljubljencev in poslancev.

 � ponedeljek, 1. oktober –  

SV. TereZIJA DeTeTA JeZUSA

Oktober je mesec rožnega venca. Radi molimo 
to preprosto evangeljsko molitev.

 � sreda, 3. oktober

19.00 – večerna maša in SPOMIN SMRTI SV. 
FRANČIŠKA – Transitus (prehod) obhajamo 
Frančiškovi bratje  na večer pred svetnikovim 
godom.

 � četrtek, 4. oktober – SV. FrANČIŠek ASIŠkI

Za Frančiškove brate je ta dan slovesni liturgični 
praznik.

 � rOŽNOVeNSkA NeDeLJA, 7. oktober – 112. 
OBLeTNIcA pOSVeTITVe BAZILIke mArIJe 
pOmAGAJ 

10.00 – slovesna maša, ki jo vodi  
nadškof dr. Marjan Turnšek

Ker je rožnovenska nedelja tudi krajevni praznik, 
se bomo pri maši spomnili živih in pokojnih 
krajanov Brezij, Črnivca, Noš in Dobrega Polja.

15.00 – TEDEN ZA ŽIVLJENJE: molitvena ura 

 � sobota, 20. oktober – BreZJANSkI pOGOVOrI

Predavanja bodo posvečena letu vere.

 � nedelja, 21. oktober – mISIJONSkA

15.00 – molitev za duhovne poklice  
oblikuje dekanija Zagorje

Darovi so namenjeni misijonarjem in 
misijonskemu oznanjevanju Cerkve.

 � sobota, 27. oktober - DUH ASSISIJA 

DAN POSTA IN MOLITVE ZA MIR IN 
PRAVIČNOST 

Pri bogoslužju bomo molili za te velike dobrine, 
ki jih človeštvo potrebuje, še posebno pa vas 
vabimo k molitvi in procesiji po večerni maši.

 � nedelja, 28. oktober – 30. meD LeTOm

17.00 – srečanje prijateljev sv. Frančiška 

Prehod na zimski čas. Večerna maša je  
ob 18. uri.

ZA SpOVeD preD prAZNIkOm VSeH SVeTIH 
BOmO SpOVeDNIkI NA VOLJO V VeČJem 
ŠTeVILU VeS TeDeN.
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sepTemBer in okToBer 2012:

 � sobota, 1. september – 105. OBLeTNIcA 
krONANJA pODOBe mArIJe pOmAGAJ, 
slovesni bogoslužni praznik

19.00 – somaševanje vodi  
novomašnik p. Jan Cvetek

20.00 – procesija z Marijino podobo  
in lučkami po vasi


