
ODPUSTKI V LETU VERE

Dragi romarji!
Verjetno smo že malo pozabili na pomen od-
pustkov v našem življenju. Odpustek pomeni 
delno ali popolno odpuščanje časne kazni za 
grehe, ki človeka oddaljijo od Boga. Če smo z 
velikim grehom prelomili Božje prijateljstvo, lah-
ko ponovno vzpostavimo vez z Bogom, če se 
grehov pokesamo in prejmemo zakrament spra-
ve - spoved. Po spovedi opravimo tudi nalože-
no pokoro v obliki molitve in dobrih del, ki pa 
običajno ne zadoščajo, da bi popravili vse rane, 
ki so jih naši grehi povzročili. Zato ostaja še dol-
žnost v celoti zadostiti za zlo, ki smo ga naredili. 
Čim bolj se potrudimo odslužiti časne kazni v 
tem življenju, tem manj bo ostalo za po smrti v 
vicah.

Zavedati se moramo, da odpustek ne odpušča 
grehov ampak kazen za grehe. Vsak odpustek 
torej predpostavlja predhodno kesanje (za male 
grehe) ali spoved (za smrtne grehe). Odpustki 
pomenijo možnost skrajšanja časa, ki ga bo mo-
ral grešnik prebiti v vicah. Doživljamo jih kot lju-
beči izraz Božjega usmiljenja.

Na Brezjah in v cerkvah, ki so jih naši škofje do-
ločili, lahko v  letu vere prejmemo popolni odpu-
stek za časne kazni za lastne grehe, namenimo 
ga pa lahko tudi pokojnim.

Pogoji: sv. spoved, sv. obhajilo, molitev po na-
menu svetega očeta (Vera, Oče naš, Zdrava Ma-
rija, Slava Očetu)

Kdaj: novo leto, Gospodovo razglašenje, svečni-
ca, sv. Jožef, Gospodovo oznanjenje, velik noč, 
binkošti, Sveto Rešnje telo in kri, sv. Jožef Dela-
vec, sv. Peter in Pavel, sv. Ciril in Metod, Marijino 
vnebovzetje, Marijino rojstvo, vsi sveti, Kristus 
kralj.

Naj nam Marija Pomagaj izprosi duha spokorno-
sti in popolnega zaupanja Božjemu usmiljenju.

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*)

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

 � Frančiškovi otroci: predzadnja nedelja v 
mesecu od 16. do 18. ure

 � torek, 19. marec – SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE 
MARIJE, slovesni praznik

Maše bodo kakor ob nedeljah!

Od praznika sv. Jožefa do praznika Gospodove-
ga oznanjenja Mariji obhajamo Teden družine.

 � petek, 22. marec – celodnevno spovedovanje

V sklopu radijskega misijona je cvetni petek še 
posebej izbran za prejem zakramenta sprave. 
Poskrbite tudi za prejem zakramentov za bolne 
in ostarele.

 � sobota, 23. marec – Gospodovo oznanjenje 
Mariji, slovesni praznik

10.00 – maša in blagoslov nosečih mater 
(škof msgr. Andrej Glavan)

17.00 – praznovanje MATERINSKEGA DNE 
(v dvorani KS)

 � nedelja, 24. marec – Cvetna nedelja 
Gospodovega trpljenja

Pri vseh mašah bomo blagoslovili zelenje in brali 
pasijon. Slovesni blagoslov zelenja s procesijo 
bo ob 10. uri.

14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot

15.00 – v cerkvi križev pot za tiste, ki ne zmore-
jo pešpoti

15.30 – rožni venec in blagoslov z Najsvetejšim

SPOVEDOVANJE bo ves veliki teden nepreki-
njeno od 7.15 do 19. ure. Med obredi svetega 
tridnevja bomo duhovniki pri oltarju in ne bomo 
spovedovali. Ne odlašajte s spovedjo na zadnje 
dneve pred veliko nočjo.

 � veliki četrtek, 28. marec

7.00 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot

19.00 – SLOVESNA MAŠA GOSPODOVE  
VEČERJE 
po maši: češčenje Jezusa v »ječi«

 � veliki petek, 29. marec  –  strogi post 

7.00 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot

19.00 – SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLJENJA 
IN SMRTI 
po obredu: češčenje Jezusa v božjem 
grobu

 � velika sobota, 30. marec – češčenje Jezusa v 
božjem grobu

7.00 – blagoslov velikonočnega ognja

7.15 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot

14.30 – blagoslov velikonočnih jedi na Črnivcu

15.00 – blagoslov velikonočnih jedi na Dobrem 
Polju

15.00

16.00  blagoslov velikonočnih jedi v baziliki

17.00

19.00 – VELIKONOČNA VIGILIJA – slavje luči, 
vstajenjska maša

Uro premaknemo na poletni čas!

 � VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA - 31. 
marec

7.00 – VSTAJENJE – PROCESIJA 
IN SLOVESNA MAŠA 
maše še ob 8.30, 10.00, 11.30, 16.00 in 
19.00

 � VELIKONOČNI PONEDELJEK - 1. april

Maše bodo kakor ob nedeljah.

 � nedelja, 7. april – BELA – nedelja Božjega 
usmiljenja

15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo 

 � torek, 9. april – ČEŠČENJE SRT

Ker je ta dan v naši cerkvi celodnevno češčenje 
Svetega Rešnjega telesa, bomo po vsaki maši 
izpostavili Najsvetejše in ga skupaj in osebno 
častili. K molitvi vabimo tudi skupine:

11.00 – 12.00 Sestre frančiškanke Brezmade-
žnega spočetja

12.00 – 13.00 samostanska družina

15.00 – 16.00 Šolske sestre sv. Frančiška

16.00 – 17.00 prebivalci Brezij

17.00 – 18.00 Frančiškova družina 

18.00 – 18.30 otroci in mladi

18.30 pete litanije z zahvalno pesmijo

 � nedelja, 21. april – 4. velikonočna – nedelja 
Dobrega Pastirja

15.00 – molitev za duhovne poklice 
(dekanija Grosuplje)
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MAREC IN APRIL 2013:

 � petek, 1. marec – postni spokorni dan

17.30 – križev pot

18.45 – predavanje dr. Jožeta Ramovša

 � nedelja, 3., 10. in 17. marec

14.30 – Posavec – Brezjanski križev pot

15.00 – v cerkvi križev pot za tiste, ki ne zmore-
jo pešpoti

15.30 – rožni venec in blagoslov z Najsvetejšim


