
7. velikonočna nedelja, 5. maj - 16.00
SVETNIK MED NAMI 
(čEščENjE DoN BoSKoVIh rElIKVIj)
nadškof msgr. Stanislav Hočevar SDB

Ponedeljek, 6. maj - 20.00
oDprTjE rAzSTAVE o BožjEM 
SlužABNIKu NADšKofu ANToNu VoVKu 
nadškof dr. Anton Stres

BinkoŠTna SoBoTa, 18. maj – 10.00
ShoD MolIVCEV zA DuhoVNE 
poKlICE   -  žIVI rožNI VENEC

čeTrTek, 23. maj - 20.00
VEčEr NAroDNIh IzročIl - TrETjE 
lETo prIprAVE NA 200-lETNICo  
poDoBE MArIjE poMAGAj
maša in procesija po vasi 
nadškof dr. Anton Stres  

SoBoTa, 15. junij
VSESloVENSKo roMANjE BolNIKoV
(organizira Ognjišče)

nedelja, 28. julij – 10.0
zAKoNSKI juBIlANTI
škof dr. Stanislav Lipovšek

veliki Šmaren – 10.00
SloVESNA MAšA z oBNoVo  
poSVETITVE MArIjI
nadškof dr. Anton Stres

nedelja, 1. SePTemBer  – 10.00
106. oBlETNICA KroNANjA
škof dr. Jurij Bizjak   

nedelja, 8. SePTemBer –  10.00
MAlI šMArEN
SrEčANjE STArIh STAršEV
nadškof msgr. Stanislav Hočevar 

nedelja, 6. okToBer
oBlETNICA poSVETITVE CErKVE  IN 
25-lETNICA rAzGlASITVE BAzIlIKE
ap. nuncij dr. Juliusz Janusz

SloVESNoSTI NA  BrEzjAh  
V LETU 2013

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 2013  bodo srečanja še maja, junija in ok-
tobra.

KATEhuMENAT
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo, 
spoved
Katehumeni, ki bodo prejeli zakramente v tem letu, 
se že dalj časa zavzeto pripravljajo. Z novo skupino 
bomo začeli s srečanji 1. septembra 2013, ob 17.30 
uri.

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 2013
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bodo letos od 1. do 7. 
julija za otroke od 2. do 
5. razreda,

od 8. do 14. julija pa 
za otroke od 6. do 9. 
razreda.

za 6.–9. razred od 8. do 14. julija 2013

za 2.–5. razred od 1. do 7. julija  2013

za 6.–9. razred od 8. do 14. julija 2013

za 2.–5. razred od 1. do 7. julija  2013

 � sobota, 15. 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 – 16. junij – 11. med leTom

15.00 – romanje dekanije Litija in molitev za 
duhovne poklice

 � ponedeljek, 24. junij – PraZnik rojSTva 
janeZa krSTnika

 � sobota, 29. junij – PraZnik aPoSTolov 
PeTra in Pavla

Maše na Brezjah kakor ob nedeljah.



SveTnik med nami!

Dragi romarji!
V maju  bo našo deželo na poseben način obi-
skal sv. Janez Bosko, velik častilec Marije Pomoč-
nice – Marije Pomagaj. V pripravi na obhajanje 
200-letnice njegovega rojstva (16.8.2015) bomo 
tudi na Brezjah sprejeli in počastili njegove reli-
kvije. Naj bo to za vse romarje milostni dogodek.

Sv. Janez Bosko prihaja k nam, da bi nas spod-
budil in opomnil, da je naša domovina v nebe-
sih. V letu vere bomo tega velikega vzgojitelja 
mladih prosili, naj zaradi njegovega zavzetega, 
zvestega in svetega krščanskega življenja Bog 
podari našemu narodu, še zlasti mladim rodo-
vom, trdno vero v troedinega Boga!

SVETNIK MED NAMI bo glavna misel dogaja-
nja, ki nas bo nagovarjala, naj se zamislimo nad 
seboj in svojo poklicanostjo k svetosti. Svetnik 
med nami si lahko tudi ti! Kajti dobro, sveto, 
Božje ima to lastnost, da ne ostane samo. Zrno, 
ki je posejano, življenje, ki je (bilo) darovano - 
prinaša novo življenje. Novo pomlad. Najlepši 
mesec, kakor radi poimenujemo mesec maj, ki 
je posvečen Mariji, naj v nas in naš narod prinese 
novo pomlad. Naj vzcveto med nami dobrota, 
sožitje, potrpljenje, svetost.

S praznikom Marije Pomagaj bomo stopili v tre-
tje leto priprave na obhajanje 200-letnice po-
dobe Marije Pomagaj, ki jo bomo praznovali 24. 
maja 2014. V naslednjem letu se bomo še po-
sebno posvetili molitvi Zdrava Marija in z njo te-
sno povezano molitvijo rožnega venca. 

Dragi romarji, pokrižajmo se z vero V imenu 
Očeta in Sina in Svetega Duha,  zaupno moli-
mo Oče naš in z ljubeznijo izgovarjajmo Zdrava 
Marija ...

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*)

 � češčenje najsvetejšega, serafinski rožni 
venec in procesija z lučkami: sobota ob 
20.00

 � 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

MAj IN juNIj 2013:

 � sreda, 1. maj – SveTi joŽeF delaveC

Prvi dan ŠmarniC

Maše bodo po nedeljskem urniku.

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

 � nedelja, 5. maj – 6. velikonočna

SveTnik med nami

14.30 - sprejem don Boskovih relikvij pred 
baziliko Marije Pomagaj

15.00 - molitvena ura

16.00 - mašo daruje beograjski nadškof 
metropolit msgr. Stanislav Hočevar 
SDB

Po sv. maši: osebna počastitev relikvij.

 � ponedeljek, 6. maj

20.00 – odprtje razstave o božjem služabniku 
nadškofu Antonu Vovku – nadškof dr. 
Anton Stres

 � 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, 9. maj – GoSPodov vneBoHod

Maše bodo po nedeljskem urniku.

 � sobota, 11. maj

11.30 – SREČANJE GASILCEV

20.00 – molitev in PROCESIJA Z LUČKAMI 

 � nedelja, 12. maj – 7. velikonočna 

Po mašah bo mogoče prejeti zakrament 
bolniškega maziljenja.

 � sobota, 18. maj – Srečanje molivCev 
ŽiveGa roŽneGa venCa

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

10.00 – somaševanje vodi p. Jože Smukavec 
OFM Cap

 � nedelja, 19. maj – BinkoŠTi – PriHod 
SveTeGa duHa

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

15.00 – romanje dekanije Kamnik in molitev za 
duhovne poklice

 � četrtek, 23. maj - večer SlovenSkiH 
narodniH iZročil

19.00 – šmarnice in molitev rožnega venca

20.00 – večerna maša, ki jo daruje nadškof dr. 
Anton Stres (prenaša Radio Ognjišče)

 – procesija z Marijino podobo po vasi

 – slovo od Marijine podobe, ki bo 
prepeljana na Rakovnik

22.00 – slovesne Marijine večernice

 � petek, 24. maj – marija PomaGaj

Maše bodo kakor ob nedeljah

 � nedelja, 26. maj – PraZnik SveTe TrojiCe

 � četrtek, 30. maj – 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

 � petek, 31. maj – PraZnik marijineGa 
oBiSkanja

18.30 – pete litanije s šmarničnimi odpevi

19.00 – večerna maša in zaključek ŠMARNIC

 � nedelja – 2. junij – 9. med leTom

15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo 
slovenskega naroda

 � petek, 7. junij – SrCe jeZuSovo

slovesni praznik

 � sobota, 8. junij – SrCe marijino

10.00 – maša z izpovedjo vere zakoncev in 
njihovih družin

 � nedelja – 9. junij – 10. med leTom
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