
SOBOTA, 31. AvguST – 19.00
sveta maša pred praznikom 
in procesija po vasi

NEDELJA, 1. SEpTEmBEr – 10.00
sveta maša ob 106. obLetnici 
kronanja
(škof dr. Jurij Bizjak)

NEDELJA, 8. SEpTEmBEr – 10.00
sveta maša - maLi šmaren; sreČanje 
stariH staršev
(nadškof msgr. Stanislav Hočevar)

SOBOTA, 14. SEpTEmBEr
škofijski moLitveni dan za nove 
duHovne pokLice
9.30 - molitvena ura
10.00 - slovesno somaševanje

NEDELJA, 6. OkTOBEr – 10.00
sveta maša - obLetnica posvetitve 
cerkve in 25. obLetnica razgLasitve 
baziLike
(apostolski 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, prosite za 
bolniško maziljenje, vprašate za spovednika, spo-
ročite svojo željo za blagoslov avtomobila in dru-
go. Zakristija je odprta vsak dan od 8. do 12. in od 
14. do 20. (19.*) ure.

spovedovanje je vsak dan od 7. do 12. ure ter od 
14. do 20. (19.*) ure.

romarski urad
Romarski urad je odprt vsak dan od 7. do 20. (19.*) 
ure. Na voljo so tudi verske knjige in spominki. Te-
lefon: 04/ 537 07 00.

teČaji priprave na zakon
V dvorani nad zakristijo so srečanja za zaročence, 
ki se pripravljajo na zakon. Vedno so drugo, tretjo 
in četrto nedeljo v mesecu z začetkom ob 15. uri. 

V letu 2013 bodo srečanja še v mesecu oktobru.

kateHumenat
priprava odraslih na sv. krst, birmo, evharistijo, 
spoved
Z novo skupino bomo začeli pripravo 15. septem-
bra 2013. Srečanja so ob nedeljah ob 17.30. Prejem 
zakramentov bo ob binkoštih 2014.

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
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. � nedelja, 20. oktober – mISIJONSkA NEDELJA

Darovi so namenjeni misijonarjem in 
misijonskemu oznanjevanju Cerkve.

15.00 – molitvena ura za nove duhovne poklice, 
oblikuje dekanija Ribnica.

 � sobota, 26. oktober – nedelja, 27. oktober: 
vrnitev na sončni čas

 � nedelja, 27. oktober  - DuH ASSISIJA; DAN 
pOSTA IN mOLITvE ZA mIr IN prAvIČNOST 

15.00 – molitvena ura za mir in pravičnost.

veČerne svete maše bodo ob 18. uri.

 � ponedeljek, 28. oktober – Sv. SImON IN JuDA 
TADEJ, apostola

 � četrtek, 31. oktober – sklep meseca rožnega 
venca

SLOVENSKO MARIJINO
NARODNO SVETIŠČE

NA BREZJAH

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013



Dragi častilci 
Marije Pomagaj!

V Slovenskem Marijinem narodnem svetišču na 
Brezjah je praznično že prvi dan v mesecu sep-
tembru, ko obhajamo 106. obletnico kronanja 
podobe marije pomagaj. Vsak Marijin praznik nas 
vabi, da se nanj duhovno pripravimo. Tako bomo 
pred »kronanco« s sobote, 31. avgusta, na nedeljo, 
1. septembra, po večerni procesiji z lučkami po vasi 
imeli celonočno bdenje pred Najsvetejšim. Moli-
li bomo za blagoslov Cerkve na Slovenskem. Naj 
Marija Pomagaj, Kraljica Slovencev, prosi za nas!

Mali šmaren (nedelja, 8. september) nas vabi k pra-
znovanju marijinega rojstva. Ta dan bo tudi sre-
čanje za stare starše ter pogovor o posredovanju 
vere vnukom.

V soboto, 14. septembra, bomo imeli škofijski mo-
litveni dan za duhovne poklice, ki ga pripravlja 
dekanija Šenčur. Molitev za nove duhovne poklice 
ter naša duhovna skrb za svetost in stanovitnost 
poklicanih naj postaneta del našega občestvenega 
življenja.

Mesec oktober pa nas še posebej vabi k molitvi 
rožnega venca. V naši baziliki ga vsak dan molimo 
ob 6.30 ter 18.30. Rožni venec je naša prošnja k 
Materi Božji, ki nas jemlje pod svoje okrilje in varno 
vodi k Bogu Očetu. Ne pozabimo, da molitev v nas 
ustvarja ščit, ki nas brani pred hudim in slabim. Čim 
več bo molitve, tem bolj bo v nas prebival Kristu-
sov mir. Z molitvijo, s postom, tišino in z romanjem 
v svetu gradimo mir.

Prav v ta namen bomo 27. oktobra molili v duhu 
assisija, ki ga je začel blaženi papež Janez Pavel II. 
leta 1986 v Assisiju. Ta dan molimo za mir in pra-
vičnost v svetu. 

V petek, 4. oktobra, bomo obhajali slovesni praznik 
sv. frančiška asiškega, ustanovitelja treh redov. 
Na ta dan se bo v Assisiju, Frančiškovem rodnem 
mestu, mudil tudi papež Frančišek. Molili in prosili 
bomo za vse, ki hodijo po stopinjah sv. Frančiška, 
da bi bili zvesti njegovi karizmi. Prav tako bomo 
molili za papeža Frančiška in njegov pontifikat.

misijonsko nedeljo pa bomo obhajali v nedeljo, 20. 
oktobra. V poslanici je papež zapisal, da ima mi-

redno bogosLuŽje na brezjaH

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

 � molitvena ura pred Najsvetejšim: vsak 
četrtek ob 17. uri (18. uri*).

 � čaščenje Najsvetejšega, rožni venec in 
procesija z lučkami: vsako soboto po 
večerni sveti maši, ki je ob 19. uri.

 � molitev za duhovno in moralno prenovo 
slovenskega naroda: prva nedelja v 
mesecu ob 15. uri.

 � molitev za nove duhovne poklice ter za 
stanovitnost že poklicanih: tretja nedelja v 
mesecu ob 15. uri.

 � srečanje bratov in sester Frančiškovega 
svetnega reda: zadnja nedelja v mesecu 
ob 17. uri.

 � duh Assisija - molitev za mir in pravičnost: 
vsak 27. dan v mesecu ob 18. uri (17. uri*).

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

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

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

SEPTEMBER IN OKTOBER 2013:

 � sobota, 31. avgust – 106. OBLETNICA 
krONANJA pODOBE mArIJE pOmAgAJ, 
slovesni praznik

19.00 – somaševanje vodi novomašnik Branko 
Setnikar

20.00 – procesija z Marijino podobo in lučkami 
po vasi

20.30 – do 7.00 – MOLITVENO BDENJE 
(pripravijo različne skupine).

 � nedelja, 1. september – krONANCA

10.00 – slovesno somaševanje na trgu pred 
baziliko vodi škof iz Kopra msgr. dr. 
Jurij Bizjak.

 � nedelja, 8. september – rOJSTvO DEvICE 
mArIJE ali mALI ŠmArEN – SrEČANJE STArIH 
STArŠEv

10.00 – slovesno somaševanje vodi nadškof 
msgr. dr. Stanislav Hočevar; po maši 
srečanje za stare starše v dvorani 
nad zakristijo. Pri maši sodelujejo 
Frančiškovi otroci, ki imajo potem svoje 
redno srečanje. Vabljeni tudi novi člani, 
da se pridružite skupini Frančiškovih 
otrok.

 � sobota, 14. september – pOvIŠANJE SvETEgA 
krIŽA, goduje Slovenska frančiškanska 
provinca svetega križa;

MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

9.00 - program na trgu pred baziliko

10.30 - slovesno somaševanje na trgu pred 
baziliko. 

 � nedelja, 15. september – ŽALOSTNA mATI 
BOŽJA

15.00 - nedelja svetniških kandidatov 
v Kranju – Šmartin. 

 � ponedeljek, 17. september – vTISNJENJE rAN 
Sv. FrANČIŠku

 � sobota, 21. september – Sv. mATEJ, apostol

 � nedelja, 22. september

10.50 - premiera dokumentarnega filma 
»Čudež« (v dvorani pod zunanjim 
oltarjem, takoj po sveti maši).

22. septembra 1863, torej pred 150 leti, se je 
zgodil prvi čudež pred milostno podobo Marije 
Pomagaj na Brezjah, o katerem nam pričajo 
zgodovinski viri. Dokumentarni film »Čudež« 
govori o ozdravljenju, ki se je zgodilo leta 1938, 
pred 75 leti, še živeči redovnici s. Tončki Krajnik, 
ki bo tudi med nami.

 � torek, 24. september - BL. ANTON mArTIN 
SLOmŠEk

 � sobota, 28. september – kvatrna sobota

Namen je za nove duhovniške in redovniške 
poklice.

 � torek, 1. oktober  –  Sv. TErEZIJA DETETA 
JEZuSA

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

 � 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

 � nedelja, 7. oktober – rOŽNOvENSkA 
NEDELJA, 113. OBLETNICA pOSvETITvE 
BAZILIkE mArIJE pOmAgAJ IN 25. 
OBLETNICA rAZgLASITvE BAZILIkE

10.00 – slovesno somaševanje apostolskega 
nuncija dr. Juliusza Janusza.

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

 � petek, 11. oktober – bl. Janez XXIII., papež,

član Frančiškovega svetnega reda, bo drugo 
leto razglašen za svetnika.

 � petek, 18. oktober – Sv. LukA, apostol
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sijonska nedelja, ki jo po vsem svetu praznujemo 
že od leta 1926, poseben pomen v iztekajočem se 
letu vere. Ta dan poteka tudi največja solidarno-
stna nabirka sveta za potrebe misijonov.

Marija, Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za 
nas!

p. Robert Bahčič, 
rektor Slovenskega Marijinega narodnega svetišča


