
Ponedeljek, 8. december – ob 18.00
60. obletnica posvetitve 
Marijinega oltarja
škof dr. Anton Jamnik

ČeTrTek, 1. jAnUAr 2015 - noVo leTo 2015 - 16.00
sveta MaŠa ob 15. obletnici 
raZglasitve baZiliKe Za slovensKo 
Marijino naroDno svetiŠČe

SredA, 11. FebrUAr – 10.00
lUrŠKa Mati boŽja – sreČanje bolniKov

SoboTA, 21. FebrUAr – 10.00
sreČanje alKoHoliKov in vseH, Ki trpijo 
ZaraDi alKoHola in DrUgiH oDvisnosti

SoboTA, 21. mArec– 10.00
blagoslov noseČiH Mater in 
vseH, Ki si Želijo otroK 

SoboTA, 9. mAj – 10.00
vseslovensKo roManje gasilcev

SoboTA, 23. mAj - 20.00
veČer naroDniH iZroČil 

nedeljA, 24. mAj – 10.00
slovesni praZniK Marije poMagaj

SoboTA, 20. jUnIj – 10.00
vseslovensKo roManje 
bolniKov in invaliDov

nedeljA, 26. jUlIj – 10.00
ZaKonsKi jUbilanti 

SoboTA, 15. AVGUST – VelIkI ŠmAren – 10.00
slovesna MaŠa Z obnovo 
posvetitve Mariji 

nedeljA, 6. SePTember – 10.00
sveta MaŠa ob 108. obletnici Kronanja

nedeljA, 4. okTober – 10.00
obletnica posvetitve cerKve in 
obletnica raZglasitve baZiliKe 
ter FranČiŠKova neDelja

slovesnosti na breZjaH 
V LETU 2014

slovesnosti na breZjaH 
V LETU 2015

svete MaŠe na breZjaH
Delavniki: 7.00; 8.30; 10.00; 18.00 (19.00*). 
Sobote: 7.00; 8.30; 10.00; 16.00; 18.00 (19.00*). 
Nedelje in prazniki: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 
18.00 (19.00*).

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 19. (20.*) ure.

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

roMarsKi UraD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 18. (19.*) 
ure. Na voljo so spominki in verske knjige. 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 2014 ni več tečajev.

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 50

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

OZNANILA
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SLOVENSKO MARIJINO
NARODNO SVETIŠČE

NA BREZJAH

NOVEMBER IN DECEMBER 2014

 � Torek, 16. december – začetek božične 
devetdnevnice
Začetek božične devetnevnice je uvod v 
neposredno pripravo na sveti večer. Prepevali 
bomo spev, ki izraža hrepenenje: KRALJA, KI 
PRIHAJA, PRIDITE, MOLIMO!
V predbožičnih dneh bomo spovedniki za 
prejem zakramenta sprave na razpolago vsak 
dan od 7. do 19. ure.

 � Sreda, 24. december - SVeTI VeČer
Ta večer blagoslovimo svoje domove, se 
zberemo ob jaslicah, skupaj molimo in pojemo.
18.00 – DRUŽINSKA POLNOČNICA 
24.00 – SLOVESNA POLNOČNICA

 � Četrtek, 25. december –  boŽIČ – SloVeSno 
PrAZnoVAnje jeZUSoVeGA rojSTVA
maše: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00

 � Petek, 26. december – SV. ŠTeFAn, prvi 
mučenec
maše: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00; 18.00
Blagoslov vode in soli.
Dan samostojnosti in enotnosti.

 � nedelja, 28. december – SVeTA drUŽInA
Pri mašah bo posebni božični blagoslov otrok.

 � Sreda, 31. december – SIlVeSTroVo
Tudi ta večer blagoslovimo svoje domove, se 
zberemo ob jaslicah, skupaj molimo in pojemo.

 � Četrtek, 1. januar 2015 – noVo leTo – mArIjA, 
SVeTA boŽjA mATI – dAn mIrU
16.00 - maša ob 15. obletnici razglasitve bazilike 
za Slovensko Marijino narodno svetišče.

KoleDniKi vas bodo po božiču obiskali 
na vaših domovih. Prinesli vam bodo Božji 
blagoslov in poprosili za vaše darove za 
misijone. Trikraljeva akcija je namreč namenjena 
potrebam slovenskih misijonarjev.

Frančiškani z brezij, varuhi bazilike marije 
Pomagaj, želimo vsem domačinom in 

romarjem duhovno bogat advent ter radostno 
in blagoslovljeno praznovanje jezusovega 
rojstva v krogu svoje družine, cerkvenega 

občestva in prijateljev. 

bog vas živi v letu 2015!



Iz zbirke pričevanj o 
Mariji Pomagaj

Ko se je pričela druga svetovna vojna, leta 1941, je 
bil oče star 27 let in sta bila z mamo že fant in de-
kle. Bil je mobiliziran v narodno osvobodilno bor-
bo in s soborcem sta se nahajala v Savinjski dolini. 
Zajeli so jih Nemci, bila je borba in večina je padla. 
Oče in njegov soborec sta se znašla na neki nji-
vi in strahoma čakala na strel ali puškino kopito. 
Štirinajst dni sta v tisti grozi in negotovosti ostala 
tam. Za preživetje sta srkala roso in jedla deteljo. 
Oče se je takrat zaobljubil, če preživi vojno, da bo 
šel vsako leto na Brezje. In preživel je! Osem let po 
končani vojni sta se z mamo poročila in rodili smo 
se štirje otroci.

Oče je bil močan, pokončen mož in je pridno opra-
vljal delo na kmetiji in z mamo sta lepo skrbela za 
družino. Otroci smo imeli lepo otroštvo, pomagali 
smo na polju in doma ter zelo spoštovali nedelje. 

Spominjam se, kako je neke sobote mama rekla, 
da gre ata na romanje na Brezje. Otroci smo bili še 
majhni in sem vprašala, zakaj ne gremo še mi na 
Brezje. Mama je povedala, da gre ata peš in takrat 
še nisem razumela, kaj je romanje in zakaj gre peš. 
Mama nam je znala lepo razložiti, da so bili hudi 
časi in da je Marija z Brezij spremljala ata po njego-
vih težkih poteh.

Tako je naš ata leto za letom obiskoval Brezje. Spr-
va je hodil v soboto peš, da je bil v nedeljo pri maši, 
kasneje s kolesom. Ko je v 60-ih letih prejšnjega 
stoletja sovaščan že imel avto, ga je oče najel in je 
odpeljal vso našo družino na Brezje.

Ata je umrl star 77 let, mama je danes stara 92 let 
in sva skupaj oblikovali te spomine.

M. P.

reDno bogoslUŽje na breZjaH

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

 � molitev pred najsvetejšim: od ponedeljka 
do petka ob 17.30 (18.30*).

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

 � serafinski rožni venec, češčenje 
najsvetejšega: vsako soboto po večerni 
sveti maši. V poletnem času je tudi 
procesija z lučkami.

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

 � molitev za nove duhovne poklice ter za 
stanovitnost že poklicanih: tretja nedelja 
v mesecu ob 15.00.

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

 � srečanje Frančiškovih otrok: vsako drugo 
nedeljo po maši ob 16.00.

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

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

Cerkev naklanja v prvih osmih dneh novembra 
popolni odpustek, če prejmemo zakramente 
– spoved in obhajilo, obiščemo cerkev ali 
pokopališče in molimo očenaš, zdravamarijo 
in slava Očetu po namenu svetega očeta. 
Seveda moramo izpolniti tudi zahtevo, da nismo 
navezani na greh.

 � Sobota, 8. november – blaženi janez duns 
Skot, škotski teolog in filozof (1266 – 1308)
Velik častilec in zagovornik Marijinega 
brezmadežnega spočetja.

 � nedelja, 9. november – 32. med leTom - 
ZAHVAlnA 
Bogu se bomo zahvalili za sadove zemlje in za 
vse, kar potrebujemo za življenje in nam On v 
svoji dobroti tako velikodušno podarja. Zahvalna 
pesem naj ta dan zadoni še bolj veselo. 

 � nedelja, 16. november – 33. med leTom
15.00 – molitev za duhovne poklice, oblikuje 

dekanija Ljubljana Moste.
Začetek tedna zaporov.

 � Ponedeljek, 17. november – sv. elizabeta ogrska
zavetnica Frančiškovega svetnega reda

 � Sobota, 22. november – SV. cecIlIjA, mučenka
Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, 
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki sodelujete v 
naši baziliki kot pevci, organisti in zborovodje. 
Naj vam nebeška zavetnica sv. Cecilija izprosi 
veselje do glasbe, dobri Bog pa naj vam vsak 
vaš trud bogato poplača.

 � nedelja, 23. november – jeZUS krISTUS, 
krAlj VeSoljSTVA
Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu zapojemo 
zahvalno pesem kot izraz hvaležnosti za leto 
milosti, ki nam ga je Bog podaril.
Škofovsko posvečenje novoimenovanega 
ljubljanskega nadškofa, metropolita p. Staneta 
Zoreta OFM, bo na praznik Kristusa Kralja 
vesoljstva ob 15. uri v ljubljanski stolnici.

 � Torek, 25. november – SPomIn VSeH VernIH 
rAjnIH IZ FrAnČIŠkoVIH redoV
Ta dan se Frančiškovi bratje spominjamo 
vseh pokojnih sobratov, staršev, sorodnikov, 
dobrotnikov in prijateljev.

 � Sobota, 29. november – VSI SVeTnIkI 
FrAnČIŠkoVIH redoV
Začetek devetdnevnice pred praznikom 
Brezmadežne.

 � nedelja, 30. november – PrVA AdVenTnA – 
nedeljA kArITAS
Darovi te nedelje so namenjeni potrebam 
Slovenske Karitas. Bodimo velikodušni in 
solidarni!
Goduje sv. ANDREJ, apostol. Sv. Andrej je 
zavetnik župnijske cerkve v Mošnjah.
V adventu ne pozabimo na starejše in bolne. 
Poskrbimo za obisk duhovnika, da jim prinese 
zakramente. S tem bo božič tudi zanje praznik.
Po starem običaju gre v adventu na pot tudi 
Marija romarica, ki obiskuje družine. Sprejmite jo 
in naj vas molitev poveže v tihem pričakovanju 
božiča.

 � Petek, 5. december – mIklAVŽeV VeČer
17.00 – MIKLAVŽEVANJE (v dvorani KS) – Sv. 

Miklavž bo obdaroval otroke, ki jih 
boste prijavili v zakristiji in seveda 
otroke sodelavcev pri bogoslužju 
(ministrante in pevce).

 � Sobota, 6. december – SV. mIklAVŽ

 � nedelja, 7. december -  drUGA AdVenTnA

 � Ponedeljek, 8. december – breZmAdeŽno 
SPoČeTje deVIce mArIje, slovesni praznik
Nauk o začetni brezmadežnosti Device Marije 
je za versko resnico razglasil papež Pij IX., 8. 
decembra 1854, takole: “Določamo... da je bila 
blažena Devica Marija v prvem trenutku svojega 
spočetja obvarovana vsakega madeža izvirne 
krivde.”
Brezmadežna je tudi zavetnica frančiškanskega 
reda.
MAŠE: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 16.00 in 18.00, ko 
bo somaševanje vodil ljubljanski pomožni škof, 
msgr. dr. Anton Jamnik.
Ta dan obhajamo 60-letnico posvetive oltarja 
pri Mariji Pomagaj. Oltar je posvetil ljubljanski 
škof Anton Vovk.

 � nedelja, 14. december -  TreTjA AdVenTnA
15.00 – molitev za duhovne poklice oblikuje 

dekanija Grosuplje.
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NOVEMBER IN DECEMBER 2014:

 � Sobota, 1. november – SloVeSnI In 
ZAPoVedAnI PrAZnIk VSeH SVeTIH
MAŠE: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30; 15.00; 18.00
14.30 – v cerkvi molitev rožnega venca za rajne 
15.00 – maša za pokojne prebivalce Brezij, Noš, 

Črnivca in Dobrega Polja
 - sprevod na pokopališče; med potjo 

molitev rožnega venca
 - molitev na pokopališču in blagoslov 

grobov

 � nedelja, 2. november – SPomIn VSeH VernIH 
rAjnIH
17.30 – molitev rožnega venca za rajne
18.00 – maša za rajne


