
SOBOTA, 6. JUNIJ
DRUGI BREZJANSKI TEK

SOBOTA, 20. JUNIJ – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE 
BOLNIKOV IN INVALIDOV
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM

NEDELJA, 26. JULIJ – 10.00
ZAKONSKI JUBILANTI 

SOBOTA, 15. AVGUST – VELIKI ŠMAREN – 10.00
SLOVESNA MAŠA Z OBNOVO 
POSVETITVE MARIJI
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM

NEDELJA, 6. SEPTEMBER – 10.00
SVETA MAŠA OB 108. OBLETNICI KRONANJA
novomeški škof msgr. Andrej Glavan

TOREK, 8. SEPTEMBER – 10.00
ROJSTVO DEVICE MARIJE ALI MALI ŠMAREN
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

NEDELJA, 4. OKTOBER – 10.00
OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN 
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE 
TER FRANČIŠKOVA NEDELJA

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 20. (19) ure.

ROMARSKI URAD
Romarski urad je odprt vsak dan od 8. do 19. (18.) 
ure. Na voljo so spominki in verske knjige. Telefon: 
04/ 537 07 00.

TEČAJI PRIPRAVE NA ZAKON
V dvorani nad zakristijo so srečanja za zaročence, 
ki se pripravljajo na zakon. Vedno so na drugo, tre-
tjo in četrto nedeljo v mesecu, z začetkom ob 15. 
uri. 

V letu 2015 bodo srečanja februarja, marca, maja, 
junija in oktobra. 

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

JANUAR IN FEBRUAR 2015

ČETRTEK, 1. JANUAR 2015 - NOVO LETO 2015 - 16.00
SVETA MAŠA OB 15. OBLETNICI 
RAZGLASITVE BAZILIKE ZA SLOVENSKO 
MARIJINO NARODNO  SVETIŠČE
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM

SREDA, 11. FEBRUAR – 10.00
LURŠKA MATI BOŽJA – SREČANJE BOLNIKOV
opat Janez Novak

SOBOTA, 21. FEBRUAR – 10.00
SREČANJE ALKOHOLIKOV IN VSEH, KI TRPIJO 
ZARADI ALKOHOLA IN DRUGIH ODVISNOSTI
celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek

SOBOTA, 21. MAREC– 10.00
BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN 
VSEH, KI SI ŽELIJO OTROK
upokojeni koprski škof msgr. Metod Pirih

SOBOTA, 9. MAJ – 10.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV

SOBOTA, 23. MAJ - 20.00
VEČER NARODNIH IZROČIL
koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak

NEDELJA, 24. MAJ – 10.00
SLOVESNI PRAZNIK MARIJE POMAGAJ
rektor brezjanske bazilike dr. p. Robert Bahčič



15. letnica Slovenskega 
Marijinega narodnega 
svetišča 2000 – 2015

Velike verske slovesnosti so se na Brezjah vrstile 
iz leta v leto in potrjevale vlogo Brezij kot najpo-
membnejšega slovenskega duhovnega središča. 
Zato papež Janez Pavel II. 5. oktobra leta 1988, na 
prošnjo nadškofa Alojzija Šuštarja, odlikuje brez-
jansko cerkev s častnim naslovom manjša bazilika. 
Prav posebno čast pa papež Janez Pavel II. nakloni 
Mariji Pomagaj leta 1996; 17. maja, ob prvem obisku 
Slovenije, roma k Mariji Pomagaj in ji podari biserni 
rožni venec ter zapiše: Marija, pomagaj! Na veli-
ki dogodek spominja kip Janeza Pavla II. na trgu 
pred baziliko. Milostna podoba pred papeževim 
obiskom na poti v Ljubljano roma po gorenjskih 
župnijah, pred vrnitvijo na Brezje obišče še nekaj 
dolenjskih župnij. 

Slovesnosti se najlepše zaokrožijo z razglasitvijo 
bazilike Marije Pomagaj na Brezjah za Slovensko 
Marijino narodno svetišče, ki ga je leta 2000 iz-
vedla Slovenska škofovska konferenca, pod vod-
stvom predsednika, ljubljanskega nadškofa dr. 
Franca Rodeta. Dr. Rode je ob tej priložnosti izjavil: 

»Marija je s svojo materinsko navzočnostjo močno 
vplivala na zgodovino slovenskega naroda in na 
življenje slovenskega človeka. Težko je reči, kaj je 
Marija pomenila našemu človeku v obdobju bole-
zni, pomanjkanja in vojnih nemirov. V njej je videl 
brezmejno dobroto, zadnje in varno pribežališče, 
usmiljeno in uvidevno mater, ki se ji je priporočil v 
svojih stiskah. 

Od danes so Brezje Srce Slovenije. Milostni kraj, 
kamor se bodo tudi v prihodnje zgrinjale množi-
ce vernih Slovencev iz vseh krajev naše dežele. 
Kraj gorečih prošenj in zahvale. Kraj upanja in kr-
ščanskega poguma. Kraj, kjer se bo utrjevala naša 
narodna zavest in se krepil državniški čut. Kraj ra-

dodarne odprtosti za življenje in pogumnega gle-
danja v prihodnost. Kraj vseslovenskega bratstva 
in sprave.

Naj Cerkev na Slovenskem, zvesta Gospodovemu 
evangeliju in z geslom 'Izberi življenje', stopi z za-
upanjem v tretje tisočletje pod Tvojim varstvom, 
Mati in Kraljica Slovencev.«

p. Robert Bahčič 
rektor bazilike

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.

JANUAR IN FEBRUAR 2015:

 � Četrtek, 1. januar 2014 - NOVO LETO - 
PRAZNIK BOŽJE MATERE MARIJE – SVETOVNI 
DAN MIRU 
16.00 – 15. OBLETNICA RAZGLASITVE 

SLOVENSKEGA MARIJINEGA 
NARODNEGA SVETIŠČA NA BREZJAH; 
slovesno bogoslužje bo vodil ljubljanski 
nadškof, msgr. Stanislav Zore, OFM

 � Nedelja, 4. januar – druga po božiču 

 � Ponedeljek, 5. januar – TRETJI SVETI VEČER
V cerkvi bo na razpolago blagoslovljena 
trikraljevska voda, s katero boste blagoslovili 
stanovanja, hiše in gospodarska poslopja.

 � Torek, 6. januar – GOSPODOVO RAZGLAŠENJE 
– SVETI TRIJE KRALJI
K jaslicam bodo koledniki pri maši ob 18. uri 
prinesli denar, ki so ga zbrali ob obisku vaših 
domov in je namenjen misijonskim deželam. 
Bog vam povrni!

 � Nedelja, 11. januar – PRAZNIK JEZUSOVEGA 
KRSTA
17.00 – koncert božičnih pesmi; sodelovale 

bodo tri skupine: vokalno-
inštrumentalna skupina Triglavski 
zvonovi iz Mojstrane in mladinski pevski 
zbor Spominčice iz Bazilike Marije 
Pomagaj, pod vodstvom Metke Magdič 
in Moški pevski zbor Triglav Lesce- 
Bled, ki ga vodi Slavica Magdič. Peli 
bodo tudi med sveto mašo ob 16.00.

16.00 – 18.00 - redno srečanje Frančiškovih 
otrok

 � 18. do 25. januarja – TEDEN MOLITVE ZA 
EDINOST KRISTJANOV

 � Nedelja, 18. januar – 2. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice 

(dekanija Ljubljana Vič/Rakovnik)

 � Nedelja, 25. januar – 3. MED LETOM
nedelja Svetega pisma

 � Nedelja, 1. februar – 4. MED LETOM

 � Ponedeljek, 2. februar – GOSPODOVO 
DAROVANJE - SVEČNICA
Svečnica je dan posvečenega življenja (dan 
redovnic in redovnikov), zato z molitvijo 
podprimo delo Bogu posvečenih oseb. 
Blagoslov sveč bo pri vseh mašah. 

 � Torek, 3. februar – GODUJE SVETI BLAŽ
pri vseh mašah bo blagoslov grla, na čast sv. 
Blažu.

 � Nedelja, 8. februar – 5. MED LETOM
PREŠERNOV DAN – slovenski kulturni praznik
Ob slovenskem kulturnem prazniku se bomo 
spomnili vseh, ki bogatijo in ustvarjajo slovensko 
kulturo.
16.00 – 18.00 - redno srečanje Frančiškovih 

otrok

 � Sreda, 11. februar – LURŠKA MATI BOŽJA  
10.00 – romarska maša za bolne in ostarele, 

vodi opat Janez Novak; med mašo 
bomo delili zakrament bolniškega 
maziljenja.

 � Nedelja, 15. februar – 6. MED LETOM
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice 

(dekanija Grosuplje)

 � Sreda, 18. februar – PEPELNICA, strogi post, 
začetek postnega časa
Strogi post (zdržek od mesa in omejitev v 
količini hrane) je obvezen za odrasle kristjane od 
18. do 60. leta starosti, za vse ostale pa zdržek 
od mesa, ki velja tudi za vse petke v postu.

 � Petek, 20. februar
17.30 – KRIŽEV POT – vse petke v postnem 

času

 � Sobota, 21. februar
10.00 – SREČANJE ALKOHOLIKOV in vseh, ki 

trpijo zaradi alkohola in drugih oblik 
zasvojenosti. Somaševanje vodi celjski 
škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek

 � Nedelja, 22. februar – 1. POSTNA
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