
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 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 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 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

MAREC IN APRIL 2015

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

SOBOTA, 9. MAJ – 15.00
VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, ofm

SOBOTA, 16. MAJ – 10.00
SLOVESNA SVETA MAŠA OB 70-LETNICI 
KONCA DRUGE SVETOVNE VOJNE
vsi slovenski škofje

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

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
Marjan Lampret, župnik na Breznici 

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
p. Marjan Čuden, ofm, provincialni minister

 � Veliki četrtek, 2. april
7.00 – bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
19.00 – SLOVESNA MAŠA GOSPODOVE 

VEČERJE
  po maši: češčenje Jezusa v »ječi«

 � Veliki petek, 3. april – 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, 4. april – 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; 17.00 – blagoslov velikonočnih jedi 

v baziliki
19.00 – VELIKONOČNA VIGILIJA – slavje luči, 

vstajenjska maša

 � VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA – 5. 
april
7.00 – VSTAJENJE – PROCESIJA IN 

SLOVESNA MAŠA
- maše še ob 8.30; 10; 11.30; 16.00 in 19.00

 � PONEDELJEK V VELIKONOČNI OSMINI – 6. 
april 
Maše bodo kakor ob nedeljah.

 � Nedelja, 12. april – DRUGA VELIKONOČNA – 
BELA – nedelja Božjega usmiljenja
15.00 – Molitvena ura
16.00 – 18.00 – redno srečanje Frančiškovih 

otrok

 � Nedelja, 19. april – TRETJA VELIKONOČNA
Začetek tedna molitve za duhovne poklice.
15.00 – molitvena ura za duhovne poklice 

(dekanija Litija)

 � Nedelja, 26. april – ČETRTA VELIKONOČNA
Svetovni molitveni dan za duhovne poklice



Božji služabnik 
Anton Strle in njegova 

predanost Mariji

Božji služabnik Anton Strle, katerega 100. obletni-
co rojstva letos obhajamo (rojen 21. januarja 1915), 
je bil velik častilec Matere božje. Vsaj tri stvari so 
vplivale na to njegovo naravnanost: domače okolje 
in spreobrnjenje pri desetih letih, osvojitev Grigni-
onove teološke utemeljitve predanosti Mariji ter 
končno sporočila, ki jih je Marija posredovala trem 
pastirjem v Fatimi.

Sam pravi, da so v domači družini zvečer redno 
molili rožni venec. Le v najdaljših poletnih dnevih, 
ko so morali po ves dan naporno delati in so bili 
zvečer zelo utrujeni, so to opustili. V domači hiši 
so ga nagovarjale tudi nabožne slike, med katerimi 
seveda ni manjkala Marijina. V župnijski cerkvi pa 
so bila upodobljena lurška prikazovanja. 

Odnos do Marije je vsekakor povezan s Strletovim 
spreobrnjenjem pri desetih letih, ko se je v proce-
su, ki je trajal kar nekaj časa, v njem prebudil živ in 
oseben odnos do Boga in s tem tudi do Marije. 

Ko mu je sredi četrtega letnika nižje gimnazije pri 
sedemnajstih letih, januarja 1932, umrla mama, si 
je zavestno izbral Marijo za svojo mater. Kasneje je 
zapisal, da ga je prav božja Mati varovala v najtež-
jih trenutkih življenja. Mislil je pri tem na zapor, ki 
ga je med svojim tridesetim in štiridesetem letom 
prestajal kar trikrat in je v celoti trajal približno pet 
let in pol.

Sredi grozot druge svetovne vojne se je Strleto-
va marijanska usmeritev še poglobila, in sicer ob 
prepletanju dveh elementov. Po eni strani se je 
poglobil v sv. Ludvika Grigniona in sprejel njegovo 
utemeljitev potrebnosti popolne izročitve ter po-
svetitve Mariji, po drugi strani pa je postalo zna-
no tudi fatimsko sporočilo, ki ga je ljubljanski škof 
Gregorij Rožman vzel zelo resno in celo ukazal po 
vsej škofiji opravljati pobožnost petih prvih sobot.

V svoj dnevnik je božji služabnik Anton Strle 5. 
septembra 1943 zapisal: »Rekolekcija: premišljeval 
sem o popolni pobožnosti do Marije v smislu Gri-
gnionovega nauka. Vsega se moram darovati po 
Mariji Jezusu. Z ničemer ne smem svobodno raz-
polagati. Svoje volje ne smem preklicati. ... Bog, 
Marija in Jezus Kristus naj bo vsa navezanost. – Vse 
v črti Marija – Jezus – Bog.«

p. Andrej Pirš FSO

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.

MAREC IN APRIL 2015:

 � Nedelja, 1. marec – DRUGA POSTNA
15.00 – molitev za duhovno in moralno prenovo 

slovenskega naroda

 � Sreda, 4. marec 
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Petek, 6. marec
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Nedelja, 8. marec – TRETJA POSTNA
15.00 – KRIŽEV POT
16.00 – sveta maša
16.00 – 18.00 – redno srečanje Frančiškovih 

otrok

 � Sreda, 11. marec 
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Petek, 13. marec - Obletnica izvolitve papeža 
Frančiška
17.30 – KRIŽEV POT 
18.00 – sveta maša; sledi predstavitev knjižice 

Rožni venec s Frančiškom Asiškim 
in Klaro Asiško in začetek 24 urne 
molitev za Gospoda po naročilu papeža 
Frančiška. 

 � Sobota, 14. marec – Romanje po rožnovenski 
poti
8.30 – začetek z mašo, nato romanje po 12 km 

dolgi poti

 � Nedelja, 15. marec – ČETRTA POSTNA – 
Papeška nedelja
15.00 – KRIŽEV POT
15.00 – škofovsko posvečenje msgr. Francija 

Šuštarja v Ljubljanski stolnici

 � Sreda, 18. marec 
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Četrtek, 19. marec – SV. JOŽEF, MOŽ DEVICE 
MARIJE, slovesni praznik
Maše bodo kakor ob nedeljah. 
Od praznika sv. Jožefa do praznika 
Gospodovega oznanjenja Mariji obhajamo 
Teden družine.

 � Petek, 20. marec 
17.30 – KRIŽEV POT

 � Sobota, 21. marec 
10.00 – maša in blagoslov nosečih mater in 

parov, ki si želijo otrok (škof Metod 
Pirih)

 � Nedelja, 22. marec – PETA POSTNA
17.00 – Materinski dan v dvorani krajevne 

skupnosti Brezje

 � Sreda, 25. marec – Gospodovo oznanjenje 
Mariji, slovesni praznik
Maše bodo kakor ob nedeljah.

 � Petek, 27. 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. 
17.00 – Molitev za mir in KRIŽEV POT

 � Nedelja, 29. marec – CVETNA NEDELJA
Pri vseh mašah bomo blagoslovili zelenje in brali 
pasijon. Slovesni blagoslov zelenja s procesijo 
bo ob 10. uri.
- Uro premaknemo na poletni čas! -
SPOVEDOVANJE bo ves veliki teden 
neprekinjeno od 7. ure 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.
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