
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 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 bo tečaj še oktobra.

BLAGOSLOV AVTOMOBILOV in drugih prometnih 

sredstev ter udeležencev prometa je ob nedeljah 

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

SEPTEMBER IN OKTOBER 2015

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, 20. SEPTEMBER – 10.00

DAN VOJAŠKEGA VIKARIATA; 

MAŠA Z ROMANJEM VOJAKOV

Sodeluje Vojaški vikariat in Društvo sv. Modesta.

NEDELJA, 4. OKTOBER – 10.00

OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN 

OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE 

TER FRANČIŠKOVA NEDELJA

p. Marjan Čuden, ofm, provincialni minister.

15.00 – molitvena ura za življenje

16.00 – ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE

NEDELJA, 18. OKTOBER – 16.00

MISIJONSKA NEDELJA, VSESLOVENSKO 

PRAZNOVANJE MISIJONSKE NEDELJE.

Osrednji gost bo misijonar Pedro Opeka.

TOREK, 8. DECEMBER

OBLETNICA POSVETITVE OLTARJA PRI 

MARIJI POMAGAJ IN SLOVESNI ZAČETEK 

IZREDNEGA SVETEGA LETA USMILJENJA, 

KI BO TRAJALO DO 20. NOVEMBRA 2016

ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar.

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

15.00 - molitvena ura za življenje

 � Sreda, 7. oktober – Rožnovenska Mati Božja – 
Molitev rožnih vencev z Radiem Ognjišče

 � Nedelja, 11. oktober – 28. MED LETOM, sklep 
tedna za življenje

 � Četrtek, 15. oktober – Sveta Terezija Jezusova, 
cerkvena učiteljica

 � Nedelja, 18. oktober – MISIJONSKA NEDELJA

darovi so namenjeni misijonarjem in 
misijonskemu oznanjevanju Cerkve

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

16.00 – Vseslovensko praznovanje misijonske 
nedelje. Osrednji gost bo misijonar 
Pedro Opeka.

 � Torek, 20. oktober – smrtni dan božjega 
služabnika Antona Strleta.

 � Sobota, 24. oktober – nedelja, 25. oktober: 
vrnitev na sončni – zimski čas

 � Nedelja, 25. oktober – 30. MED LETOM, 
žegnanjska nedelja

 � Torek, 27. oktober - DUH ASSISIJA; DAN POSTA 
IN MOLITVE ZA MIR IN PRAVIČNOST 

17.00 – molitvena ura za mir in pravičnost

VEČERNE SVETE MAŠE BODO OB 18.00. 

 � Sreda, 28. oktober – SV. SIMON IN JUDA 
TADEJ, apostola

 � Sobota, 31. oktober – sklep meseca rožnega 
venca



Posvetitev Mariji

Posvetitev naroda Mariji zagotovo ni magično sred-
stvo za poboljšanje in duhovno poglobitev naroda 
in posameznika: “Posvetitev je resen, v zbranosti 
storjen poskus trenutka večnosti v času, poskus 
dejanja ljubezni. Če se poskus v posvetitvi posre-
či, nastopi tisti trenutek večnosti v času, ki je pred 
božjimi očmi odločilen dogodek našega življenja, 
tisto dejanje, h kateremu je težilo preteklo življenje 
v skrivnostni naravnanosti kot njegova priprava, 
priprava na svoj cilj, tako da je vse naslednje glede 
na njega le še kakor izvedba dokončno in nepre-
klicno najdene teme.” (Strle 1984,156) Anton Strle 
kot moder mož k temu dodaja: “Poskus (posveti-
tve) seveda mnogokrat ne bo uspel ali ne bo uspel 
v celoti; seveda ne bomo nikdar vedeli, ali je uspel, 
in bomo morali tudi po posvetitvi še naprej v stra-
hu in trepetu delati za svoje zveličanje v zavesti, 
da še nismo tisto, kar naj bi bili in kar moramo biti, 
in da bo romarska pot našega življenja še dolga in 
polna nepričakovanih presenečenj. Toda ali ni že 
posvetitev kot poskus takšne odločilne ure nekaj 
svetega in velikega?” (Strle 1984, 156)

Težko vprašanje nam zastavlja prof. Strle in nam 
sam daje odličen odgovor: “Posvetitev gre ne-
posredno od srca k srcu; tu ne zgrabimo nekega 
sredstva za ljubezen, neke storitve, ob kateri naj 
ljubezen raste in se izkaže. Tu je namreč svobo-
den tok ljubezni same od osebe k osebi, od srca k 
srcu.” (Strle 1984, 156)

“Kdor ljubi, bo imel za svojo najvišjo svobodo to, 
da ne izvršuje svoje volje, ampak voljo ljubljenega. 
Svoje največje bogastvo bo videl v tem, da nima v 
posesti ničesar, razen tistega, kar mu podarja lju-
bljeni. Nihče ni svobodnejši, kakor kdor je poslušen 
Bogu.” (Balthasar 1977) Nihče ni svobodnejši, ka-
kor kdor ljubi Boga in Marijo ter se njima življenj-
sko posveča. 

Naj nam pri tem pomaga zgled božjega služabnika 
Antona Strleta, ki si je za sklep šmarnic 31. maja 
1959 zapisal v dnevnik: »Ob ponovitvi popolne po-
svetitve Mariji danes moram težiti spet za »prvo 

ljubeznijo«, ki je posegala tudi v čustvene kotič-
ke mojega bitja tako močno. Morda moram pre-
več razmišljati in proti svoji naravi biti zaposlen 
z mnogoterimi opravki, da ni več tistega silnega 
nagnjenja h kontemplaciji, ki je bilo v meni nekoč. 
Morda pa je vzrok nezvestoba v tisočih odzivih kli-
cem milosti. Luči in moči mi daj, Gospod, po Ma-
riji! Luči, da bo sijala tudi drugim in moči, da bo 
presnavljala tudi druge.« Tu doda Strle še en vidik 
posvetitve Mariji. Posvetitev ni le zame, ampak naj 
preko mene v božjo podobo presnavlja tudi druge.

Prof. Anton Sterle

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.

SEPTEMBER IN OKTOBER 2015:

 � Torek, 1. september – KRONANCA, slovesni 
praznik

Zunanje slovesno praznovanje kronance bo v 
nedeljo, 6. septembra, ob 10.00. 

 � Sobota, 5. september – ZAČETEK 
PRAZNOVANJA OBLETNICE KRONANJA 
PODOBE MARIJE POMAGAJ

19.00 – somaševanje vodijo letošnji 
novomašniki

20.00 – procesija z Marijino podobo in lučkami 
po vasi

21.00 – 7.00: MOLITVENO BDENJE (pripravijo 
različne skupine)

 � Nedelja, 6. september – 108. OBLETNICA 
KRONANJA PODOBE MARIJE POMAGAJ, 
slovesni praznik

10.00 – slovesno somaševanje na trgu pred 
baziliko, vodi novomeški škof msgr. 
Andrej Glavan

 � Torek, 8. september – ROJSTVO DEVICE 
MARIJE ali MALI ŠMAREN – SREČANJE STARIH 
STARŠEV

10.00 – slovesno somaševanje vodi škof msgr. 
dr. Anton Jamnik; po maši srečanje za 
stare starše v dvorani nad zakristijo. 
Srečanje pripravlja združenje Glasu 
Starih Staršev.

 � Sobota, 12. september – MOLITVENI DAN ZA 
NOVE DUHOVNE POKLICE

od 9. ure dalje program na trgu pred baziliko 
in ob 10.30 slovesno somaševanje na trgu 
pred baziliko. Somaševanje bo vodil ljubljanski 
nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore.

 � Nedelja, 13. september – 24. MED LETOM

 � Ponedeljek, 14. september – POVIŠANJE 
SVETEGA KRIŽA,

goduje Slovenska frančiškanska provinca 
svetega Križa. 

 � Torek, 15. september – ŽALOSTNA MATI BOŽJA 

 � Četrtek, 17. september – VTISNJENJE RAN SV. 
FRANČIŠKU, praznik

 � Nedelja, 20. september – 25. MED LETOM, 
nedelja svetniških kandidatov: Baraga, 
Gnidovec, Vovk, Majcen in Strle.

10.00 – Dan vojaškega vikariata; maša z 
romanjem vojakov. Sodeluje Vojaški 
vikariat in Društvo sv. Modesta.

 � Sreda, 23. september – SV. PATER PIJ IZ 
PIETRELCINE

 � Četrtek, 24. september - BL. ANTON MARTIN 
SLOMŠEK,

zavetnik učiteljev, vgojiteljev in katehistov, 
kmetov, slovenskega kmetijstva, zavetnik nove 
evangelizacije.

 � Sobota, 26. september – kvatrna sobota

namen je za nove duhovniške in redovniške 
poklice

 � Nedelja, 27. september – 26. MED LETOM, 
Slomškova nedelja in ekumenski dan

 � Torek, 29. september – SV. MIHAEL, GABRIJEL 
IN RAFAEL, nadangeli

 � Četrtek, 1. oktober –  SV. TEREZIJA DETETA 
JEZUSA

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

 � Petek, 2. oktober – Sveti angeli varuhi

 � Sobota, 3. oktober

19.00 – večerna maša in SPOMIN SMRTI SV. 
FRANČIŠKA ASIŠKEGA – Transitus 
(prehod) obhajamo Frančiškovi redovi 
na večer pred svetnikovim godom.

 � Nedelja, 4. oktober – SV. FRANČIŠEK ASIŠKI, 
ustanovitelj treh redov, slovesni praznik; 
ROŽNOVENSKA NEDELJA, 115. OBLETNICA 
POSVETITVE BAZILIKE MARIJE POMAGAJ IN 
27. OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE

10.00 – slovesno somaševanje vodi 
frančiškanski provincialni minister 
p. Marjan Čuden.
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