
SLOVESNOSTI NA BREZJAH V LETU 2016
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 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 2016 bodo srečanja maja, junija in 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

MAREC IN APRIL 2016

NEDELJA, 24. JULIJ – 10.00

ZAKONSKI JUBILANTI 

PONEDELJEK, 15. AVGUST – VELIKI ŠMAREN – 10.00

SLOVESNA MAŠA Z OBNOVO 
POSVETITVE MARIJI
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore, OFM

NEDELJA, 4. SEPTEMBER – 10.00

SVETA MAŠA OB 109. OBLETNICI KRONANJA
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl

ČETRTEK, 8. SEPTEMBER – 10.00

ROJSTVO DEVICE MARIJE ALI MALI ŠMAREN
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

SOBOTA, 10. SEPTEMBER – 9.00

MOLITVENI DAN ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore

NEDELJA, 18. SEPTEMBER – 10.00

DAN VOJAŠKEGA VIKARIATA; 
MAŠA Z ROMANJEM VOJAKOV
Sodeluje Vojaški vikariat in Društvo sv. Modesta.

NEDELJA, 2. OKTOBER – 10.00

OBLETNICA POSVETITVE CERKVE IN 
OBLETNICA RAZGLASITVE BAZILIKE 
TER FRANČIŠKOVA NEDELJA
ob 16.00 – ZAČETEK TEDNA ZA ŽIVLJENJE
ob 15.00 molitvena ura za življenje; provincialni 
minister OFM

ČETRTEK, 8. DECEMBER – 18.00

OBLETNICA POSVETITVE OLTARJA 
PRI MARIJI POMAGAJ
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

SOBOTA, 12. MAREC – 10.00

BLAGOSLOV NOSEČIH MATER IN 
VSEH, KI SI ŽELIJO OTROK
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar

PETEK – SOBOTA 18. IN 19. MAREC

24 UR ZA GOSPODA – MOLITEV IN SPOVED 
PO NAROČILU PAPEŽA FRANČIŠKA; 
PRIČETEK V PETEK PO VEČERNI 
SVETI MAŠI DO SOBOTE ZVEČER

SOBOTA, 7. MAJ – 15.00

VSESLOVENSKO ROMANJE GASILCEV
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Franc Šuštar

ČETRTEK, 12. MAJ

KIP FATIMSKE MARIJE ROMARICE Z 
BREZIJ ZAČENJA POT PO SLOVENIJI 

TOREK, 17. MAJ – 19.00

20 LET OD OBISKA SV. JANEZA 
PAVLA II. NA BREZJAH
apostolski nuncij msgr. Juliusz Janusz

PONEDELJEK, 23. MAJ - 20.00

VEČER NARODNIH IZROČIL
ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore

TOREK, 24. MAJ – 10.00

SLOVESNI PRAZNIK MARIJE POMAGAJ
ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik

SOBOTA, 4. JUNIJ

SREČANJE PRVOOBHAJANCEV; 
TRETJI BREZJANSKI TEK

SOBOTA, 18. JUNIJ – 10.00

VSESLOVENSKO ROMANJE 
BOLNIKOV IN INVALIDOV
mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl
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Prejem odpustka v 
svetem letu usmiljenja

»Odpustek je odpuščanje časne kazni pred Bogom 
za tiste grehe, katerih krivda je že odpuščena. Prejme 
ga kristjan, ki je pravilno pripravljen pod določenimi 
pogoji ob pomoči Cerkve, katera v službi odrešenja z 
oblastjo razdeljuje in naklanja zaklad zadostitev Kri-
stusa in svetnikov.

Odpustek je delen ali popoln v tem smislu, da nas 
delno ali popolnoma reši časnih kazni, ki jih dolguje-
mo za grehe. Odpustke moremo prejeti zase ali pa jih 
naklonimo rajnim.«

(Katekizem Katoliške Cerkve, 1471)

Za prejem odpustka v svetem letu usmiljenja je po-
trebno:

•	 Romati skozi sveta vrata.

•	 Prejeti zakrament sprave in svete evharistije.

•	 Moliti veroizpoved, očenaš in zdravamarija po 
papeževem namenu, lahko pa dodamo še kakšno 
dobro delo.

Skupni pogoji za prejem popolnih in delnih odpust-
kov

1. Biti moramo v Božji milosti. 

2. Treba je imeti namen, da jih hočemo prejeti. 

3. Izpolniti moramo predpisano delo.

Popolni odpustek lahko prejmemo le enkrat na dan, 
delnega pa tudi večkrat. Pri popolnem odpustku se 
nam odpustijo vse časne kazni, pri delnem le nekaj.

Pogoji za prejem popolnega odpustka
Poleg zgoraj navedenih treh pogojev so še štirje:

1. Nenavezanost na noben greh, tudi na malega ne.

2. Prejem zakramenta pokore; to je lahko več dni 
prej ali pozneje; kdor redno hodi k mesečni spo-
vedi, lahko vsak dan prejme vse možne odpustke, 
če izpolni potrebne pogoje in živi v posvečujoči 
Božji milosti.

3. Vreden prejem svetega obhajila.

4. Molitev po namenu svetega očeta. 

Sv. obhajilo in molitev po namenu svetega očeta se 
priporočata na dan odpustka. Oboje je potrebno za 
vsak popolni odpustek. Ena spoved velja za več po-
polnih odpustkov, a seveda moramo biti brez vsake-
ga, tudi najmanjšega greha.

Nekatera predpisana dela za prejem popolnega od-
pustka
(Izpolniti moramo prej omenjene splošne pogoje!)

a) Češčenje Najsvetejšega vsaj pol ure; če manj, prej-
memo delni odpustek.

b) Spoštljivo duhovno branje ali poslušanje Svete-
ga pisma (če sami ne moremo brati) vsaj pol ure; če 
manj, je odpustek le delen. 

c) Molitev rožnega venca v cerkvi, kapeli ali v družini, 
v samostanski skupnosti. 

d) Pri duhovnih vajah, ki trajajo vsaj tri dni. 

e) Sodelovanje pri obredih na veliki četrtek, petek in 
soboto. 

f) Opravljanje dobrih del (telesnih in duhovnih del 
usmiljenja).

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 2016:
 � Sreda, 2. marec 
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Petek, 4. marec
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Nedelja, 6. marec – ČETRTA POSTNA
15.00 – molitvena ura

 � Sreda, 9. marec 
17.30 – KRIŽEV POT 

 � Petek,  11. marec - 
17.30 – KRIŽEV POT 

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

dolgi poti
10.00 - maša in blagoslov nosečih mater in vseh, 

ki si želijo otrok
 � Nedelja, 13. marec – PETA POSTNA – Papeška 
nedelja
Obletnica izvolitve papeža Frančiška
15.00 - molitvena ura 
16.00 – 18.00 Redno srečanje Frančiškovih otrok.

 � Sreda, 16. marec 
17.30 - KRIŽEV POT 

 � Petek, 18. marec 
V sklopu radijskega misijona je cvetni petek še 
posebej izbran za prejem zakramenta sprave. 
Poskrbite tudi za prejem zakramentov za bolne in 
ostarele.
17.30 - KRIŽEV POT

 � Sobota, 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.

 � Nedelja, 20. marec – ŠESTA POSTNA – Cvetna 
nedelja 
Pri vseh mašah bomo blagoslovili zelenje in brali 
pasijon. Slovesni blagoslov zelenja s procesijo bo 
ob 10. uri.
15.00 - molitvena ura za duhove poklice, 

pripravlja dekanija Škofja Loka.
17.00 - Materinski dan v dvorani krajevne 

skupnosti Brezje.
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.

 � Veliki četrtek, 24. marec
7.00 - bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
18.00 - SLOVESNA MAŠA GOSPODOVE 

VEČERJE
  Po maši: češčenje Jezusa v »ječi«

 � Veliki petek, 25. marec – strogi post 
7.00 - bogoslužno branje, hvalnice, križev pot
18.00 - SPOMIN JEZUSOVEGA TRPLJENJA IN 

SMRTI
  Po obredu: češčenje Jezusa v Božjem 

grobu
 � Velika sobota, 26. marec – 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
18.00 - VELIKONOČNA VIGILIJA – slavje luči, 

vstajenjska maša
Prehod na poletni čas! Večerne svete maše ob 19. 
uri. 

 � VELIKA NOČ GOSPODOVEGA VSTAJENJA – 
27. marec
7.00 - VSTAJENJE – PROCESIJA IN SLOVESNA 

MAŠA
Svete maše: ob 8.30; 10; 11.30; 16.00 in 19.00

 � PONEDELJEK V VELIKONOČNI OSMINI – 28. 
marec 
Maše bodo kakor ob nedeljah. 

 � Nedelja, 3. april – DRUGA VELIKONOČNA – 
BELA – nedelja Božjega usmiljenja
15.00 - Molitvena ura

 � Nedelja, 10. april – TRETJA VELIKONOČNA
Začetek tedna molitve za duhovne poklice.
15.00 - molitvena ura za duhovne poklice.

 � Sobota, 16. april – sv. Bernardka Lurška
 � Nedelja, 17. april – ČETRTA VELIKONOČNA
Svetovni molitveni dan za duhovne poklice.
15.00 - molitvena ura za duhovne poklice, 

pripravlja dekanija Šenčur.
16.00 – 18.00 Redno srečanje Frančiškovih otrok.

 � Torek, 19. april – Obletnica izvolitve zaslužnega 
papeža Benedikta XVI.

 � Nedelja, 24. april – PETA VELIKONOČNA
 � Ponedeljek, 25. april – sv. Marko, evangelist
 � Petek, 29. april – sv. Katarina Sienska, 
sozavetnica Evrope
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