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Jože Dežman
Uvodno pojasnilo
Podobice so kulturna dediščina, ki z osamosvojitvijo Slovenije počasi pridobiva na veljavi. V
drugi Jugoslaviji je o njih pisala Maja Lozar Štamcar, omenila jih je tudi v Enciklopediji
Slovenije.1 So pa podobice priljubljene pri zasebnih zbiralcih, ki svoje zbirke večkrat
predstavljajo na priložnostnih razstavah.
Podobice in razglednice z motivi Layerjeve podobe Marije Pomagaj, stare in nove cerkev na
Brezjah, Brezij je v knjigi Marija Pomagaj Brezje – razglednice in podobice skozi čas (1996)
objavila Jana Cvetko. Cvetkova navaja, da so podobice, zbrane v tej objavi, iz zbirk
Slovenskega verskega muzeja2 v Stični in Frančiškanskega samostana na Brezjah.3 Sam sem
že pred leti pregledal obe omenjeni zbirki. Več kot pol podobic, ki jih je Cvetkova objavila v
navedeni knjigi, nisem več našel.
Pregledal sem še zbirko brezjanski podobic v Grafični zbirki Semeniške knjižnice v Ljubljani4
in zasebno zbirko Leopolda Kolmana z Bleda. To sem pregledal še leta 2017. Hvaležen sem
pokojnemu dr. Marijanu Smoliku in Leopoldu Kolmanu za vso prijazno pomoč.
Kvaliteta skeniranja in fotografiranja ni bila enakomerna, zato tudi odstopanja od kvalitete pri
objavi. Gre za delovno dokumentacijo.
Prva predstavitev tega dela je bilo predavanje na Brezjanskih pogovorih leta 2017.5
Strokovni standard, po katerem naj bi popisali in uredili zbirke podobic, predstavlja Martina
Jereb.6 Pri tej objavi ga ne upoštevam, saj gre bolj za register podobic iz navedenih zbirk, ki pa
zaslužijo še nadaljnje raziskave. Prav tako je v Sloveniji še več zbirk podobic, v katerih so

Maja Lozar Štamcar: Božjepotne grafične podobice v 18. stoletju na Slovenskem: diplomsko delo, Ljubljana,
1986.
Maja Lozar Štamcar: Božjepotne grafične podobice v 18. stoletju na Primorskem in v njihovem zaledju. V Goriški
letnik, 1990, št. 17, str. 21-28.
Maja Lozar Štamcar: Podobica. V Javornik, M. (Ur.) Enciklopedija Slovenije, 9. Ljubljana: Mladinska knjiga,
1990, str. 19-21.
2
Danes Muzej krščanstva na Slovenskem.
3
Gre za zbirko, v kateri je verjetno nekaj podobic iz zbirke Leopolda Kolmana, ki so si jih takrat sposodili.
4
Zbirka tudi drugih podobic za različne svete kraje na Slovenskem v Semeniški knjižnici je prava zakladnica, so
pa mnoge neustrezno nalepljene na kartone.
5
Jože Dežman: Podobice z milostno podobo Marije Pomagaj. Brezjanski pogovori 2017 »Marijin jubilej«,
Brezje: Mednarodna papeška akademija, Frančiškanski marijanski center Slovenije, 2017.
6
Martina Jereb: Zasebna digitalna in ročna zbirka podobic, diplomsko delo, Filozofska fakulteta. Oddelek za
bibliotekarstvo. informacijsko znanost in knjigarstvo. 2009
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zagotovo tudi še mnogi inačice podobic, posvečenih Mariji Pomagaj na Brezjah. Za nekaterimi
sem poizvedoval, a nisem prišel do njih.
Pregledane zbirke se dopolnjujejo. V zbirki Semeniške knjižnice so posebnost starejše
podobice, v zbirki Leopolda Kolmana pa izstopajo podobice v zahtevnejšem oblikovanju in
izdelavi.
Podobice sem večino skeniral, nekaj pa fotografiral. Za objavo sem jih uredil po vsebinskih
sklopih:
-

nekronana podoba Marije Pomagaj,

-

nekronana podoba Marije Pomagaj s staro cerkvijo sv. Vida,

-

kronana podoba Marije Pomagaj,

-

nova cerkev z nekronano podobo Marije Pomagaj,

-

nova cerkev s kronano podobo Marije Pomagaj,

-

podobice z drugimi motivi,

-

podobice v tujih jezikih, tiskani in rokopisni pripisi

-

izbrane podobice z molitvami.

V vsakem poglavju so podobice sledijo razvrščene po oblikovanju:
-

preprosti motivi,

-

podobice z oblikovani okviri,

-

podobice okrašene s cvetjem,

-

podobice tiskane v reliefu.

Cvetkova v svoji objavi ni obravnavala molitev in drugih tiskanih besedil oz. podatkov na
podobicah. Na podobicah je okoli 60 različnih besedil7:

Besedilo
Marija, k tebi vsi hitimo
Molitva sv Bernarda
Marija Pomočnica. O, presveta devica!
Molitev k Materi Božji na Brezjah
O Devica, zvezd kraljica
O, Marija, pomočnica kristjanov

Število podobic z
besedilom
84
68
38
34
33
27

V preglednici upoštevamo objave na razglednicah v vseh štirih zbirkah, zato je lahko upoštevanih po več
enakih podobic.
7

O sveta marija!:
O Marija pomočnica kristjanov, pribežališče grešnikov
Božja mati, milosti polna
O devica, pomočnica
Marija pomoč kristjanov. O Mati, polna Božje milosti
Slava ti, brezjanska Mati
O Marija posebna pomočnica
Ich gehe wenn ich traurig bin
Na Brezjah stanuješ
Marija, pomoč kristjanov!
Marija Pomočnica. O devica, pomočnica
O Devica, zvezd kraljica
Sveta Marija, pomagaj siromakom
Pomočnica kristjanov, Mati in Kraljica naša!
Tri molitvice k Mariji.
Molitev pred milostno podobo
Molitev k Mariji Pomagaj.
Spomnil sem se v molitvi
Na Brezjah tvoj je prestol
O preblažena in prečista Devica
Slovo od Marije na Brezjah
Marija Pomagaj!
Mati in kraljica naša
Molitev k Mariji na božjo pot.
Mati božja, up Ti moj!
Gebet
O Marija pomočnica kristjanov!
Molitev k Mariji Pomagaj
Marija pomočnica O presveta Devica!
Marija pomoč Kristjanov
O vesmogočni Bog
O Bog, ki hočeš
Molitev k Materi Božji
Molitev
O Devica Marija, naša ljuba Gospa
Na priprošnjo Matere
Devica moja Mati Božja
Marija Pomagaj Brezje
Mati božja, up Ti moj!
Bodi nam pozdravljena nebes kraljica

26
18
15
14
13
11
11
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

»O MARIJA pomočnica kristjanov!
Začnimo znova skupno pobožnost
Molitev sv. Frančiška Asiškega pred križanim pri sv.
Damijanu
ANGEL GOSPODOV je oznanil Mariji
Einst in ewig licthen Morgen
Maria Hilf 1
Maria Hilf 2
Bitte zu Maria
Gnadenreiche Mutter Jesu!
Molitva sv. Bernarda.
Skrušena molitva
Svätà Maria
Poroučim Té do ohrani

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

K besedilom molitev, pesmi, izrekov smo dodali še izpise:

-

podobice, posvečene posebnim dogodkom

-

posvetilne napise Mariji

-

navedbe tiskarjev, založnikov

-

navedbe odpustkov

-

rokopisne pripise.

Nekaj drobnih rokopisnih pripisov nam nakazuje, da so bile podobice izredno sredstva
duhovnega omrežja. Verjetno v milijonski nakladi so bile ljudem spomin, spominsko darilo,
sredstvo sporočanja, identitetno vezivo.
V zbirki Semeniške knjižnice je več kot 200 podobic, posvečenih Mariji Pomagaj, v zbirki
Muzeja krščanstva več kot 220. Zbirko Leopolda Kolmana sem v presledku skoraj dvajset let
pregledal dvakrat. V času prvega pregleda je bilo v zbirki okoli 230 podobic, tudi danes je
število približno tako, vendar pa je bilo v tem času v zbirki zamenjanih več deset podobic.
Pridobljene so bile zlasti kvalitetnejše podobice. V zbirki Frančiškanskega samostana okoli 85
podobic, nekaj jih je iz zbirke Muzeja krščanstva, nekaj verjetno iz zbirke Leopolda Kolmana,
ostalo so preprostejši tiski.
Za objavo sem izbral okoli 640 prizorov, nekatere podobice so predstavljene obojestransko.
Tudi podobice so priča zgodovinskega procesa zorenja slovenske nacije, ki sovpada z razvojem
čaščenja Marije Pomagaj na Brezjah.
Prve podobice so prevzele kar podobe Marije Pomagaj, kopirane po eni od mnogih kopij
podobe Marije Pomagaj Cranacha ml. iz avstrijskega prostora, ki so bile le približno podobne

Layerjevi Mariji Pomagaj na Brezjah – omenimo podobico iz grafične zbirke Semeniške
knjižnice s kronano Marijo Pomagaj, ki ima pripis 1866. Tudi med tiskarji so bili predvsem
avstrijski in tudi nemški. Tudi nekaj molitev iz prvega časa je nemških. Nekatere podobice
imajo dvojezični zapis Mariji Pomagaj.
Kvaliteta tiskov ni prav nič zaostajala, ko podobice postanejo povsem slovenske, ko nastopijo
domači tiskarji.
Podobice so spremljale oblikovanje slovenskega jezika, obenem pa so vpenjale ljudsko
pobožnost pri Mariji Pomagaj na Brezjah v veliki modernizacijski proces ljudske pobožnosti
19.stoletja v Evrope. Z Marijo Pomagaj na Brezjah tudi Slovenci dobimo nacionalno Marijo.
Brezjanska Marija Pomagaj kot nacionalna Marija še okrepi svoj položaj v prvi Jugoslaviji in
nato še v drugi Jugoslaviji. Če podobice iz prve Jugoslavije s količino in kvaliteto spremljajo
ta proces krepitve Brezij kot osrednjega slovenskega kraja, pa je druga Jugoslavija tudi pri
podobicah kulturna katastrofa. Politični in ideološki boj komunistov proti veri in cerkvi je
skušal v kar največji meri zatreti sleherno cerkveno tiskovno dejavnost.
Tudi v samostojni Sloveniji podobice niso oživele.
Omenili smo, da se le kažejo znaki večjega zanimanja za to zvrst duhovne in kulturne dediščine.
Verjamem, da bodo tudi podobice k Mariji Pomagaj na Brezjah doživele temeljne raziskave in
predstavitve.

Prepisi molitev
Marija k Tebi vsi hitimo

Marija k Tebi vsi hitimo,
Pomoči Tvoje si želimo!
O daj pomoč nam vsaki čas,
Pred božji vedi nas obraz
Ti milostljiva pomočnica!
V nobeni sili, ne v trpljenju,
Ob smrti, kakor zdaj v življenju
Nas ne zapusti, o Kraljica,
Ljubezni polna pomočnica!
Otroci hočemo Ti biti
In s čednostmi Te veseliti.
Vsi s slavospevi Te častimo
Iz dna srca, dokler živimo.

Molitev sv. Bernarda

Molitva sv. Bernarda za spreobernjenje grešnikov.
Spomni se, o premila devica Maria! da še se nikdar ni slišalo, da bi ti kterega zapustila, ki je
pod tvojo brambo pribežal, tvoje pomoči iskal in se tvoji priprošnji priporočil. Tega zaupanja
vnet, k tebi hitim, o Devica vseh devic, k tebi hitim, o Devica vseh devic, k tebi o Mati,
pribežim, pred teboj objokan grešnik stojim, o Mati večne Besede, ne zaverzi moje prošnje,
temoč milostljivo me poslušaj in usliši. Amen.
Molitva sv. Bernarda za spreobrnjenje grešnikov
Spominjaj se, o premila devica Marija! da se še nikdar ni slišalo, da bi ti kterega zapustila, ki je
pod tvojo brambo pribežal, tvoje pomoči iskal in se tvoji priprošnji priporočal. Tega zaupanja
vnet k tebi hitim, o devica vseh devic, k tebi o Mati, pribežim, pred teboj objokan grešnik stojim,

o Mati večne Besede, ne zaverzi moje prošnje, temoč milostljivo me poslušaj in usliši, ki iz
doline solz k tebi kličem. Amen.
Spomni se, o premila Devica Marija, de še nikdar ni bilo slišati, da bi bila ti koga zapustila, ki
je pod tvoje varstvo pribežal, tebe pomoči prosil in se tvoji priprošnji priporočal.
S tem zaupanjem navdan hitim k tebi, o devic Devica in Mati; k tebi pridem in pred toboj
vzdihujoč grešnik stojim, nikar ne zavrzi, o Mati Besede, mojih besed, temveč milostno me
poslušaj in usliši. Amen.

Naslovi:
Molitev sv. Bernarda - K Materi Božji
K Materi Božji
MARIJA POMOČNICA
Marija Pomočnica O presveta devica
Marija Pomočnica
O presveta Devica! ti mati božje milosti, in pribežališče grešnikov! z živo vero pridem k tvoji
priserčni materni ljubezni in te pohlevno prosim, sprosi mi pri Bogu naj pred to milost, da bom
vedno živel po božji in tvoji volji.
Potem pa položim v tvoje presvete roke svoje serce, in te prosim blagoslova in sreče na duši in
na telesu. O ljubeznjiva Devica Marija! nikar ne zaverži moje ponižne in zaupljive prošnje, bodi
moja tolažnica in pomočnica sedaj v življenji in ob moji smrtni uri.
AMEN.
Molitev k Materi Božji na Brezjah 1
Molitev k Materi Božji na Brezjah
Bodi češčena, o Marija! zemlje in nebes kraljica in posebna pomočnica romarske cerkve na
Brezjah! K tebi zdihujem v tej solzni dolini; k tebi studencu vseh milostij, se zaupljivo oziram,
da mi v mojih dušnih in telesnih potrebah pomagaš z svojo mogočno priprošnjo pri Bogu! O

trikrat srečna devica! vzemi me v število svojih zvestih služabnikov, in služabnic, ki si me vzela
pod križem za svojega otroka.
Pokaži da si mati moja z tem , da me navdaš z pravim spoštovanjem in ljubeznijo do tebe. O
mogočna Devica! ki si sterla kači glavo, zatri tudi v meni vse hudo poželjenje in raztergaj verige
mojih pregreh. O modra Devica, ki deliš nebeške zaklade, zadobi mi milosti, za katere veš, da
so zame potrebne, zadobi mi posebno trdno vero, otroško zaupanje, gorečo ljubezen; zadobi mi
dar zmernosti, čistosti, ponižnosti, zadobi mi vnemo za tvojo čast! O Maria stoj mi v vseh
skušnjavah na strani, posebno v moji smertni uri! O Marija varuj me! O Marija! vodi me! po
pravi poti v sveti raj!
Amen.
Molitev k Materi Božji na Brezjah. 2
Molitev k Materi Božji na Brezjah
O Marija posebna pomočnica v romarski cerkvi na Brezjah, ki si že tolko milostij sprosila v
mnogokterih potrebah vbogim Adamovim otrokom. Oh ozri se tudi name sicer nevrednega
svojega otroka, in sprosi mi z svojo mogočno priprošnjo, od svojega ljubega Sina Jezusa milost,
da bi čutil v vseh potrebah moč tvoje priprošnje, da bi mogel sveto živeti, srečno umreti, in te
v nebesih kedaj vekomaj hvaliti in ljubiti.
Amen.

O Devica, zvezd kraljica

Molitev
O Devica, zvezd kraljica,
O Marija, rajski cvet!
Te lepote, te čistoče
Kakor tvoja, nima svet.

Lil'ja bela, ni cvetela,
Tak brez madaža, kot ti;

Cvetka draga, te ne zmaga
Naj kraljev je vrt rodi.

Luna mila je vklonila
Se globoko pred teboj;
Zvezdle svetle, so se spletle
Zgorej v zlati venec tvoj.

Svet mi mrakne, ko zamakne
V tĕ se srdce in okó;
Tebe d'vico si kraljico
Zvolim, naj ti blágo bo!
O Marija, pomočnica kristjanov

MOLITEV
O Marija, pomočnica kristjanov, pribežališče grešnikov, tolažnica žalostnih! Stoj mi na strani,
da svojo božjo pot z pravo pobožnostjo opravim, svoje serce vseh grehov očistim, Bogu svoje
nadloge potožim in po tvoji magočni priprošnji dosežem, kar potrebujem za dušo in telo. Amen.

O sveta Marija!
O sveta Marija! jest Te pozdravim v združeni ljubezni, in se srcem Tvojega sina Jezusa in vsich,
ki Te ljubijo in častijo. Sprejmi me pod Tvoje sveto varstvo. Amen.
O Marija pomočnica kristjanov, pribežališče grešnikov

Molitev
O Marija pomočnica kristjanov, pribežališče krešnikov, tolažnica žalostnih! Stoj mi na strani
da svojo božjo pot z pravo pobožnostjo opravim. svoje serce vseh grehov očistim, Bogu svoje
naloge potožim in po tvoji mogočni priprošnji dosežem kar potrebujem za dušo in telo.
Amen.
Božja mati, milosti polna
Božja Mati,
milosti polna,
kričimo k Tebi vsi:
O prosi za nas uboge
za nas grešnike, gledaj
za nas otroke tvoje,
varuj nas od vseh
nadlog, zdaj, in
v smrtni uri.
O devica, pomočnica

MOLITEV
O devica, pomočnica
Bila si in boš nam ti,
Le sladkosti in blagosti
Tvoja roka nam deli;
Ko cveteča in dišeča
Si, Marija, rožica.
Sem iz raja, svet'ga kraja
Diješ cvetja upanja.
Marija pomoč kristjanov.

Marija pomoč Kristjanov.
O Mati, polna Božje milosti, s potertim sercem išem le pri Tebi pomoč, ki imaš pravo maternsko
ljubezen do revnih Adomovih otrok. Nikar, o sveta Devica Marija! mi je ne odreci, ker z
zgrivanim sercam se k Tebi zatečem, naj moji zdihleji in molitve kakor lepo dišeče darila
pridejo pred tron Tvoje milasti, in nej moj jezik Tvojo hvalo z veseljem oznanuje in moje usta
naj Te neprenehoma častijo, Pred Tvojim svetim obličjem išem pokoj moji duši, in tudi pomoč
v telesnih potrebah, ker vem, de Ti vsakimu pomagaš, kteri v Te svoje zavpanje stavi.
AMEN.

Slava ti, brezjanska Mati
NAŠI POMOČNICI
Slava ti, brezjanska Mati,
O Marija Pomočnica,
ti si upanje Slovencev,
ti si naših src kraljica!
Ti razumeš našo dušo,
naše križe in težave,
dan za dnem deliš dobrote,
tu s prestola svoje slave.

Koliko si solz otrla,
zvezdic upanja prižgala;
kolikim si v skrajni stiski
čudovito pomagala!
Naša polja, naše trate,
naši ljubljeni domovi
pričajo, kako mogočni
tvojih rok so blagoslovi.

Dokler bo izpod Triglava
vrela v daljni svet Savica,
bodo pela naša srca:
Slava tebi, Pomočnica!
M. Elizabeta, O.S.U.
Na Brezjah stanuješ
Na Brezjah stanuješ,
v nebesih kraljuješ,
O prosi Marija,
Pri Bogu za nas!
O Marija posebna pomočnica
Molitev k Materi Božji na Brezjah
O Marija posebna pomočnica v romarski cerkvi na Brezjah, ki se že tolko milostij sprosila v
mnogokterih potrebah vbogim Adamovim otrokom.Oh ozri se tudi name sicer nevrednega
svojega otroka, in sprosi mi z svojo mogočno priprošnjo, od svojega ljubega Sina Jezusa milost,
da bi čutil v vsih potrebah moč tvoje priprošnje, da bi mogel sveto živeti, srečno umreti, in te v
nebesih kedaj vekomaj hvaliti in ljubiti.
Amen.
Marija Pomočnica. O devica, pomočnica
O devica, pomočnica
Bila si in boš nam ti,
Le sladkosti in blagosti
Tvoja roka nam deli;
Ko cveteča in dišeča
Si, Marija, rožica.
Sem iz raja, svet'ga kraja
Diješ cvetje upanja.

Ti nas vodi, z nami hodi,
Kaži pravi nam stezo;
Nas obvari, blagodari
Z roko svojo milostno!
In o smrti raj odprti
Nam doseči milo daj.
Kjer veseli hvalo peli
Bomo tebi vekomaj!
Pomočnica kristjanov, Mati in Kraljica naša!
Pomočnica kristjanov, Mati in Kraljica naša!
V nedoumljivi stiski človeštva te zaupno prosimo, reši nas s svojo mogočno priprošnjo pri Sinu
Jezusu vsega hudega na duši in telesu.
Prav posebno te prosimo, ozri se milostno na naše zgubljene brate, ki so, zapeljani po krivih
prerokih, kupo svojega in našega gorja napolnili do vrha.
Mati, z močjo svoje ljubezni premagaj peklensko sovraštvo, ki so ga hudobno sejali in z njim
zastrupili toliko naših sinov.
Usmiljena Mati, daruj bratsko kri, s katero so napojili rodno zemljo, božjemu Jagnjetu, da ne
bo vpila do nebes po maščevanju, marveč bo nanje pritegnila vèliko milost pravega spoznanja.
Ponižno priznavamo tudi mi svojo krivdo, da smo Boga premalo ljubili, sveto Cerkev preslabo
ubogali, božje zapovedi predrzno

kršili in tako božjo šibo zaslužili. Skesani zaupamo, da

nam boš izprosila odpuščanje grehov in spreobrnitev grešnikov, ki so zapústili Boga in tebe in
drve v časno in večno pogubo.
Za to prosimo v trdni veri v neskončno ljubezen tvojega Sina do vsake zgubljene ovce, v
njegovo neskončno usmiljenje do vseh, ki so zašli, in v tolažilne njegove besede, ki si jih pod
križem slišala v najstrašnejši uri svojega življenje: »Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo.«
Spomni se, milostna Mati, da so naši zgubljeni bratje nekoč v očetovi hiši in v materinem
naročju nedolžni klicali tvoje ime, radostno peli tvoje pesmi, pobožno molili Zdravo Marijo in
rožni venec. Razveselili sedaj naše družine in pripeljali jih s svojo mogočno roko nazaj v

očetovo hišo, ki so jo zaslepljeni zapùstili, da bom zopet skupaj s teboj slavili nebeškega Očeta
po tvojem Sinu Jezusu Kristusu. Amen.
Z dovoljenjem škofijskega ordinariata v Ljubljani.

Tri molitvice k Mariji.

Tri molitvice k Mariji.
1. Častim te iz vsega srca, presveta devica! bolj nego vse angelje in svetnike v nebesih kohčez
večnega Očeta in darujem ti svojo dušo z vsemi njenimi močmi.
2. Častim te iz vsega srca, presveta devica! bolj nego vse angelje in svetnike v nebesih, kot
mater Jezusa Kristuza in darujem ti vse svoje telo z njegovimi čuti.
3. Častim te iz vsega srca, presveta devica! bolj nego vse angelje in svetnike v nebesih, kot
ljubljeno nevseto svetega Duha in darujem ti svoje srce z vsemi njegovimi občutki.
Izprosi mi, o Marija, od presvete Trojice vsa sredstva, katera so mi k večnemu izveličanju
potrebna.
Odpustek za žive in mrtve vsakikrat po 100 dni; kdoz moli to molitvico vse mesec vsaki dan,
za dobi popolnoma odpustek, ako opravi sveto izpoved.
Leo XIII.

Spomnil sem se v molitvi
Na čelni strani:
Spomnil
sem se v molitvi
posebej tebe na
Maria sv. Brezij
Ter ti prinesem
ta podobico za
spominek.

Na hrbtni strani:
MOLITEV

O Marija, pomočnica kristjanov, pribežališče grešnikov, tolažnica žalostnih! Stoj mi na strani,
da svojo božjo pot z pravo pobožnostjo opravim, svoje serce vseh grehov očistim, Bogu svoje
nadloge potožim in po tvoji magočni priprošnji dosežem, kar potrebujem za dušo in telo. Amen.

Sveta Marija, pomagaj siromakom

MOLITEV
Sveta Marija, pomagaj siromakom, podpiraj malosrčne, tolaži jokajoče, moli za ljudstvo, prosi
za duhovstvo, pomagaj romarjem: da vsi občutijo tvojo pomoč, ki prosijo tvojega varstva: O
Marija, milosti polna, k tebi kličemo vsi. Marija pomagaj nam, prosi za nas vboge grešnike, reši
svoje otroke vseh nadlog. Amen.

Molitev pred milostno podobo
Molitev pred oitlvsiom (milostno – op.p.) podobo
Polen zaupanja pribežim k tebi, o čudodelna nebeška kraljica, Marija! Preponižno pokleknem
k tvojim presveti, milostipolnim nogam, o Božja Devica in te prosim, ne zaverzi me izpred
svojega prestola milosti!
Jaz slaboten človek onečiščen z obilnimi grehi, bi se ne tebi, o najčistejša Božja Devica, a jaz
vem, da se je Božji Izveličar, katerega se nam rodila, zato včlovečil, da išče in izveliča, kar je
izgubljenega. O mogočna pomočnica kristjanov, k tebi, o Marija, kličem v svoji žalosti in v
svoji potrebi. O usmili se me, tolažnica žalostnih, o razveseli me s svojo tolažbo in izprosi mi
pri svojem najbolj ljubeznjivem Sinu milost. (za katero posebno prosiš) ter poverni z njo moje
največje zaupanje!
Jaz, o Marija, nočem nehati obračati svojich oči k tebi, materi milosti, prositi te hočem, dokler
me ne uslišiš in mi ne pošlješ svoje tolažbe Amen.

Na Brezjah tvoj je prestol,

Na Brezjah tvoj je prestol,
na Brezjah si doma,
Ti Mati vseh Slovencev –

Marija Pomagaj, pozdravljena!

Pripis:
Marija Pomagaj Brezje
Spominjaj se, o premila Devica Marija,
da še nikdar ni bilo slišati,
da bi bila ti koga zapustila,
ki je pod tvoje varstvo pribežal,
tebe pomoči prosil
in se tvoji prošnji priporočal.
S tem zaupanjem hitim k tebi,
o Devica Devica in Mati!
K Tebi pridem, pred teboj
zdihujoč grešnik stojim.
Nikar ne zavrzi o Mati Besede,
mojih besed, temveč milostno
me poslušaj in usliši. Amen.

Molitev k Mariji Pomagaj
Marija Pomagaj, Ti si kraljevala na naših Brezjah, kraljevala si v naših srcih! Ne zapusti nas v
tej najhujši nesreči, ko toliko naših ljudi vzdihuje v pregnanstvu in nima več svojih duhovnikov,
ki bi jih tolažili v trpljenju, jim delili svete zakramente in jih po Tebi vodili k Jezusu.
Priznamo, da smo veliko grešili, drzno smo prelamljali božje in cerkvene zapovedi, hudo žalili
presveto Srce Jezusovo in z bogoskrunsko kletvijo sramatili tudi Tvojo čast. Zaslužili smo
trpljenje, ki nas tare.
Toda glej, Marija Pomagaj, skesano se zdaj obračamo k Tebi. Sprejmi nas v svoje varstvo, bodi
nam zopet dobra mati! Prevedi nas k svojemu Sinu; pri njem nam izprosi milost, da ostanemo
odslej vedno njegovi dobri otroci; v našem imenu ga prosi, da nam zaradi nedolžnih, pravičnih
in svetih skrajša dneve strahot in bridkosti.

Čuvaj našo mladino, varuj nam duhovnike in svoje, tolaži žalostne in obupajoče, umirajočim
izprosi srečno smrt, pripelji nas nazaj na naše domove, vôdi nas tako, da se bomo zopet zbirali
pred Tvojim milostnim oltarjem in se Ti zahvaljevali za rešitev. Amen.
Marija Pomagaj, prosi za nas!..
Oče naš...
(S cerkvenim in redovnim dovoljenjem.)
O preblažena in prečista Devica
O preblažena in prečista Devica, kronana Kraljica nebeška, mati milosti, Marija! Glej me
vbozega grešnika, nevrednega Tvojega pogleda; ali ker si ta sveti kraj izvolila in ga se svojo
hišico posvetila ter tukaj nevsahljivi studenec milosti odperla, stopam s polnim zaupanjem pred
Te s ponižno prošnjo, da me blagosloviš vslišati in najprej od svojega preljubega Sinu
odpuščenje grehov in popoljšanje mojega življenja izprositi, potem pa vsliši me v tej potrebi...
in izprosi mi to milost.... ter obvaruj me od vsakega zla na duši in telesu, posebno pa ob moji
smertni uri. Amen.
"Hvaljen bodi Jezus in Marija! - danes in vselej ali na vekomaj. Amen".
(Odpustek.)

Pripis spredaj:
Marija Pomočnica na Brezjah
O Marija
Tebi se sporočim,
Tvoj hočem biti,
o Kraljica moja.

Marija pomočnica O presveta Devica!
O presveta Devica! ti Mati božje milosti, in pribežališče grešnikov! z živo vero pridem k tvoji
preserčni materni ljubezni in te pohlevno prosim, sprosi mi pri Bogu naj pred to milost, da bom
vedno živel po božji in tvoji volji.
Potem pa položim v tvoje presvete roke svoje serce, in te prosim blagoslova in sreče na duši in
na telesu. O ljubeznjiva Devica Marija! nikar ne zaverži moje ponižne in zaubljive prošnje, bodi
moja tolažnica in pomočnica sedaj v življenji in ob moji smertni uri.
Amen.

Slovo od Marije na Brezjah
Slovo od Marije na Brezjah
Vse prepeva, se raduje,
pesmi do neba donè;
moja duša le žaluje,
v solzah trepeta srce,
ker slovesna ura bije,
da od Matere Marije
moram ločiti se zdaj
zapustiti sveti kraj.
O Marija, če ti v lice
danes gledam zadnjikrat,
zadnjič tečejo solzice
mi na cvetke tvojih trat,
srčno kličem: »Zbogom
Mati
tebi hočem zvest ostati!
Srečno, čudapolni kraj,
vse sladkosti sladki raj!«

Ti Marija pa ohrani
me v ljubezni materni;
stoj v nadlogah mi na
strani
na vseh potih mojih dni.
Ljuba mati meni bodi
v sveti raj me varno vodi,
naj te srečen tam častim,
nikdar več ne zapustim.

Zdaj zvonovi zazvonite
meni v žalostno slovo,
vroče solze se razlijte
zadnjikrat na zemljo to!
Ti pa z Jezusom Marija
bodi moja tovaršija!
Kadar pride smrtna noč,
klical vaju bom na pomoč.
O vesmogočni Bog
O vesmogočni Bog,
pridi k nam tvoje kraljestvo!
Srce Jezusovo, ljubim te.
Spreobrni grešnike,
ki te preklinjajo!
Marija, Mati ljubezniva
in pomoč kristjanov,
prosi za nas!
Ob vsakem utripu človeških src
hvala in čast Jezusu in Mariji!
Št.2070.
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Ign.Nadrah g.v.

O Bog, ki hočeš
O Bog, ki hočeš, da tvoji verniki vsako leto vsaj enkrat opravijo dobro spoved in v
velikonočnem času vredno prejmejo sv. Rešnje Telo ter se tako pripravijo na praznik vstajenja,
prosimo te: vsem udom Kristusovega skrivnostnega telesa, ki v sebi nimajo več božjega
življenja, daj to milost, da v tem postnem času božje življenje zopet zažive, onim pa, ki to
življenje že imajo, daj pravo ljubezen, da bodo k duhovnemu vstajenju še drugim pomagali.
Po istem Kristusu Gospodu našem Amen.
Marija, pomoč kristjanov, prosi za nas. Pribežališče grešnikov, prosi za nas. Kraljica apostolov,
prosi za nas.
Marija, pomoč kristjanov!
Marija, pomoč kristjanov!
V času, ko se posvečujemo Tvojemu brezmadežnemu srcu,
s l o v e s n o i z j a v l j a m o:
Gospodovih dni ne bomo skrunili s hlapčevskimi deli in grešnim veseljem, temveč jih
posvečevali, hodili k maši in pridigiBogokletna beseda ne bo prišla iz naših ust.- Z grehi nečistosti ne bomo omadeževali svojih
srcZahtevam nespodobne mode se ne bomo vdajali, ker nočemo hudo žaliti našega GospodaZakonsko in družinsko življenje bomo živeli tako, kot bog hočeOgibali se bomo grde sebičnosti in nizkega sovraštva, krivičnosti in grehov jezikaSkrbeli bomo, da izginejo ti grehi iz našega narodaMolili bomo vsak dan rožni venec, zlasti po naših družinahZadoščevali bomo tudi naprej Jezusovemu in Tvojemu Srcu s pobožnostjo prvih petkov in
sobotTo bodi vodilo in pravilo našega življenja!
Marija! Stoj nam ob strani! Pomagaj nam! Amen.

Marija Pomagaj!
Marija Pomagaj! V najtežjih časih so obračam nate: Spomni se, da si naših src kraljica, pa nam
prihiti na pomoč! Utrjuj nas v sveti veri, podpiraj nas v dobrem, daj, da spregledajo zaslepljeni,
spreobrni grešnike; tolaži žalostne in obupane, pomagaj nam iz stisk in bridkosti; brani našo
domovino! Kot mati nas varuj, da Ti ostanemo zvesti otroci!
Amen.
(S cerkvenim in redov. dovoljenjem)
O Marija pomočnica kristjanov!
»O Marija pomočnica kristjanov!
Stoj mi iz ljubezni do Jezuse na strani, da ja čež vše ljubim.
Presveto serce Jezusovo dodeli da te vedno bolj ljubimo.
Presladko serce Marije, bodi moje rešenje.!

Molitev k Mariji Pomagaj.

Molitev k Mariji Pomagaj.
Marija Pomagaj, Ti si kraljevala na naših Brezjah, kraljevala si v naših srcih! Ne zapusti nas v
tej najhujši nesreči, ko toliko naših ljudi vzdihuje v pregnanstvu in nima več svojih duhovnikov,
ki bi jih tolažili v trpljenju, jim delili svete zakramente in jih po Tebi vodili k Jezusu.
Priznamo, da smo veliko grešili, drzno smo prelamljali božje in cerkvene zapovedi, hudo žalili
presveto Srce Jezusovo in z bogoskrunsko kletvijo sramotili tudi Tvojo čast. Zaslužili smo
trpljenje, ki nas tare.
Toda glej, Marija Pomagaj, skesano se zdaj obračamo k Tebi. Sprejmi nas v svoje varstvo, bodi
nam zopet dobra mati! Prevedi nas k svojemu Sinu; pri njem nam izprosi milost, da ostanemo
odslej vedno njegovi dobri otroci; v našem imenu ga prosi, da nam zaradi nedolžnih, pravičnih
in svetih skrajša dneve strahot in bridkosti.
Čuvaj našo mladino, varuj nam duhovnike in svoje, tolaži žalostne in obupajoče, umirajočim
izprosi srečno smrt, pripelji nas nazaj na naše domove, vôdi nas tako, da se bomo zopet zbirali
pred Tvojim milostnim oltarjem in se Ti zahvaljevali za rešitev. Amen.
Marija Pomagaj, prosi za nas!..

Oče naš...
(S cerkvenim in redovnim dovoljenjem.)
Kraljica miru, prosi za nas!
Z dovoljenjem Nadbisk. Duhovnog stola, br.6930 42, od 22.VI. 1942.
Mati in kraljica naša
MATI IN KRALJICA NAŠA
TVOJI NAJ BOMO TI
VODI NAŠE MISLI
NAŠE BESEDE IN DEJANJA
ODPOVEMO SE VSEMU KAR BI
ŽALILO TEBE IN TVOJEGA
SINA
ODPOVEMO SE NESPODOBNEMU
GOVORJENJU NESPODOBNI NOŠI
SKRUNJENJU GOSPODOVIH DNI
KLETVI PREPIROM IN
VSAKI KRIVIČNOSTI
ZADOŠČEVATI HOČEMO
TVOJEMU IN JEZUSOVEMU
SRCU ZA VSE GREHE
VSAK DAN POZDRAVLJATI TE S
Sv.ROŽNIM VENCEM VSAK
MESEC TOLAŽITI S POBOŽNOSTJO
PRVIH PETKOV IN SOBOT
VOLJNO NOSITI KRIŽE
KI JIH BO BOŽJA DOBROTA
POSLALA.

Molitev k Materi Božji
Molitev k Materi Božji
Pod tvoje varstvo pribežimo, o sveta božja Porodnica, ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti, o častljiva in blagoslovljena Devica, naša gospa, naša
srednica, naša besednica! S svojim Sinom nas spravi, svojemu Sinu nas priporoči, svojemu Sinu
nas izroči! V.Prosi za nas, sveta božja Porodnica.
O. Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Pripis:
Molimo, Gospod Bog, vedno naj se veselimo
zdravja na duši in telesu.
Na priprošnjo svete Device Marije
nas reši zemeljskih bridkosti
in nam daj uživati nebeško veselje.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

O Devica, zvezd kraljica

O Devica, zvezd kraljica,
O Marija, rajski cvet!
Te lepote, te čistoče
Kakor Tvoje, nima svet.

Lil'ja bela, ni cvetela,
Tak brez madeža, kot Ti;
Cvetka draga. Te ne zmaga
Naj kraljev jo vrt rodi.

Luna mila je vklonila
Se globoko pred Teboj;

Zvezde svetle so se spletle
Zgoraj v zlati venec Tvoj.
Svet ne miče, ko zamakne
V Te se srce in okò;
Tebe d'vico si kraljico
Zvolim, naj ti blàgo bo!
Molitev k Mariji na božjo pot
Molitev k Mariji na božjo pot.
O kraljica nebes in zemlje, še enkrat se ozrem na romarsko cerkev in vzdihnem k Mariji vseh
gnad. O Marija, tujec sem na zemlji, nikar se ne skrivaj pred menoj, ampak ozri se name
ubozega romarja. Glej, moja duša je močno žejna po tebi. O studenec te gnade in milosti, sprosi
mi gnade, katere potrebujem. O mogočna devica, ki si kači glavo strla, zatri tudi moje hudo
nagnenje in poželjenje, in raztrgaj vezi, s katerimi so me strasti zvezale.
V vseh skušnjavah se zame poteguj, v vseh potrebah mo pomagaj, v vseh težavah mi pomagaj,
v vseh težavah me podpiraj in iz nevarnosti me reši. Zdaj se sv. Mariji zapišem, in klical bom:
Marija pomagaj mi, Marija pomagaj mi, in sprosi, da bom enkrat v nebesih tvojo sveto roko
kušnil.
Amen.
Devica moja Mati Božja

Devica
moja Mati
Božja, pusti Tvoj
mene čisto biti! Tvoj
v življenju ino v smrti,
Tvoj v nesreči, v boječi in
nevarnosti. Tvoj na križi
in bolezni, Tvoj za vse

čase vekomaj! Devica
moja Mati Božja
pusti Tvoj mene
čisto biti
Devica moja Mati Božja, pusti Tvoj mene čisto biti! Tvoj v življenju ino v smrti, Tvoj v nesreči,
v boječi in nevarnosti.Tvoj na križi in bolezni, Tvoj za vse čase na veko maj! Devica moja Mati!
Božja pusti Tvoj mene čisto biti.

Molitev 1

Molitev
O Marija, Ti tolažnica vseh nadlog, ne zaverži naših prošinj v potrebah naših, temuč reši vselej
nas, vseh nevarnost in nadlog, kateri stav'mo v Te zaupanje.

Molitev 2

Molitev.
Vsegamogočni, usmiljeni Bog! ki si preblaženo Devico keršanskemu ljudstvo vedno mogočno
pomočnico dal; dodeli nam milostno, da pod tokim varstvom boj svojega življanja serčno
pridobimo in zmago hudobnega duha v svoji smertni uri dosežemo. Po Kristusu Gospodu
našem.
Amen.
Na priprošnjo Matere
Na priprošnjo Matere edinorojenega božjega Sina naj bo vsakdo, ki bo Kraljico usmiljenja in
premilostno našo Gospo pred to podobo pobožno častil, sedanje nevarnosti rešen;
naj doseže odpuščanje vsega, kar je zagrešil in kar je opustil; prejme v tem življenju milost, ki
jo prosi in v prihodnjem večno zveličanje.
AMEN.
A.B. Jeglič- škof

O Devica Marija, naša ljuba Gospa

(za pogostno sv. obhajilo)
O Devica Marija, naša ljuba Gospa presvetega Zakramenta, ti slava krščanskega ljudstva, radost
vse Cerkve, zveličanje sveta: prosi za nas, in obudi v vseh vernih pravo pobožnost k presvetemu
oltarnemu zakramentu, da bodo vredno pripravljeni, prejmati ga vsak dan. Amen.
(Odpustka 300 dni vsakikrat. Pij X., 23.I.1907.)
S cerkvenim dovoljenjem.
Mati božja, up Ti moj!
Mati božja, up Ti moj!
Daj mi, da ostanem Tvoj!
Tvoj ob smrti in življenju,
Tvoj v težavah in trpljenju,
Tvoj, kadar živim nesrečno,
Tvoj za časno in za večno.

Na hrbtni strani:
Molitev k Materi Božji na Brezjah
Bodi češčena, o Marija! zemlje in nebes kraljica in posebna pomočnica romarske cerkve na
Brezjah! K tebi zdihujem v tej solzni dolini; k tebi studencu vseh milostij, se zaupljivo oziram,
da mi v mojih dušnih in telesnih potrebah pomagaš z svojo mogočno priprošnjo pri Bogu! O
trikrat srečna devica! vzemi me v število svojih zvestih služabnikov, in služabnic, ki si me vzela
pod križem za svojega otroka.
Pokaži da si mati moja z tem , da me navdaš z pravim spoštovanjem in ljubeznijo do tebe. O
mogočna Devica! ki si sterla kači glavo, zatri tudi v meni vse hudo poželjenje in raztergaj verige
mojih pregreh. O modra Devica, ki deliš nebeške zaklade, zadobi mi milosti, za katere veš, da
so zame potrebne, zadobi mi posebno trdno vero, otroško zaupanje, gorečo ljubezen; zadobi mi
dar zmernosti, čistosti, ponižnosti, zadobi mi vnemo za tvojo čast! O Maria stoj mi v vseh

skušnjavah na strani, posebno v moji smertni uri! O Marija varuj me! O Marija! vodi me! po
pravi poti v sveti raj!
Amen.

Marija Pomagaj Brezje

Marija Pomagaj Brezje
Pod tvoje varstvo pribežimo,
O sveta božja Porodnica,
ne zavrzi naših prošenj v naših potrebah,
temveč reši nas vselej vseh nevarnosti,
o častitljiva in blagoslovljena Devica,
naša gospa, naša srednica, naša besednica!
S svojimi Sinom nas spravi,
svojemu Sinu nas priporoči,
svojemu Sinu nas izroči.
Prosi nas, sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Gospod Bog, vedno naj se veselimo
zdravja na duši in telesu.
Na priprošnjo svete Device Marije
nas reši zemeljskih bridkosti
in nam daj nebeško veselje.
Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Bodi nam pozdravljena nebes kraljica
Bodi nam pozdravljena nebes kraljica
Nikdar dosti slavljena Mati in devica
Milostno poglej na nas,

Mati Bogu mila,
Bodi dobra nam vsak čas
Ko do zdaj si bila
Molitev sv. Frančiška pred križanim pri sv. Damijanu
Sv. Frančišek Asiški, 1181 – 1226
Assisi, Bazilika sv. Frančiška, Cimabue – okoli 1277
Marija Pomagaj - Brezje
Leopold Layer - 1814
Molitev sv. Frančiška Asiškega pred križanim pri sv. Damijanu
O vzvišeni in veličastni Bog,
razsvetli temine mojega srca.
Daj mi pravo vero, trdno upanje,
popolno ljubezen, globoko ponižnost,
razumnost in spoznanje,
da se bom držal tvojih zapovedi.
Amen.
MIR IN DOBRO
Frančiškov pozdrav blaženi devici Mariji
pozdravljena, sveta Gospa,
presveta kraljica,
božja mati Marija!
Ti si vedno Devica,
izbral Te je najsvetejši Oče nebeški
in Te posvetil
z najsvetejšim ljubljenim Sinom
in Svetim Duhom.
V Tebi je bila in je
vsa polnost milosti in vse dobro.

Pozdravljena, Gospodova palača!
Pozdravljena, njegovo šotorišče!
Pozdravljena, njegovo domovanje!
Pozdravljena, njegova dekla!
Pozdravljena, njegova mati!
In vse ve, svete kreposti,
ki se po milosti
in razsvetljenju Svetega Duha
izlivate v srca verujočih,
da jih iz nevernih spreminjate
v Bogu zveste.
Mati božja, up Ti moj!
Mati božja, up Ti moj!
Daj mi, da ostanem Tvoj!
Tvoj ob smrti in življenju,
Tvoj v težavah in trpljenju,
Tvoj, kadar živim nesrečno,
Tvoj za časno in za večno.
Mati, k Tebi hrepenim,
Mati, k Tebi si želim,
Mati dobrotna, stoj mi ob strani,
Mati mogočna, zlega me brani!
O Mati, pomagaj mi v molitvi,
O Mati, pomagaj mi v boritvi,
O Mati, pomagaj mi v trpljenju,
O Mati, čuvaj me v življenju!
Pomagaš mi lahko – Mogočna,
Pomagaš rada mi – Dobrotna,
Pomagati mi moraš – Zvesta,
Pomoreš mi – Usmiljena!

O milosti mati, kristjanom vir,
Zavetje daješ grešnim in dušni mir.
Ti upanje zemlje, ti kras neba,
Tolažba potrtim, njih bran krepka,
Zaman še nikdar te ni prosil nikdo,
Ni dete proseče prezrto ni bilo.
Zato kličem vedno, če skrb me mori:
Marija pomagati vedno hiti.
Z zaupanjem kličem v težavah jaz,
Marija pomaga nam sleherni čas.
Do smrti jaz vedno verujem tako:
Marija pomaga nam priti v nebo.
Amen.

Pripis:
Spredaj:
PROŠNJA: SRCE MARIJINO
SPREOBRNI GREŠNIKE
OBVARUJ NAS PEKLA
VODI NAŠO DRUŽINO
PRIPELJI NAS V NEBESA

Zadaj:
MATI IN KRALJICA NAŠA
TVOJI NAJ BOMO – TI
VODI NASE MISLI –
NAŠE BESEDE IN DEJANJA – ODPOVEMO
SE VSEMU KAR BI
ŽALILO TEBE IN TVOJEGA
SINA
ODPOVEMO SE

NESPODOBNEMU GOVORJENJU NESPODOBNI NOŠI SKRUNJENJU
GOSPODOVIH DNI
(KLETVI PREGREHI?) IN
VSAKI KRIVIČNOSTI
ZADOŠČEVATI HOČEMO TVOJEMU IN
JEZUSOVEMU SRCU
ZA VSE GREHE*
VSAK DAN POZDRAVLJATI TE Z ROŽNIM
VENCEM * VSAK
MESEC TOLAŽITI S
POBOŽNOSTJO PRVIH
PETKOV IN SOBOT *
VOLIMO NOSITI KRIŽE
KI JIH BO BOŽJA
DOBROTA POSLALA
Začnimo znova s k u p n o pobožnost
Začnimo znova s k u p n o pobožnost deveterih prvih petkov in peterih prvih sobot!
Božje usmiljenje, ki naj naredi konec nepopisnemu trpljenju sedanjosti, moremo
upravičeno pričakovali le, če po vseh svojih močeh božji pravičnosti za grehe in žalitve
zadoščujemo in to po presvetem Srcu Jezusovem in brezmadežnem Srcu Marijinem.
Papež Pij XII. je dne 11. junija letos vernikom, ki so se zbrali pred čudodelno podobo
Naše ljube Gospe božje ljubezni, da se ji za rešitev iz vojnih nevarnosti zahvalijo, med drugim
dejal: »Kdor bi hotel od brezmadežne Device Marije sprositi konec šib brez resnega sklepa
krščanske prenovitve zasebnega in javnega življenja, bi zahteval od Boga nekaznivost za
krivde in pravico, da si uredi lastno življenje ne po božjih zapovedih, ampak po razbrzdanih

strasteh. Takšna prošnja bi bila pravo nasprotje krščanski molitvi, bi bila žalitev božja,
izzivanje njegove pravične jeze in dokaz zakrknjenosti v grehu.«
Da pomagamo rešiti svoj narod iz vseh pretečih nevarnosti, predvsem iz nevarnosti
brezboštva, moramo v smislu obljub, ki smo jih napravili ob priliki spokornih procesij,
z a d o š č e v a t i za grehe vsega naroda, posebno za vso razuzdanost in za zle navade v vedenju
in obleki, za versko brezbrižnost in čezmerno hlastanje po vsakovrstnem uživanju, za
nespoštovanje Gospodovih pravic zlasti na Njemu posvečene dneve, za krivične obogatitve
na škodo revežev, za grehe materializma v vsaki obliki.
Združeni v skupni volji zadoščevati in svoje življenje poboljšati v duhu posvetitve
presvetemu Srcu Jezusovemu in brezmadežnemu Srcu Marijinemu, bomo sebi in vsemu
narodu očistili vest, obnovili spoznanje za vrednote duha, da se podamo vsi na varno pot
izpolnjevanja božjih zapovedi, v čemer je zagotovilo sreče za sedanjost in bodočnost.
S k u p n o p o b o ž n o s t p r v i h p e t k o v bomo začeli letos meseca avgusta in jo končali
s prvim petkom aprila prihodnjega leta 1945. O b e n e m p a b o m o m e s e c a a v g u s t a
z a č e l i v r s t o p e t e r i h p r v i h sob o t in jo končali prvo soboto meseca decembra. Z
n o v i m l e t o m p a b o m o z a č e l i t a k o j d r u g o v r s t o p r v i h s o b o t in jo končali v
maju prihodnjega leta 1945.
S to pobožnostjo, upam, se bomo duhovno pripravili za darove božjega usmiljenja, ki jih
hočemo v ponižnem zadoščevanju sprositi zase in za ves narod v neomajnem zaupanju v moč
skupne molitve, saj verujemo v Jezusovo besedo: »Ako se na zemlji dva izmed vas zedinita
v kateri koli prošnji, jima bo vse storil moj Oče, ki je v nebesih« (Mt 18,19).
P r e s v e t o S r c e J e z u s o v o i n b r e z m a d e ž n o S r c e M a r i j i n o sta rešilni znamenji
za nas in za naš narod in ves svet. Pod to znamenje smo se postavili, njima so se naše družine
posvetile — pri njiju vztrajajmo in ne bomo osramočeni.
V Ljubljani, dne 18. julija 1944.
⸸ Gregorij Rožman
škof ljubljanski.
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Ime: ………………………
O MARIJA pomočnica kristjanov!
»O MARIJA pomočnica kristjanov!
Stoj mi iz ljubezni do Jezusa na strani, da ja čež vše ljubim.
Presveto srce Jezusovo, dodeli da te vedno bolj ljubimo.
Presladko serce Marije bodi moje rešenje.«

ANGEL GOSPODOV je oznanil Mariji

ANGEL GOSPODOV je oznanil Mariji - in spočela je od Svetega Duha. Zdrava Marija...
Glej, dekla sem Gospodova zgodi se mi po tvoji besedi.
Zdrava Marija...
in Beseda je človek postala - in
med nami prebivala.
Zdrava Marija...
Prosi za nas sveta božja Porodnica.
Da postanemo vredni obljub Kristusovih.
MOLIMO. Nebeški Oče, po angelu si nam oznanil učlovečenje svojega Sina. Posvečuj in
podpiraj nas s svojo milostjo in nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja.
Po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Slava Očetu in Sinu in Sv. Duhu,
kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

Ich gehe wenn ich traurig bin

Ich gehe wenn ich traurig bin, zur lieben Mutter Gottes hin, und alles Lei bund allen Shcmerz
vetrau' ich ihtem Mutterherz. Der Sohn in seiner Leidenschaft hat si als Mutter uns vermacht,
uns helfen ist ih Mutterpflicht. Maria sie vergißt das nicht, Manch Herz ista n Erbarmen reich,
doch ihrem Herz ist seines gleich, des Kindes Leib, des Kindes Schmerz, fühle nur so recht ihr
Mutterherz. Drug geh', hast du betrübten Sinn, nur gleich zur Muttergottes hin und alles Leib
und allen Schmerz erzähle ihrem Mutterherz und sie, die Mutter Königin, veschafft dir wieder
heitern Sinn! Drum felsenfest dich ihr vertrau', sie ist ja unsere liebe Frau.
Oberkirchliche Druckerlaubnis (…)
Bamberg, dem 12. Juni 1903
Maurer, (…)

Bitte zu Maria

Bitte zu Maria

O heiligste Jungfrau, Mutter des menschgevordenen Wortes, Ausspenderin der Gnaden und
Zuflucht für uns arme Sünder! Mit lebendigem Glauben wende ich mich zu Deiner
mütterlichen Liebe, und bitte Dich um di Vermittelung der Gnade, stets dem Willen Gottes
und dem Deinigen gemäß zu leben. In Deine heiligsten Hände lege ich mein Herz, un flehe
Dich an um da Heil der Seele und des Leibes, und hoffe festiglich, daß Du, o liebreiche
Mutter! Mich erhören werdest. Darum bete ich mit lebendigem Vertrauen zu Dir: O gütigste
Mutter! Nehme mich in die Zahl Deiner Kinder auf, und sei meiner eingedent jetzt und in der
Stunde meines Todes.
Amen
Mittiß's Druck in Laibach. Verleger H. Ničman.

Gnadenreiche Mutter Jesu!

Gnadenreiche Mutter Jesu!
Sei mir gegrüßt! O du gebenedeite Jungfrau Maria! In Demuth meines Herzens, erzeige ich
dir alle Ehre. Du aber glorreiche Jungfrau sihe gnädig von deinem Throne herab. Vro disem
wunderartigen Bilde flage ich dir all mein Leib und Noth, auf deinen mütterlichen Schutz
lege ich Alles, was mich an Leib und Seele Bedrücket. Zu dir rufe ich aus dnem Grunde
meines Herzens, und flehe so lange, bis du mir Hilfe gewährt. Hier hast du viele taufende von
Menschen getröstet, ihnen die schwere Last ihren Sünden abgenommen, und ewig soll mein
Herz dich Mutter der Gnade preisen. Amen.
Verlag vor. Gregor Fischer in Innsbruck. Nachdruck verboten.

Gebet

Gebet
O Mutter der Barmherzigheit,
Du Trost und Gnadenspenderin,
Zu Dir fühlt ich mich allezeit
Vertrauungsvoll gezogen bin.
Ich fleh’ zu Dir, o Königin,
Schon jetzt um Deine Lieb und Gnad

Sei mir auch Mutter Helferin,
Wenn einst die Todesstunde naht.
Lass mir nicht sinken, nicht verzagen,
Gib’ Schutz mir allezeit.
Un wenn getrennt vom Leib die Seel’,
Dann führ sie hin vor Gottes Thron,
In Deinen Schutz und Schirm si stell,
Das gnädig richte si Dein Sohn.
So bitte ich und hoff auf dich,
O Mutter der Barmherzigkeit;
Sei immerbar mir gnädlich,
Ein Trost für Zeit und Ewigkeit’!

Maria Hilf 1

Maria Hilf.
O Mutter de göttlichen Gnaden, mit geprestem Herzen suche ich Hilfe bei Deinen
mütterlichen Throne und bitte Dich bemüthigst, lasse mich solche finden und erlangen. O
selige Jungfrau, lasse mich solche finden und erlangen. O selige Jungfrau Maria sieh men
reumüthiges Herz an, meine Seufzer steigen auf zu Dir und mein Gebet sei Dir angenehmer
als wohlriechendes Opfer, mein Mund soll Dein Lob mit Freuden verkünden, meine Lippen
Dich ohne Unterlaß preisen.
Vor Deinem heiligen Angesichte suche ic Ruhe! Dir ist mein Anliegen wohl bekannt, und ich
hoffe mit Zuversicht, daß Du mir Deinen mächtigen Beistand nicht entziehest, die Du Dich so
gerne bei Bedrängten annimmst, wenn sie mit vollem Vertrauen Dir stehen.
Amen

Maria Hilf 2

Maria Hilf
Gebet

Jungfrau, Mutter Gottes mein! Las mich ganzu dein eigen sein! Dein im Leben und im Tod;
Dein in Unglück, Angst un Noth, Dein in Kreuz und Bitt'rem Leid, Dein für Zeit und
Ewigkeit. Jungfrau, Gottes Mutter mein! Las mich ganz dein eigen sein!
Trautner &Co., Innsbruck

Einst in ewig licthen Morgen

Einst in ewig licthen Morgen
Wandeln durch des himmels Auen
Werden wir, um nie zu scheiden,
Uns vereinigt wieder schauen.

Also sprach das Kind, und leise,
Wie es kam, so war's verschwunden.
Keine Worte können scihldern,
Was die Mutter da empfunden.

Neider sank sie, Gott lobpreisend,
Daß er solchen Trost gewähr;
Eine Thräne stand im Auge,
Docah es des Dankes Zähre.

Und eigriff ein schmerzlich Sehnen
Wieder sie noch Ihrem Kinde,
Jener Mahnung, jener Krügleins
Dachte sie alsbann geschwinde;
Weinte keine Thränen fürder,
Trug mit Muth, was Gott beschieden,
Daß se hemme nicht und störe
Ihres Lieblings Grabesfrieden.

(Nachdruck verboten.)
Druck und Verlag von J. E. Bayer in Kolin.

Molitva sv. Bernarda

Molitva sv. Bernarda.
Spomeni se, o preblaga Djevice Marijo, da se nije nikada čulo, da ti ikoga zapustila, koji se pod
tvoju zaštitu utiče, tvoju pomoč prosi, tvoj zagovor ište. I je tim poudanjem potaknut u tebi
Djevo Djevica i majko hitim, k tebi dolazim, pred tobom uzdišuči grješnik stojim; nemoj majko
Riječi (Isusova), riječi moje odbiti, več ih milostivo poslušaj i usliši.
Amen
Oprost 300 dana. (Pio IX. 11.pros.1846)
Skrušena molitva
Skrušena molitva
O Marijo, ti si ufanje griešnika i utješiteljica svih razžaloščenih, ti majko svih udova i sirota u
njihovoj žalosti, kod tebe svatko nalazi utjehu i pomoču svojoj tuzi moli za nas kod tvoga
božanskoga sina, da po njegovih pretêžkih muka i presvatih rana zadobijemo božansku milost
i vječno blaženstvo. Amen.

Svätà Maria

Svätà Maria
Matko Božia!
pros za nàs hriešnych nyni i v hodinu
smrti našej
Amen.
Rozpomienka
na Maria Bresiach.

Poroučim Té do ohrani

Spredaj:
Poroučim Té do ohrani
milostivé svati Panny;
ki ni sé vroucně utikej,
a mne na paměti mej.

Zadaj:
Svatá Panno, Boži Matko,
v stanku tvém je v duši sladko.

Podobice za posebne dogodke
Sklenil sem bil namreč nič drugega
ne vedeti med vami ko
Jezusa Kristusa in to Križanega.
1. Kor.2,2.
Leopold Povše
novomašnik
Novo mesto - Kapitelj
11. julija 1943

V SPOMIN
NA MOJO PRVO SV. DARITEV
P. Hugolin Žveglič ofm.
Novo mesto, 7. julija 1957
Spomin na prvo sveto mašo
p. Jakob Bijol frančiškan
Bled, 30. junija 1957
PREČNA
9. julij 1967
MARKO LEVSTIK
novomašnik

OB 25-LETNICI
MAŠNIŠTVA
se zahvaljujem
Bogu
in
Mariji Pomagaj
za vse prejete milosti

P. BOGOLJUB GSELMAN
frančiškan
MARIBOR-BREZJE
1961-1986

Bogu hvala za vse.
1908 -1958
V spomin na zlato mašo, ki jo je daroval 20. julija 1958 v Kamni Gorici Žbontar Matevž
zlatomašnik

Bogu hvala!
USPOMENA
na
ZLATNU MISU
REČICA - HRAŠČINA
1911 - Uskrs - 1961
MIJO NEJAK

Spomin
svetega misijona
pri Mariji Pomagaj
na Brezji
7. do 16. oktobra 1899.

Spomin na sveti
misijon - Ljubljana
Nedelja in prazniki
mi bodo sveti dnevi!
Kdor zna prav moliti,
zna tudi prav živeti.
Brez spovedi in obhajila
ni posvečenega življenja.

Kdor se Marije za roko drži,
gotovo poti ne zgreši!
5.-15.APRILA 1962
S cerkvenim dovoljenjem. Izdala Zadruga katoliških duhovnikov, Ljubljana v 14000 izvodih
Tvoj pride dan, Gospod, tvoj dan, ko vse na novo zacvete, naj veselimo se ga vsi, ker
prenovljeni bomo v njem!
╬
Sestra
Marija GONZAGA KOBENTAR
* 5.2.1922 Hrušica pri Jesenicah
╬ 1.9.1979 Celovec
Sestra, tvoje srce naj se vzraduje v Gospodu!

Posvetilni napisi Mariji
Marija Pomočnica na Brezjah v Mošniški fari pri Radovljici – Maria Hilf in Brezie
Wahres Abbild des wundertätigen Gnadenbildes der Mutter Gottes in der Pfare Moschnach bei
Radmannsdorf in Oberkrain. Prava Podoba Marije Pomočnice na Brezjah v Mošniški fari blizu
Radoljce.
Maria Hilf
Podobica z Maria Hilf (verjetno gre za eno od kopij Cranacha), nato je dotiskano še
MARIA HILF!
M.Hofmann S.C. 796 Ausführung u. Stich d. Manz Kunst Verlag. O Maria Hilf. S. Marie de
bon secours. Mother of Good Help. Verfielfältigung verboten. Eigenthum u. Verlag von
G.J.Manz in Regensburg. Nato dotiskano: Marija Pomagaj! na Brezjah.
Maria Hilf. Sv. Marija za nas Boga prosi!
Maria Hilf. O MARIYA za nas Boga pros. H. Nicman.
AUXILIUM CHRISTIANORUM
Brezje – marija pomagaj
Brezje: Marija pomagaj
Čudodelna podoba Marije Pomočnice na Brezjah na Gorenskem
Čudodelna podoba Matere Božje na Brezju.
Kraljica Slovencev – Marija Pomagaj na Brezjah – prosi za nas!
Marija pom. na Brezjah
Marija Pomagaj – Mati in Kraljica Slovencev
Marija Pomagaj na Brezjah
MARIJA POMAGAJ NA BREZJAH 1907 - 1967
Marija Pomagaj z Brezij
Marija pomagaj!
Marija Pomagaj! na Brezjah
O Marija! za nas boga prosi
Podoba Marije Pomagej na Brezjah
Podoba Marije Pomočnice na Brezjah
Prava podoba Marije Pomočnice na Brezjah. Zum Andenken.
Prava podoba Marije Pomočnice na Brezjih.

Spomin Marije Pomočnice na Brezjah
Spomin Marije pomočnice.
KAPELA MARIJE POMAGAJ V JESENIŠKI BOLNICI

Tiskarji, založniki

Ars Catholica
Franz Schemm, Nuernberg
Gebr. Bensinger in Einsiedeln.
H. Ničman.
Izdala Zadruga kat. duh. SFRJ Ljubljana s cerkv. Dovoljenjem
Kam, a krasotisk bratr. Bensingera v Einsidli.
Kam, a krasotisk bratr. Bensingera v Einsidli. H. Nicman
Lith. v. Gebr. Bensinger in Einsiedeln.
N.333 Druck u.Verlag bei Sigm. Rudl in Prag.
N.533 Druck u.Verlag bei Sigm. Rudl in Prag.
SAGDOS Off Grafiche e Legatone Milano
V Ljubljani, H. Ničman
V Ljubljani, H. Ničmana založba
V založbi pri D.Fischer v Innsbrucku
V založbi pri G. Fischer-u v Innsbrucku
V založbi: A. Wild v Insbruku
Verlag von Friedrich Tchöll, Graz.
Verlag von Friedrich Tchöll, Graz. Nachdruck verboten.
Wien, bei F.Bauer, Neubau, Stiftgasse 27.
Zal. Anton Sfiligoj, Ljubljana
Založil A. Adamič, Kranj
Založil A.Adamič, Kranj
Založil A.Adamič, Kranj.
Založil Nadškofijski ordinariat Ljubljana – Tisk ČP Gorenjski tisk Kranj. Foto Jože Zaplotnik.
Žig: 28.V.1972. Župni urad Sv.Marija v Mariboru
Založil Nadškofijski ordinariat Ljubljana – Tisk ČZP Gorenjski tisk Kranj. Foto: Jože Zaplotnik
Založil: A. Adamič, Kranj
Založil: Anton Sfiligoj, Ljubljana

V spomin
Andenken an Maria Breszie.
Zum Andenken.
Brezje
Spomin z Brezij
Spomin iz Brezij
Spomin na Brezje.
Spomin iz Brezij.
POZDRAV Z BREZIJ
SPOMIN NA EVHARISTIČNI KONGRES V LJUBLJANI 1935
Leopold Layer, cerkev na Brezja

Odpustki
(300 dni odp. vsakikrat – Pij IX. 11. decembra 1849)
(300 dni odp. vsakikrat. - Pij IX. 11. decembra 1846).
(300 dni odp.vsakikrat. Pij IX. 11.decembra 1846.)
(300 dni odpustkov vsakokrat: kdor to molitev vsaki dan moli, zadobi enkrat v mesecu
popolnoma odpustek, ako sv. zakramente sprejeme, in po namenu sv. Očeta nekaj moli.)
(5 let odp. vsakikrat. - Sv. Penit. 12. decembra 1935).
O sladko Srce Marijino, bodi moje rešenje! (300 dni odp.)
Odpustek 3 let; PO:VM. (S. Paen. Ap., 8. sept.1935.) Vzdihljaj ob zračnih napadih: Kdor skesan
in z ljubeznijo do Boga v srcu v tej vojni zvdihne: Moj Jezus, usmiljenje! dobi popolni
odpustek.(S:P.A.,23.XII.1942.) Gospod, reši nas, utapljamo se! Odpustek 50 dni; PO:VM.
(S.P.A., 18.VIII.1943.) PO: VM = popolni odpustek pod navadnimi pogoji (spoved, obhajilo in
molitev v papežev namen), če moliš navedeno molitev vsak dan mesec dni. S cerkvenim
dovoljenjem.
Vsakikrat 300 dni odpustka. Popoln odpustek enkrat v mesecu, če se moli ta molitev cel mesec
vsaj enkrat na dan.
Sladke srdce Marie bud' moji zaštitou! (300 dni odpustku.)

Rokopisni pripisi
Zum Andenken Johan Gorjup den 23 May 1872
V spomin Ivan Tomažič vikar Novembra 27. Novbr. 1876
Spomin od I.Demšar 13.8.1888
Blagoslavljenje temeljniga kamenja na Brezju 9/10 89 Tomc
Brezje sreda 14/3 1923 Tomo Zupan
Za spomin od F.V.T. iz Brezij 27/8/27
V spomin brat Joža umru 14. sept. 33
Za spomin od mame 24/6 34
(…) Eksamen Prav dobro 14/9 V.K. župnik
Za spomin kongresa v Ljubljani podari Marjan
Spomin od Milke 18.V.37
Spomin od Francke Brezje 23.7.1939
»Naj Te tolaži ona, ki je tudi sama izgnanka! 4.VIII.1942 Franci«
V spomin, ko sva romala vsako prvo soboto k Mariji Pomagaj 6.2.1943 – Marija usliši najine
prošnje 6.2.1943 Tončku v spomin od Mame
O Marija, varuj nas! 6.3.1943 Trajen spomin (…)
Bodi priden! Moli rad! Bog vidi vse, vse ve. V cerkvi se lepo obnašaj! 1.5.1943
Nikoli se ne boš dovolj lepo obnašal v cerkvi! Zato v vsem ubogaj tvojo mamo. 5.6.1943
Ne pozabi nikdar, kadar boš sam romal na Brezje, kako sta romala z mamo! 3.7.1943
Ne pozabit, kar Te je učila Tvoja, Te ljubeča Mama. 7.8.1943 (…)
Srečne ure, katere boš prebil pri :«(tiskano na podobici) Marija Pomagaj na Brezjah« 4.9.1943
O Marija, izprosi mu vse, kar potrebuje za dušo in telo. To prosi za Te, Tvoja Mama.
Hvala, tisočkrat hvala za ozdravljenje mojega sina
Bog sprejmi pokojno (…)

