
Slikar podobe Marije Pomagaj, Leopold Layer, je na Brezjah leta 1814 
slikal v zahvalo za rešitev iz napoleonskih ječ.

Po prvih milostnih ozdravitvah leta 1863 so množice romarjev povzdignile 
Marijo na Brezjah v najbolj češčeno slovensko Marijo.

Marija z Brezij je slovenska Marija, ki združuje Slovence doma in po svetu, 
Brezje pa naše narodno svetišče in največje duhovno središče Slovenije.

❧

Knjigo so napisali odlični strokovnjaki, v njej je več kot 370 izbranih foto-
grafi j, listin, prilog. Je imenitna pripoved o češčenju Marije Pomagaj in 
zorenju slovenskega naroda, o zgodovinskem razvoju češčenja s pričevanji 
slovenskih škofov, o velikih slovenskih krščanskih shodih, milostnih ozdra-
vitvah, romarski kulturi in umetnostnih zakladih Brezij.
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7Marija, pomagaj in vodi nas Ti

Marija, poMagaj in vodi nas Ti

Pozdravljena, Kraljica, mati usmiljenja, 
življenje, veselje in upanje naše, pozdravljena! 
K tebi vpijemo izgnani Evini otroci, 
k tebi zdihujemo, žalostni in objokani v tej solzni dolini. 
Obrni torej, naša pomočnica, svoje milostljive oči v nas 
in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, 
blagoslovljeni sad svojega telesa. 
O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija!

K tebi, draga Mati Marija, se je po angelu Gabrijelu zatekel sam 
nebeški Oče in te prosil, če bi postala mati njegovemu Sinu. 
Nežne in zaupne prošnje mu nisi odrekla. Rekla si samo: 

»Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38). 
Bog sam je dal obljubo svojemu izvoljenemu ljudstvu, da ga ne 

bo zapustil, kljub nezvestobi, ki jo je bil deležen. Bog sam je da-
jal znamenja in ljudstvo vodil po poti proti obljubljeni deželi. Bog 
sam je sklenil poslati na svet svojega Sina, Emanuela, Boga z nami. 
Potreboval je samo še Marijin DA, po katerem je Bog Oče še na 
poseben način povedal vsemu svetu, kako nas ima rad in kako oče-
tovsko skrbi za slehernega človeka. V Mariji smo s tem dobili zgled 
pokorščine in vere v Božjo besedo. Dobili smo zgled zaupanja, da je 
božja volja nad človekovo in zanj najboljša ter edina resnična pot, ki 
prinaša blagoslov vsemu človeštvu. Vsak naš DA Bogu je blagoslov 
in naše pričevanje, da z zaupanjem sprejemamo Njegov načrt, ki 
ga ima z nami.

Bog ni upal zastonj. Prišel je vprašat Marijo, ali sprejme njegov 
načrt. Marija ga je sprejela. Tudi slikar Leopold Layer je svojo rešitev 
iz ječe videl v Mariji. Ni upal zastonj. Bil je izpuščen in zaobljubo, 
ki jo je dal Mariji, je vestno izpolnil. Verjetno si nikoli ni mislil, da 
bo njegova podoba Marije postala naša podoba Marije Pomagaj, 
ambasadorka vseh Slovencev doma in po svetu, simbol slovenstva. 
Marija Pomagaj je resnično naše duhovno bogastvo. 

Marija nas na Brezjah uslišuje, posluša naše prošnje in oblju-
be. Veliko prošenj je bilo uslišanih in tudi čudežev, ki jih dela Bog, 
ni manjkalo. Pomembno je tudi, da izpolnimo obljube, ki smo jih 

Brezje-layout.indd   7 24. 04. 14   14:36



8 Marija PoMagaj  – Milostna podoba na Brezjah 1814–2014

izrekli. Pri Mariji Pomagaj se učimo polagati svoje življenje v Božje 
roke, da se tudi nam zgodi po Njegovi besedi in božjem načrtu. V 
tem nam je Marija velik zgled in ne samo priprošnjica. Tudi nam 
ponavlja in naroča, kakor strežnikom na svatbi v galilejski Kani: 
»Karkoli vam (Jezus) reče, storite« (Jn 2,5). 

Preden je izrekla te besede, je sama izkusila, kaj pomeni sprejeti 
Božjo besedo, o njej premišljevati in jo udejanjati v vsakdanjem 
življenju. Tudi sama je morala prehoditi in prestati najrazličnejše 
preizkušnje, a vedno je ostajala predana božji volji. Nalogo in po-
slanstvo, ki nam ju namenja Bog, je treba izpolniti, kar ni vedno 
lahko. Izročiti se je treba v božje roke in reči: »Tukaj sem, Gospod, 
naredi z mano kar ti hočeš, kakor je tvoja volja.«

Pri Mariji Pomagaj vstopamo v zelo oseben odnos z Bogom po 
Mariji. Že 200 let nas Marija Pomagaj vodi in usmerja v čudovit in 
skrivnosten božji duhovni svet. Tukaj mnogi ponovno odkrivajo, 
vstopajo in obnavljajo svoj osebni odnos z Bogom. Samo iz tega 
osebnega odnosa človek lahko odide domov in v svet močnejši, 
okrepljen z novim upanjem. Marija Pomagaj je postala stekališče 
mnogih kristjanov, ki so romali in še vedno hodijo po pomoč v 
najrazličnejših osebnih, narodnostnih in verskih stiskah. Kapela 
Marije Pomagaj je velika zakladnica ljudskega in narodnostnega 
verovanja, kar je nekaj edinstvenega na slovenskih tleh. Naj naša 
Mati, Marija Pomagaj, vsakega, ki jo obišče na tem milostnem kraju 
nauči, da je v življenju najpomembnejše, da izpolnimo božjo voljo 
in da bi vedno znali, skupaj z Njo, reči nebeškemu Očetu: »Glej, 
dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi!« (Lk 1,38). Če 
bomo na tak način izročili sebe in svoje življenje v Očetove roke, 
ne bomo nikoli razočarani, kajti Bog je zvest in nas ne bo nikoli 
zapustil. Marija Pomagaj, stoj nam ob strani, hodi vedno z nami in 
nas vodi po poteh svojega sina Jezusa Kristusa. Izprosi nam zve-
stobo, mir in ljubezen.

Naj nam pričujoči zbornik ob 200-letnici nastanka milostne po-
dobe Marije Pomagaj, ki ga je zbral in uredil Jože Dežman, odkrije 
in približa duhovno, kulturno, zgodovinsko in umetnostno bogastvo 
Brezij in njegovega čudežnega pomena za domovino in tudi onkraj 
njenih meja.

Dr. p. Robert Bahčič, OFM
Gvardijan samostana in rektor Slovenskega Marijinega 

narodnega svetišča na Brezjah
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9Marija, pomagaj in vodi nas Ti

Benedikt Lergetporer: 
Cerkev sv. Vida na Brezjah, 1887
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11Marija Pomagaj in naCionalno zorenje

Marija poMagaj in 
naCionalno zorenje

Pogled proti Triglavu
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12 MARIJA POMAGAJ  – MILOSTNA PODOBA NA BREZJAH 1814–2014

Ime Slovenija je bilo prvič natisnjeno leta 1844, slovenski nacio-
nalni program Zedinjena Slovenija, katerega cilj je bila združitev 
Slovencev, je nastal leta 1848. Od začetkov nacionalnega zdru-

ževanja do lastne demokratične države leta 1991 Slovenijo ločijo 
cesarstvo, kraljevina in trije totalitarizmi. 

Kot bistven del tega nacionalnega zorenja se je od leta 1863, ko so 
se tam zgodile prve milostne ozdravitve, razvijalo tudi češčenje Ma-
rije Pomagaj na Brezjah kot pomemben duhovni nacionalni vzpon.  

Razglednica s slovensko tribarvnico, 
poslana iz Radovljice v Lašče leta 1902.
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13Marija Pomagaj in naCionalno zorenje

Napis na spominski plošči:
V prvem letu svoje samostojnosti 
se je slovenski narod posvetil Božji 
Materi Mariji. 15. 08. 1992 

PoSvetitev mariji

V prvem letu samostojnosti, leta 1992, se je slovenski narod na Brez-
jah posvetil Mariji. To posvetitev na praznik Marijinega vnebovzetja 
z ljubljanskim nadškofom obnavljamo vsako leto. Slovenski kristjan 
je povabljen, da se Mariji Pomagaj posveti vsak dan.

Presveta Devica Marija! 
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila, 
ga rodila in z njim pod križem trpela.
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka 
nas je varovala skozi vso zgodovino.
Tebi izročamo sami sebe, 
da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. 
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje 
in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, 
da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost.
Tebi izročamo slovensko domovino, 
da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. 
Tebi izročamo naše rojake po svetu, 
da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini.
Sprejmi nas v svoje varstvo 
in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku, 
ki živi in kraljuje vekomaj.
Amen.

Spominska plošča na pročelju manjše 
bazilike Marije Pomagaj na Brezjah in 
značka v počastitev 150-letnice progra-
ma Zedinjene Slovenije
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14 MARIJA POMAGAJ  – MILOSTNA PODOBA NA BREZJAH 1814–2014

2000 
SlovenSko marijino naroDno SvetiŠČe

Ob dvestoletnici prve kapele in ob stoletnici sedanje cerkve je Slo-
venska škofovska konferenca na pobudo frančiškanov z Brezij na 
seji 7. septembra 1999 soglasno sprejela sklep, da razglasi cerkev 
Marije Pomagaj na Brezjah za slovensko Marijino narodno svetišče. 
Razglasitev je bila 1. januarja 2000.
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15Dežela svetiŠČ – Marijino ČeŠČenje in romanja med SlovenCi

deŽela sveTiŠČ – 
Marijino ČeŠČenje in roManja 
Med slovenCi
Mag. Franci Petrič

Alfred Hoppe v svoji knjigi o avstrijskih božjih poteh (Des 
Osterreichers Wallfahrtsorte) leta 1913 opisuje tudi slo-
venske božje poti in pravi: »Slovenske dežele imajo neko 

posebnost: odlikujejo se po velikem številu svetišč po gorah. Kjerkoli 
narava ponudi lepo vzpetino za to, Slovenci sezidajo cerkev /…/ srč-
no se veselimo ljudstva, v katerem je čutiti toliko idealnega, tolikšno 
češčenje Boga, moč vere in v katerem je skrito toliko poezije, da si 
ne dela skrbi s ponižujočimi vprašanji o potrebnosti  in koristnosti 
(zidave cerkva, op. p.), marveč edino in samo sledi visokim nagibom 
srca, ter si ne da miru in ne počiva, dokler ne postavi Gospodu, 
češčenemu in ljubljenemu, kamnitega Tedeuma za že drugimi, na 
vrhovih svojih lepih gora, in z vsemi temi gradnjami v svoji veliki 
nesebičnosti noče sporočiti nič drugega kot slovesno javno izpoved: 
Gospod, verujem vate, upam vate, ljubim te iz vsega srca!«  

    Na slovenskem narodnem ozemlju imamo po nekem starejšem 
štetju 2850 cerkva, med njimi naj bi jih bilo 420 posvečenih Mariji. 
Po evidenci, ki jo je napravil leta 1983 neki študent na teološki fakul-
teti v Ljubljani, je bilo takrat v Sloveniji (na ozemlju sedanje države) 
2329 cerkva, med temi okrog 340 Marijinih. Težko je sicer reči, ali 
imamo največ cerkva na posameznega prebivalca, gotovo pa smo 
pri vrhu v katoliškem svetu.

Zibelke vseh cerkva pri nas so tiste, posvečene Mariji. Med prvi-
mi cerkvami, namenjenimi našim  prednikom, sta namreč izpričano 
vsaj dve Marijini, prva na Barbani pri Ogleju na zahodu našega 
ozemlja in druga na severu, pri Gospe Sveti, kjer je imel sedež prvi 
škof med Slovenci, sv. Modest. Tudi med najstarejšimi župnijami je 
veliko takih, kjer je župnijska cerkev posvečena Materi Božji, npr. 
Cerklje na Gorenjskem, Šmarje pri Ljubljani, Leskovec pri Krškem, 
Turnišče v Prekmurju, Tolmin, Marija na Zilji idr. Najbrž imajo prav 
zgodovinarji in teologi, ki pravijo, da gre za vpliv prvih misijonarjev, 
irskih benediktincev in za njimi cistercijanov, ki so bili veliki častilci 
Božje Matere.

Na Gorenjskem (ozemlje od Preske pri Medvodah do Rateč in 
od Žirov do Moravč ter Zgornjega Tuhinja) je 108 župnijskih cer-
kva, med njimi 20 Marijinih. Med 204 podružničnimi cerkvami je 

Gospa Sveta
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16 MARIJA POMAGAJ  – MILOSTNA PODOBA NA BREZJAH 1814–2014

18 Marijinih, med 55 kapelami pa še 17. Vsega skupaj imamo na 
Gorenjskem (v cerkvenoupravni razdelitvi gre za ves t. i. gorenjski 
arhidiakonat, del kamniškega in ljubljanskega arhidiakonata) 108 
župnij, kjer je 367 cerkva in kapel za bogoslužje, med temi je 55 
Marijinih. Danes so najpomembnejše: Brezje, Šmarna gora, Homec 
pri Kamniku, Velesovo,  Breg in Primskovo pri Kranju, Crngrob, 
Blejski otok, Tabor v Podbrezjah, Ljubno, Kapelica v Kropi, Lesce, 
Kranjska Gora in še druge. Pravijo, da je bila nekoč vsaka druga 
Marijina cerkev božjepotna.

Slovenci smo namreč od nekdaj radi romali. Noben zgodovinar, 
ki želi resno in kritično prikazati zgodovino slovenskega naroda, ne 
more mimo tega pojava, ki je, kot se zdi, od nekdaj živ med našim 
ljudstvom. Naši predniki so hodili na tuje (najbolj v Rim – Romo, 
ki je dal božjepotništvu pri nas ime – romanje, pa v Kelmorajn in 
Cahe – Köln in Aachen –, v Kompostelo in Sveto deželo). Danes ob 
teh obiskujemo še Lurd, Fatimo, Medžugorje, nekateri pa že hodijo 
tudi na druge celine (Guadalupe v Mehiki, Aparecida v Braziliji, 
Lujan v Argentini …). 

Božjepotni kraji tudi danes privlačijo turiste in romarje, mlade 
in stare, zdrave in bolne, družine in posameznike, pobožne in le 
radovedne pa tudi obiskovalce druge vrste: žeparje, krošnjarje in 
druge dobičkarje. Skupna vez vseh romanj je  poživitev sveta vre-
dnot. Tudi v Sloveniji, ki se ponaša z več kot 200 večjimi ali manjšimi 
romarskimi svetišči. 

Kdor je na veliki šmaren obiskal katero izmed slovenskih božjih 
poti, se je  ob tam zbranih množicah razveselil pa tudi zamislil. 
Že sama velikošmarenska romanja so znamenje, da naša dežela še 
zdaleč ni tako razkristjanjena, kakor bi jo nekateri radi  prikazali. 

Blejski otok
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17Dežela svetiŠČ – Marijino ČeŠČenje in romanja med SlovenCi

Romanja razodevajo značaj našega ljudstva in so obenem najboljši 
odgovor tistim, ki se sprašujejo, zakaj npr. slovenski narod ob re-
formaciji ni sprejel protestantizma, kljub vknjiženi slovenski besedi, 
s katero je ta nastopil, ali zakaj se ni nikoli uklonil brezbožnemu 
komunizmu, ki je kruto obračunaval z verniki.

Romanja so ljudi vselej povezovala. Na božjih poteh so se srečevali 
člani različnih narodnih družin v izpovedovanju iste vere. Ob tem je 
prihajalo do izmenjave kulturnih in tvarnih dobrin. Slovenski človek 
se je tega zavedal in si romanj ni pustil vzeti niti za ceno prepovedi in 
kazni. Sadovi romanj so stavbe –  cerkve, ki jih občudujemo. Ponaša-
mo se z njihovo arhitekturo in razkošno opremo. Cerkve in samostani 
predstavljajo več kot 80 % vseh kulturnih spomenikov v slovenski 
državi. Večino teh je pozidal preprosti slovenski človek, ker je želel 
imeti Boga blizu, med svojimi domovi in polji, in ne nekje daleč nedo-
segljivega nad oblaki. Radoživost, ki jo kažejo baročni oltarji z angelci 
in svetniki, oblaki in trto, z dobrohotno smehljajočimi se ali solznimi 
in sočutnimi Marijinimi upodobitvami, so le delček tiste predstave, ki 
jo imamo Slovenci o Bogu. V zavesti lastne slabotnosti in grešnosti so 
si naši predniki izbrali nič koliko posrednikov svetniškega sijaja, ki naj 
jih zagovarjajo pri Bogu Očetu. Pa še pri njem ni zaslediti nič Lutro-
ve, Kalvinove, Zwinglijeve ali kakšne angleške in škotske puritanske 
togosti in strogosti. Naše cerkve s svojimi zavetniki in zavetnicami 
razodevajo radost verovanja, veselje nad največjim božjim darom 
– življenjem, veselje nad največjo novico, da Bog človeka ljubi ...  V 
tem pojmovanju imajo osrednje mesto Marijine besede: »Moja duša 
poveličuje Gospoda.« Marija, ki je stala ob Sinu v trenutkih trpljenja 
in doživela njegovo vstajenje, je bila sama poveličana zaradi vere. To 
vero izpovedujemo slovenski kristjani po naših romarskih svetiščih.

Ptujska Gora
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18 MARIJA POMAGAJ  – MILOSTNA PODOBA NA BREZJAH 1814–2014

Ko torej občudujemo množico svetišč po naši deželi, ne smemo po-
zabiti besed, ki jih je izrekel svetniški papež Janez Pavel II. ob prvem 
obisku Slovenije, ko se je poslavljal od nas 19. maja 1996: 

»Vaša dežela, posvečena z neštetimi belimi cerkvami, kapelicami in svetimi 
znamenji, nam še danes govori, da tu živi ljudstvo s trdnimi krščanskimi 
koreninami. Mnogo vaših cerkva je posvečenih Mariji, Božji Materi, ter 
pričajo o tem, da so Slovenci v teku svoje zgodovine hoteli povezati svoje 
veselje z Marijinimi radostmi in svoje trpljenje z njenimi bolečinami. V 
duhu romam z vami na vaša Marijina božja pota: k Mariji Pomagaj na 
Brezje, k Vnebovzeti na Sveto Goro in na Ptujsko Goro k Naši Gospe, ki 
jo kličete Kraljica Slovencev.« 

Prav Brezje s kronano podobo najbolj slovenske med Marijini upo-
dobitvami so prestol te Kraljice. Naj bo tako tudi pri rodovih, ki 
prihajajo za nami.

Sveta Gora
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Svete Višarje
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Slikar podobe Marije Pomagaj, Leopold Layer, je na Brezjah leta 1814 
slikal v zahvalo za rešitev iz napoleonskih ječ.

Po prvih milostnih ozdravitvah leta 1863 so množice romarjev povzdignile 
Marijo na Brezjah v najbolj češčeno slovensko Marijo.

Marija z Brezij je slovenska Marija, ki združuje Slovence doma in po svetu, 
Brezje pa naše narodno svetišče in največje duhovno središče Slovenije.

❧

Knjigo so napisali odlični strokovnjaki, v njej je več kot 370 izbranih foto-
grafi j, listin, prilog. Je imenitna pripoved o češčenju Marije Pomagaj in 
zorenju slovenskega naroda, o zgodovinskem razvoju češčenja s pričevanji 
slovenskih škofov, o velikih slovenskih krščanskih shodih, milostnih ozdra-
vitvah, romarski kulturi in umetnostnih zakladih Brezij.

34,90 EU
R

M
il

os
tn

a 
po

do
ba

 n
a 

Br
ez

ja
h

JO
ŽE

 D
EŽ

M
A

N

Untitled-2   1 26.4.2014   11:59:46




