PISMO ZAVEZE
prejemnikov Marije Romarice in članov Schӧnstattskega gibanja
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PRAZNOVANJE ZAVEZE
Pesem:
Uglasitev: PONOVNO VSPOSTAVITI POT DO BOGA:

A.

Nahajamo se v postnem času, na romarski poti k Veliki noči. Postni čas
imenujemo tudi velikonočni spokorni čas. Spokoriti se pravzaprav pomeni
nekaj narediti boljše, zopet narediti dobro, ponovno nekaj vzpostaviti,
zdraviti. Postni čas je torej čas, v katerem pot med nami in Jezusom zopet
naredimo prehodno, jo očistimo in na kateri se vedno na novo sprašujemo:
kam potujem?
Sem sploh na poti ali pa stojim na križišču v strahu, za katero pot naj se
odločim? Se sploh premikam?
Po kakšni poti hodim? Se mogoče nahajam na napačni poti?

B.

Ponovno vzpostaviti pot med Bogom in menoj lahko tudi pomeni, da
načrtujem trenutke tišine v mojih dneh, da s tem Bog lahko pridobi prostor,
jaz pa tako postanem mirnejši.

A.

Ponovno vzpostaviti pot med Bogom in menoj lahko tudi pomeni, da svoje
življenje živim pazljiveje.

B.

Ponovno vzpostaviti pot med Bogom in menoj lahko tudi pomeni, da svoje
delo naredim bolje, z več veselja, zvesteje, z večjo zavestjo odgovornosti.

A.

Ponovno vzpostaviti pot med Bogom in menoj lahko tudi pomeni, da moje
rane in razočaranja predam Bogu, da jih lahko ozdravi. Samo rane, ki dobijo
zrak, se lahko ozdravijo.

B.

Ponovno vzpostaviti pot med Bogom in menoj lahko tudi pomeni, da mu v
popolnem zaupanju predam svoje probleme in da se z njegovim večkrat tako
»nerazumnim« tempom in rešitvami strinjam.
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Pesem:
ŽELIM BITI LUČ:
A.

Jezus Kristus, smo na poti k Veliki noči.
Na Veliko noč bo prižgana velika luč upanja, velikonočna sveča, podoba
smisla tvoje strastne ljubezni do nas in simbol za to, da ima vsaka tema svoj
konec, vsaka smrt vstajenje.
Na dolgi poti k Veliki noči želimo biti majhne svetilke upanja v zmedi in
nemirnosti našega sveta.

B.

Želim biti luč kljub teminam tega sveta.

A.

Želim biti luč v skaljenih odnosih, da bi s tem bili možni prvi koraki drug do
drugega.

B.

Želim biti luč, čeprav je bolezen nadležna in diagnoze ostajajo neizprosne.

A.

Želim biti luč kljub prenapolnjenim dnem z opravljanjem na pogled tako nepomembnih stvari.

B.

Želim nositi luč ob frfotajočih mislih soljudi, da bi se le umirili v sebi.

A.

Želim nositi luč v težkih pogovorih, da bi se vendarle razvezal vozel zamer.

B.

Želim nositi luč tjakaj, kjer težita brezizhodnost in obup, kajti Jezus želi
vstati ravno tu.

Nagovor:
ŽENA NA NAŠI STRANI, Z NAMI NA POTI:
A.

Marija, ti si žena na naši strani. Mati, ki nam je neomajno zvesta in je z nami
na vseh naših potih. Od takrat, ko te je Jezus na križu predal učencu Janezu,
si svojemu materinstvu za ljudi brezpogojno pritrdila.

A.

Če pota postanejo strma in se začnemo potiti, …

B.

… si ti z nami kadarkoli te kličemo.

A.

Če poti vodijo v temo, …

A.

Če potov več ne spoznamo in končajo v niču, …

A.

Če se potov ne lotimo veselo in korajžno ter z močnimi koraki, …

A.

Če poti postanejo stranpoti, …

A.

Če poti vodijo na Golgoto, …

B.

Za trenutek odložimo nahrbtnik našega življenja in premislimo poti
preteklega meseca.
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B.

Kje smo bili obdarjeni?

B.

Kaj nam je bilo težko?

B.

Kaj želimo oddati in položiti v vrč, da bi ti, Jezus, našo vodo spremenil v
vino, kakor si to nekoč naredil na svatbi v Kani?

Tišina… Naše »darilo« lahko napišemo na listič in ga položimo v pripravljen vrč.
PROŠNJE: vsklik po posamezni prošnji - Jezus naš brat, usliši nas!
A.

Postni čas je čas spremenjenega mišljenja:
Jezus, naš brat: Daj, da bomo pazili na naše misli v kolikor nas potiskajo
navzdol, delajo bolne, nezadovoljne in grenke.
Naredi nas široke in odprte in pusti, da pred tebe privedemo svoje misli.

A.

Postni čas je čas posta:
Jezus, naš brat: Post čisti in očiščuje naše telo.
Daj nam pogum, da očistimo tudi naše duše in odvržemo greh vsepovsod
tam, kjer smo grešili.

A.

Postni čas je čas spreobrnjenja:
Jezus, naš brat: Pomagaj nam, da zapustimo stranpoti, po katerih hodimo, če
posnemamo druge.
Daj, da ohranimo tišino. Kajti samo v njej bomo našli pot, ki nam pomaga,
da v sebi odkrijemo neponarejeno podobo, ki si jo za vsakega izmed nas
zamislil.

A.

Postni čas naj bi na novo odprl pogled na življenje.
Vsa mrtva dela, ki nam stiskajo srce, želimo prepoznati in odvreči.
Za to potrebujemo tebe, Jezus, naš brat. Spremljaj in vodi nas, kot tiste, ki ti
sledimo sedaj in vse dni našega življenja.

A.

Spontane prošnje…

B.

Amen!

Pesem:
POSVETITEV:
A.

Ljuba mati in kraljica. S teboj želimo iti skozi postni čas, biti pozorni na
življenje in delovanje tvojega Sina in njegovo držo prenesti v življenje. Z
vsemi ljudmi na vseh kontinentih, ki živijo v zavezi s teboj Božja mati,
poskušamo iti po križevem potu z vsemi trpečimi in dopustiti čudež
njegovega vstajenja tudi v našem življenju.
Mladi so bili 18.10.1914 navdušeni nad mislimi patra Kentenicha, da se božja
Mati naseli na milostnem kraju in tu ljudem podarja domovino in
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preobrazbo. Od tu jih kot apostole ljubezni pošilja v svet. V tem poslanstvu
želimo sodelovati tudi mi in te prosimo:
B.

Ti naša kraljica, naša mati; tebi se v celoti podarjamo; in da se ti vdanega
izkažemo, ti danes podarimo naše oči, naša ušesa, naša usta, naše srce, sebe
popolnoma vsega. Ker smo torej tvoji, dobra mati, varuj nas in brani nas
kakor svojo last in posest. Amen!

Pesem:
A.

Povsod po svetu se mednarodne družine Schönstatta zelo trudijo, da bi se
pripravile na jubilejno leto 2014. Naj se vse delovanje najprej pripravi z
molitvijo in naj se z molitvijo tudi spremlja. Molimo skupaj z ljudmi na vseh
petih kontinentih naše Zemlje.

B.

Ljuba mati našega Gospoda in naša mati!
Z veseljem se odpravljamo k tvojemu svetišču.
Vera patra Kentenicha te je nagnila, da se v Schönstattu uredi tvoja hiša.

A.

V senci tvojega svetišča je nastala družina, nova duhovna pot v Cerkvi.
Karizma sredi tega časa za ta čas.

B.

Vrče napolnjujemo s svojimi darovi:
s hvaležnostjo in kesanjem, s podaritvijo in hrepenenjem.
Z vsakim korakom našega romanja te prosimo:
Ponovno zaneti v nas ogenj ljubezni do svete Trojice, do Tebe, do patra
Kentenicha in do družine.

A.

Daj moč za oblikovanje zaveze ljubezni v tem svetu.
Vzgoji nas za tvoje misijonarje tega stoletja.

B.

Tvoja zaveza je naš misijon.

Molitev mednarodne družine Schönstatta za jubilej 2014
Ljubljena Mati našega Gospoda in naša Mati !
Z veseljem odhajamo na pot k tvojemu svetišču.
Vera patra Kentenicha je nagnila tebe,
da v Schönstattu zgradiš svoj dom.
V senci tvojega svetišča
je nastala družina,
nova duhovna pot v Cerkvi,
karizma sredi tega časa.
Mi polnimo vrče s svojimi darovi:
s hvaležnostjo in kesanjem,
z vdanostjo in hrepenenjem.
Z vsakim korakom na naši romarski poti te prosimo:
razvnemi v nas znova ogenj ljubezni!
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BLAGOSLOV:
A.

Kristus vedno prihaja z druge strani obale v naše življenje, da nam pokaže,
da minljivo uspešno spreminja v vstajenje. Da mrtvo postaja živo in tema
postaja luč.

B.

Amen!

A.

Vera v vstajenje ozdravlja naše ranjeno življenje in nas uči, da se oziramo za
življenjem, ki si ga je Bog za vsakega izmed nas zamislil in da ne tečemo za
šablonami in življenjskimi načrti drugih.

B.

Amen!

A.

Jezusovo vstajenje nam obljublja, da bo tudi naše življenje premagalo prag
smrti. Naše življenje ni zapisano smrti, ker je v Jezusovi smrti in vstajenju
ljubezen, ki za vedno premaga smrt.

B.

Amen!

A.

Jezusova pot trpljenja, naj v našem postnem času postane pot po kateri se
Bog in ljudje približajo. Na tej poti, lahko naše življenje opazujemo v luči
njegovega vstajenja.

B.

Tako naj vas blagoslovi troedini Bog, Oče, Sin in Sveti Duh, ki je neomajno
zvest do vsakega izmed nas!

A.

Amen!

Pesem:
Claudia Brehm, Vallendar

6

Spoštovani!
Pred Vami je nova februarska številka Pisma zaveze.
Tokrat smo se potrudili, da so teksti preprostejši za razum in duha (prevod iz
nemščine).
Sama oblika teksta je taka, da nas vodi v molitvi družin(e) doma, pred
Marijo Romarico.
Ali pa molitev z Marjo Romarico v župnijski cerkvi pred ali po sveti maši.
Nekatere družine in župnije, imajo taka mesečna srečanja 18. v mesecu.
Ta mesečna srečanja, ki združujejo tudi vernike več družin ali župnij so
navadno zelo preprosta.
Imajo tri glavne poudarke:
- srečevanje ljudi,
- obdaritev, Svoje prošnje, skrbi, stiske, žrtve, trpljenje, bolečine zapišemo
na listič in jih položimo v vrč.
- izročitev - posvetitev Mariji,
za odbor Marije Romarice
Tomaž Kvaternik
Lož, 11.02.2013
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