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GOSPOD JE VSTAL, GOSPOD ŽIVI!
Pesem:
A

Smo v letu vere, ki ga je razglasila Cerkev in naše srečanje zveze začenjamo z vero v
Boga Očeta,

B

ki je vse ustvaril, tako nebo kakor zemljo.

A

Z vero v Jezusa Kristusa,

B

ki je Bog od Boga in luč od luči.

A

Z vero v Svetega Duha,

B

ki je Gospod in vse oživlja.

A

Tako začenjamo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

B

Gledamo na Jezusa Kristusa. Gledamo k njemu, ki je naše upanje. Mi smo udje, on je
glava. Rešen je tisti, ki veruje v Kristusa.

A

Pojmo sedaj Gospodu novo pesem, saj je na vsem svetu veselje in radost.
Naj se veseli vse, kar se lahko veseli, kajti Gospod je naredil čudež:

ON ŽIVI!
A

Romarska pot Cerkve 50 dni skozi velikonočni čas, nas vabi k opazovanju skrivnosti
Gospodovega vstajenja in nas korak za korakom vodi k Njemu. Vodi nas k dogodku
Binkošti, k prihodu Svetega Duha. Niti 50, niti 100 ali 1.000 dni, pa ne bi zadostovalo,
da bi prišli do dna skrivnosti naše vere.

B

Tvojo smrt, Gospod, oznanjamo in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi!

A

Bodi pozdravljen, Gospod Jezus, ti si dan brez večera!
Bodi pozdravljen, vse prežemajoča luč!
refren velikonočne pesmi : Aleluja, ...

A

Bodi pozdravljen, Gospod Jezus, ti si središče vesolja!
Bodi pozdravljen, iz tebe tečejo studenci žive vode!
refren velikonočne pesmi : Aleluja, ...

A

Bodi pozdravljen, Gospod Jezus, ti daješ našim srcem jasnost in luč!
Bodi pozdravljen, ti si moč na poti!
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Pesem:

DAJ, NAM SVOJE VERE MARIJA!
A

Ljuba Božja mati, ON živi. To je tvoje veselje in naša moč. Kmalu bo 100 let, odkar
smemo kot mednarodna Schönstattska družina doživljati, da preko Zaveze ljubezni v
naših srcih, krepiš vero človeštva v živega Boga.

B

Daj nam Tvoje vere, Marija!

A

Ti si verovala, da "za Boga ni nič nemogoče." (Lk 1,37) V tem zaupanju si se na Tvojih
potih pustila voditi Svetemu Duhu.

B

Daj nam Tvoje vere, Marija!

A

Vse generacije te "častijo", ker si verovala oznanilu, ki Ti ga je Gospod razodel.
(prim. Lk 1,45.48)

B

Daj nam Tvoje vere, Marija!

A

Tvoja vera "nas vabi, da presegamo neprijetne dogodke in trdno verujemo, da
vsakodnevne težave pripravljajo pomlad, ki se je z vstalim Jezusom že začela."
(Benedikt XVI., 1.6.2012)

B

Daj nam Tvoje vere, Marija!

A

Ti stojiš pod križem in oznanjaš brez besed: "Imej pogum, biti z Bogom! ..." Imej
pogum verovati! Imej pogum za dobro! (Benedikt XVI., 8.12.2005)

B

Daj nam Tvoje vere, Marija!

Pesem:
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ZAVEZA LJUBEZNI NOSI IN OBLIKUJE:
A

Marija, vera v Kristusa je prežarjala tvoje življenje. Sedaj si v nebesih kraljica. Stojiš
na njegovi strani in skrbiš za svetost človeštva. Koliko tolažbe, koliko veselja, koliko
zaupanja podarjaš tistim, ki prihajajo k Tebi obteženi.

B

Spominjamo se 12 aprila leta 1894. Težke življenjske okoliščine so prisilile neko
mater, da svojega edinega sina odda v sirotišnico. Pred Marijinim kipom v tamkajšnji
hiši, je svojega otroka posvetila Božji materi. Prosila je: "Vzgajaj Ti mojega otroka.
Ti mu bodi Mati."
Kot gesto ljubezni, podaritve in zaupanja je podarila spominček na otrokovo prvo
obhajilo in verižico s križem. Čez osem in pol let je Josef Kentenich pripovedoval, da
je v tistem težkem trenutku šel tudi skozi svojo osebno posvetitev. Kako je bilo to
odločilno za njegovo življenje je priznal ob 25. obletnici duhovniške službe.

A

"Ona-Marija me je osebno oblikovala in izoblikovala vse od mojega devetega leta
naprej. ... kar je nastalo, kar je preko mene nastalo, ... dolgujem zahvalo ljubi Božji
Materi."

V trenutku tišine se spomnimo na našo osebno posvetitev Mariji:

Pesem:
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A

"Živimo in umiramo iz zavesti, da je posvetitev obojestranska ljubezenska zaveza.
Tako stoji v ustanovni listini: ... naša naloga obstaja v tem, da Božji materi pokažemo,
da jo želimo resnično popolnoma ljubiti v smislu posvetitve. Vse ostalo je potem njena
stvar." (pater Joseph Kentenich 8.12.1944)

Obnovitev Zaveze ljubezni:
A

Ljuba Božja mati! Zaveza ljubezni s Teboj nas nosi in oblikuje. Ti spreminjaš naše
vsakodnevno darovanje v misijonsko moč Tvojega življenja in delovanja. Mi bi želeli
vsakokratno Zavezo ljubezni skleniti in obnoviti z vsemi ljudmi, ki se po vsem svetu
zbirajo ob tvoji sliki, ob tvojem svetišču ali na romanju k tebi. Našo Zavezo ljubezni
sklepamo v notranji soodgovornosti za našega papeža Frančiška I., za celotno Cerkev,
za odgovorne v politiki in družbi, za vse, ki imajo vpliv na oblikovanje javnega
mnenja, za družine, za stare in mlade ljudi v naši deželi, za prijatelje in vzgojitelje
naših otrok in za vse, ki so nam osebno pri srcu:
Nekaj trenutkov tišine:

B

Pojdite, Jaz vas pošiljam! (Lk 10,3)

A

Ljuba mati, kot znamenje naše ljubezni vzemi naše molitve in petje, predvsem pa naš
trud, da bi živeli, kot prepričani kristjani. Vse naj bo odgovor na naročilo:

B

Pojdite, Jaz vas pošiljam! (Lk 10,3)

A

Glej na našo dobro voljo, imej usmiljenje z našimi slabostmi in naj naše celotno
življenje postane kakor tvoje v blagoslov za mnoge.

B

Nič brez Tebe, Marija! Ničesar brez nas!

A

Vzemi vse, kar prispevamo za kapital milosti. Zaupamo, da boš tudi danes kakor
takrat v Kani skrbela za to, da bo to, kar mi dajemo v vrč, kakor voda preko tvojega
Božjega Sina spremenjeno v vino blagoslova.

V trenutku tišine imamo priložnost za pisanje lističev, ki jih oddamo v vrč
NIČ BREZ TEBE,
TRIKRAT ČUDOVITA MATI!
NIČESAR BREZ NAS!
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A

Marija, Zaveza ljubezni s Teboj je naše poslanstvo!

B

Vse kar moram prenašati in trpeti,
vse kar sem kdaj izgovoril in kar sem upal,
vse veselje nad mojimi uspehi in zaslugami,
vse kar delam in za kar se trudim,
vse kar sem in kar imam:
Vse to ti podarjam, kot dar ljubezni za sveti vrelec milosti, ki šumi iz tvojega svetišča v
Schönstattu. Ta vrelec naj zajame vse duše ubogih grešnikov. Ti si jih milostno
izbrala, da jih rešiš. Po Tvoji priprošnji naj to delo, ki ga posvečamo Troedinemu,
dobro uspeva.

A

O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in da se Ti vdanega izkažem, Ti
danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega.
Ker sem torej Tvoj o dobra Mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest.
Amen!

B

Marija, Zaveza ljubezni s Teboj je naše poslanstvo!

A

„Kdor se Božji Materi podari in posveti, lahko pričakuje brezmejen Božji blagoslov.ˮ
pater Josef Kentenich V tem zaupanju gremo naprej na našem romanju skozi življenje.

B

Ljuba mati našega Gospoda in naša mati! Z veseljem se odpravljamo k tvojemu
svetišču. Vera patra Kentenicha, te je spodbudila, da si v Schönstattu uredila svoj
dom.

A

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

B

Vrče napolnjujemo s svojimi darovi:
S hvaležnostjo in kesanjem, s podaritvijo in hrepenenjem.
Z vsakim korakom na našem romanju prosimo: ponovno zaneti v nas ogenj ljubezni
do tebe, do patra Kentenicha in do družine. Daj moči za oblikovanje kulture ljubezni
v tem svetu. Vzgajaj nas za Tvoje misijonarje v tem stoletju!

A

Marija, Zaveza ljubezni s Teboj je naše poslanstvo!
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Molitev mednarodne Schönstattske družine ob jubileju 2014.

B

Marija, Zaveza ljubezni s Teboj je naše poslanstvo!

Pesem:
sestra Marie Munz, Schönstatt
prevod g. Igor Krašna
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