PISMO ZAVEZE
prejemnikov Marije Romarice in članov Schönstattskega gibanja

maj 2013
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PRAZNOVANJE BINKOŠTNEGA PRAZNIKA
A

Sestre in bratje, srečanje zveze v maju tega leta pade na predvečer binkoštnega
praznika. Od Jezusovega vnebohoda se Cerkev dnevno združuje v molitvi in v
pričakovanju Svetega Duha. S tem izpolnjuje naročilo, ki ga je Jezus dal svojim
učencem: „In glejte, poslal bom na vas obljubo svojega Očeta. Vi pa ostanite v mestu,
dokler ne prejmete moči od zgoraj.ˮ (Lk 24,49) Iz Apostolskih del vemo, da so se učenci
skupaj z Marijo zbirali k molitvi. (Apd 1,12-14) Naj v pesmi izrazimo hrepenenje po
novih binkoštih za Cerkev v današnjem času in v naši deželi:

Pesem k Svetemu Duhu:

Uvodna molitev:
A

Oče naš v nebesih, ni nam vseeno za prihodnost vere in Cerkve v naši deželi. Kakor
praskupnost pred binkoštnim praznikom se tudi mi združujemo v molitvi v
Jezusovem imenu in skupaj z Marijo enodušno kličemo k tebi:

B

Pošlji nam pomoč, Sveti Duh!

A

Odpri vsem srce, ušesa in usta za to, kar jim Ti želiš povedati, ko drug z drugim
vstopamo v dialog.

B

Pokaži nam, kaj naj storimo.

A

Očisti svojo Cerkev, kjer je omadeževana. Dvigni jo, kjer jo stiska malodušje.

B

Podari nam kristjanom rastočo edinost in novo moč za pričevanje evangelija.

A

Naj se v naši sredini zažari Jezus Kristus, ki je s Teboj in Svetim Duhom Bog ljubezni
in življenja.

B

Amen!
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Pesem:
Premišljevanje:
Vprašajmo se, kaj nas kot katoliške kristjane veseli in opogumlja:
da nas nosi naša vera,
da lahko nekaj storimo,
da imamo vrednote, in jih lahko zagovarjamo,
da se čutimo soodgovorni do bližnjega,
da lahko živimo svoje karizme,
da obstajajo mnoga mesta upanja,
da imamo mnoge dejavne člane skupnosti,
da nam vedno znova uspeva skupno delo in dialog,
da se na mnogih ravneh živi ekumenizem,
da je praznovanje naše vere pravi vrelec veselja?
Pesem:
Kaj nas kot Cerkev obtežuje in nam dela skrbi:
Cerkev je izgubila mnogo ugleda, predvsem zaradi svojih lastnih napak,
naš glas se v sekulariziranem svetu nič več ne sliši,
prenos vere na naslednje generacije, mnogokrat ne uspeva,
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kleriki imajo strah pred laiki, laiki se čutijo nesamostojne,
žene ne vidijo svoje velike vloge v Cerkvi,
versko znanje in verska praksa sta skoraj izginili,
cerkvena govorica je pogosto vzvišena in nerazumljiva!
Pesem:
Kaj moramo priznati:
da imamo premalo korajže in zavzetosti,
da smo premalo solidarni,
da smo premalo vabljivi s svojim zgledom,
da v pogovorih o vzrokih in posledicah dogodkov, premalo govorimo o Bogu,
da se še nismo naučili dovolj potrpežljivo prisluhniti soljudem,
da drug drugega premalo cenimo in si tudi premalo zaupamo,
da v znamenjih časov premalo razločujemo Božjo voljo.
Pesem:
Svetopisemska beseda: 2 Kor 5a, 7

Saj ne oznanjamo sebe, ampak Gospoda Jezusa Kristusa...
Ta zaklad pa imamo v lončenih posodah, da bi bila ta obilna moč
od Boga in ne od nas.

Pesem:
Obnovitev zaveze ljubezni:
A

Z vso veliko Schönstattsko družino se nahajamo na pripravljalni poti k velikemu
praznovanju 100 letnice, ki bo 18. oktobra 2014.

B

Ljuba mati našega Gospoda in naša mati! Z veseljem prihajamo k tvojemu svetišču.
Vera patra Kentenicha te je nagnila, da si v Schönstattu ustanovila svojo hišo.
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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.

Čas za tišino:

Možnost, da se v vrč oddajo lističi:
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

Naše poti so poti poslanstva. Ne smemo počivati na tem, kar je do sedaj nastalo.
Zaveza ljubezni pred nas postavlja izziv, da gremo na pota, ki so za nas nova in
neobičajna.

A

Ob vsakem koraku našega romanja prosimo Marijo: ponovno zaneti v nas ogenj
ljubezni do tebe, do patra Kentenicha in do družine. Daj moč za oblikovanje kulture
zaveze v tem svetu. Vzgoji nas za tvoje misijonarje tega stoletja. Zaveza ljubezni s
Teboj je naše poslanstvo.

Prošnje za vse potrebe:

Prosimo za Cerkev v naši deželi.
Po vsaki prošnji vzkliknemo: Pošlji svojega Duha in prerojeni bomo!
A

Bog življenja, pokaži nam, kako lahko klub razpetostim modernega življenja
govorimo o tebi.

B

Bog življenja, blagoslovi mlade ljudi! Pomagaj nam, da jih razumemo v tem, kar
iščejo. Daj nam sposobnost, da jim posredujemo, kar nam je v veri dragoceno.

A

Bog življenja, pokaži vsem, ki se ukvarjajo s teologijo in vsem, ki želijo živeti
evangelij, kako je tudi danes možno živeti iz vere.
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B

Bog življenja, naj umre v nas samo poveličevanje, napuh in ozkost duha! Ustvari med
nami klimo vrednot. Pokaži nam, kako bi se lahko drug od drugega marsikaj naučili
in drug z drugim duhovno rasli.

A

Bog življenja, pomagaj nam, da bi ob težkih trenutkih pogledali resnici v oči in naj
bomo obenem do vseh spoštljivi. Naj spoznavamo pomembnost procesa notranjega
očiščenja in prakticiramo spravo.

B

Bog življenja, poživi naše skupnosti, združenja, skupine in duhovna občestva! Daj
nam pogum, da ohranimo dobro zastavljene stvari. Daj nam pogum, da se ločimo od
vsega, kar nas obtežuje in da z tvojim Duhom tvegamo tudi kaj novega. Pošlji
delavcev na svojo žetev!

A

Bog življenja, poveži svoje ljudstvo v edinosti! Daj, da raste skupaj tisto, kar skupaj
tudi sodi.

B

Bog življenja, pokaži nam, kako lahko opogumimo zakonske pare in daj da čutimo
stiske razvezanih ljudi.

A

Bog življenja, daj nam moč, da ljudem nesebično služimo. Daj, da gradimo kulturo
življenja in ljubezni.

A

Ti sam si naša prihodnost, Gospod! Pridi nasproti vsem našim prizadevanjem.
Spremljaj in dopolnjuj proces dialoga, da postane blagoslov za našo Cerkev in služi
tvojemu poveličanju.

B

Amen!

Prošnja za blagoslov:
A

Gospod, tvoje blagoslovljene roke so razpete preko celega sveta. Ostani pri nas! Daj
nam moč z višave. Izpolni Cerkev v naši deželi z darovi Svetega Duha. Daj ji moč, ki
se napaja iz velikonočnega veselja.

B

Amen!

Hvalnica Mariji:
A

Marija je tista žena, ki je povsem prežeta s Svetim Duhom. Naj tudi mi pojemo
Magnifikat in se tako kakor ona »z obljubo v srcu« odpravimo na pot. Naj z besedo
in dejanji v današnjem času pričujemo, da smo odrešeni.
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Pesem: Moja duša poveličuje Gospoda (Lk 1,46–55)

Moja duša poveličuje Gospoda, *
moje srce se raduje v Bogu, mojem zveličarju.
Ozrl se je na nizkost svoje dekle, *
glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi.
Velike reči mi je storil Vsemogočni, *
njegovo ime je sveto.
Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje *
vsem, ki mu zvesto služijo.
Dvignil je svojo močno roko, *
razkropil je vse, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola *
in povišal je nizke.
Lačne je napolnil z dobrotami *
in bogate je odpustil prazne.
Sprejel je svoje izvoljeno ljudstvo, *
kakor je obljubil našim očetom.
Spomnil se je svoje dobrote *
do Abrahama in vseh njegovih potomcev.
Slava Očetu … Kakor je bilo …
Maria Fischer, Karlsruhe
prevod g. Igor Krašna
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Spoštovani!
Pismo zaveze za meseca APRIL in MAJ 2013, ki Vam ga pošiljamo, sta namenjena vsem
članom vašega molitvenega kroga, zato Vas prosim, da ju vložite v vrečko s podobo Marije
Romarice, ki roma v Vašem kraju.
V kolikor imate možnost prejemanja Pisma Zaveze po e-pošti in tudi možnost tiskanja letega, mi prosim sporočite Vaš elektronski naslov. Hvala za Vaše sodelovanje!
Božji blagoslov!
za odbor Marije Romarice
Tomaž Kvaternik
kvaternik.loz@siol.net
031-712-028
Lož, 14.05.2013
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