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Predstavitev CD-plošče na 2. letnem srečanju z Marijo Romarico 
 

Veseli me, da vam lahko predstavim prvi CD s Schönstattskimi pesmimi v slovenskem jeziku. 
Schönstatt je mednarodno gibanje za duhovno prenovo v Cerkvi. Sestavlja ga 20 samostojnih 
skupnosti. Naš cilj je: Novi človek v novi družbi. Naš vzor novega človeka je Marija, ki ji želimo 
postati podobni. Del naših pesmi, ki so sedaj prevedene iz nemščine v slovenščino, govori o naši 
zgodovini in o tem, kaj je za nas pomembno in nas vzgaja. Najprej bi se rada zahvalila g. Leonu 
Oblaku za velikodušen prevod besedil. Seveda bi se rada zahvalila odličnemu cerkvenemu 
mešanemu pevskemu zboru domače župnije Svetega Jurija, kakor tudi vsakemu posameznemu 
članu in predvsem voditeljicama Valeriji Žabkar in Katji Strle ter predsedniku Janezu Kandare. 
Veliko so žrtvovali za vaje in snemanje pesmi. Hvala za lepo, veselo in navdušeno petje. Prisrčna 
zahvala velja tudi vsem instrumentalistom za profesionalno spremljanje pesmi. Velika zahvala 
gre tudi g. Dominiku Krtu, ki je naredil aranžma, pesmi posnel in naredil CD plošče, ki jih lahko 
kupite zadaj. Poglejmo sedaj nekoliko ozadje nekaterih pesmi. 
 

BOG, SLAVIMO TE 
Središče Schönstattske družine je Prasvetišče v bližini nemškega mesta Koblenza ob reki Renu. 
Tu se je gibanje začelo 18. oktobra 1914. Pater Kentenich in peščica mladih fantov so prosili 
Božjo Mater, da bi vzela v posest to kapelo in se v njej naselila. Z njo so sklenili Zavezo ljubezni. 
Danes stoji po vsem svetu okoli 200 takšnih kapelic. Tudi vi enkrat obiščite naše svetišče v 
Schönstattu. Prisrčno posebej vabim vse, da bi se prihodnje leto udeležili našega evropskega 
romanja, ko bomo Božjo Mater kronali za Kraljico nove evangelizacije Evrope. Velika podoba, 
ki jo bomo okronali je bila lanskega maja tu med nami na našem prvem srečanju. Evropsko 
romanje bo potekalo od 7. do 9. septembra 2012. Sami se prepričajte o milostih, ki jih Božja Mati 
pripravlja za vas v Prasvetišču. Sprejet sem, boljši sem kakor mislim, potreben sem in poslan. 
Zato bomo v tej pesmi hvalili Boga za vse, kar nam podarja po Mariji v Schönstattu. 
Zbor zapoje: Bog, slavimo Te 
 

S PLAŠČEM NAS OGRNI 
Naslednja pesem: „S plaščem me ogrni” je nastala ob srebrnem jubileju Schönstatta, ki smo ga 
obhajali 18. oktobra 1939. Vsebina izraža zahvalo in hvalo Marijini veličini in Schönstattu. Do 
izraza pa so prišle tudi takratne svetovne razmere - izbruh 2. svetovne vojne 1. septembra 1939. 
S polnim zaupanjem se v hudem času obračamo na Marijo, da Ona razgrne svoj plašč in nam 
podeli varstvo. Zato moremo s polnim zaupanjem v vsaki kitici prepevati: 
…premagala boš vse čase, ob nas boš na vseh poteh. 
Zbor zapoje: S plaščem nas ogrni 

 
VLADARICA VSEH NEBES 
Ob priložnosti srebrnega jubileja Schönstatta je naša skupnost, Schönstattske Marijine sestre, 
podarila v znak hvaležnosti Materi Trikrat Čudoviti, Kraljici in Zmagovalki iz Schönstatta 
krono za njeno podobo v Prasvetišču. Naš ustanovitelj pater Kentenich to podobo okronal dne 
10. decembra 1939. Za to slovesnost je bila sestavljena pesem z naslovom: Vladarica vseh nebes. 
Pesem govori o tem, da ima Božja Mati kot Kraljica moč in da bo zmagala. Zmagala bo nad 
vsakim zlom in satanskim vplivom, ki ga je s seboj prinesel Nacionalni socializem. Če bomo njo 
izbrali za Kraljico, bomo rešeni. Ona se bo zavzela za zmago dobrega in kakor je zapisano v 
Svetem pismu: Ona bo kači strla glavo. 
Zbor zapoje: Vladarica vseh nebes 
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Z NAMI SI TI 
Če obiščemo naše Schönstattsko svetišče, bomo blizu oltarja opazili vrč. Vrč nas spominja na to, 
da lahko tudi mi obdarimo Božjo Mater. Da bo Ona še naprej navzoča v Svetišču in v njem 
delovala. Kaj ji lahko podarimo? To je lahko: položaj, ki me teži ali veseli dogodek;  oseba, ki mi 
je zoprna; nekaj, kar bi rad na sebi in v svojem življenju spremenil na bolje; prizadevanje, da bi 
neko delo opravil iz ljubezni. Vse to lahko napišem na list in položim v vrč. Vsako dobro delo 
pripomore, da bosta Jezus in Marija iz Svetišča prenavljala svet. Kdor bi to rad storil, more v 
odmoru ali na koncu te predstavitve vse to napisati in položiti v vrč. Tu spredaj so na voljo listki 
in svinčniki. Pred to veliko podobo iz Prasvetišča že stoji vrč, v katerega lahko položite vaše 
listke. Te bom potem pobrala in jih nesla s seboj v Schönstatt, kjer jih bom dala v vrč, ki stoji v 
Prasvetišču. 
Zbor zapoje: Z nami si Ti 

 

S TEBOJ, MARIJA 
Ustanovno dejanja Schönstatta je ljubeča povezava z Božjo Materjo v Svetišču. O tem smo že 
slišali. Zakaj sklepamo ljubečo povezavo? Poslušajmo, kaj je o tem povedal naš ustanovitelj 
pater Kentenich: „Dobri Bog je sklenil ljubečo povezavo s svojim stvarstvom. Ljubeča povezava! 
Naša naloga obstaja v tem, da svetu posredujemo zavest o njej. To delamo tako, da svet vedno 
znova vključujemo v ljubečo povezavo z drago nam Božjo Materjo. To je veliko poslanstvo 
Schönstatta.” 
„Z ljubečo povezavo uresničujemo Odrešenikovo naročilo: Glej, tvoja Mati! Jn 19,27 V bistvu 
delamo prav to, kar je storil apostol Janez: Marijo sprejmemo v svoje srce in ji tam odredimo 
častno mesto, ki ji pripada v Bogu in z njim.” Iz knjige patra Kentenicha: Marija, Mati in Vzgojiteljica Zato 
pojemo v naslednji pesmi: Mati Marija, s teboj grem naprej, trdno me drži za dlan, kakor otrok 
brez strahu grem za teboj, prost in svoboden v nov dan.  
Zbor zapoje: S Teboj, Marija 

 

MARIJA, S TEBOJ NA TEJ POTI 
Marija želi iz Svetišča obiskovati ljudi v njihovih domovih in jih obdarovati z milostmi. Prihaja 
k nam kot Mati in Vzgojiteljica. Preprosto želi biti med nami. Pobuda Božje Matere Romarice iz 
Schönstatta je živa v več kot sto državah. Kako naj jaz sodelujem? 
 
Odprl naj bi svoj dom in svoje srce Božji Materi tako, da bi enkrat na mesec prišla k meni za tri 
dni na obisk. Ker gre pri tem, za družinsko pastoralo, mora prej krajevni župnik dati svojo 
privolitev. Če se najde 10  družin, lahko začne Božja mati med njimi mesečno potovati.  
In zdaj bomo v pesmi slišali o tem, kako Božja mati Romarica iz Schönstatta deluje: 
Zbor zapoje: Marija, s Teboj na tej poti 

 

MÃE PEREGRINA (Marija Romarica) 
Marija, Ti rada v znamenju Romarskega svetišča prebivala med nami, v naših domovih in 
stanovanjih. Zahvaljujemo se Ti, da z nami deliš življenje. Tam kjer Ti prebivaš, noč postane 
dan. Ti poznaš vse človekove skrbi in stiske. Pravzaprav ni nič takšnega , česar bi Ti sama ne 
pretrpela.  
Podari nam svojo ljubezen in bližino, predvsem pa nam podari svojega Sina. Pomagaj nam, da 
bomo znali sprejeti udarce življenja tudi tedaj, če jih ne bomo razumeli. Kakor Ti bi radi tudi mi 
za vsem odkrivali Božji načrt.  
Zbor zapoje: Mãe Peregrina 
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KOT, DA DOMOV BI SPET SE VRNIL 
Za naše življenje je velikega pomena, da imamo na voljo kraj, kjer se počutimo kakor doma. 
Takšni kraji so za nas romarski kraji. Tu se počutimo razumljene, tu se umirimo, moremo 
odložiti bremena in prejmemo milosti za našo nadaljnje potovanje. Schönstattska Božja Mati 
prihaja k nam, v naše domove kot Mati Romarica in naredi s svojo navzočnostjo naš dom za 
svetišče, kjer se nebo dotika zemlje. Tako se moremo počutiti povsem doma.  
Zbor zapoje: Kot, da domov bi spet se vrnil 

 

BOG TROEDINI 
Od leta 1942 do leta 1945 je naš Ustanovitelj pater Kentenich trpel v koncentracijskem taborišču 
Dachauu. Ta pesem je nastala leta 1944, ko so bile razmere v Dachauu še posebej težavne. 
Razsajala je nalezljiva bolezen tifus, ki je dnevno zahtevala skoraj sto žrtev. Okoli 500 jetnikov 
se je stiskalo v prostoru, ki je bil namenjen za 80 ljudi. K temu je treba prišteti se poostrene 
kontrole. Tisti čas duhovniki niso mogli moliti brevirja. Pater Kentenich je sestavil tako 
imenovane „Dnevne ure” v kiticah. Za sklepno molitveno uro zvečer, pa je dodal hvalnico v 
čast Sveti Trojici. V tistih neznosnih razmerah ujetništva je pater Kentenich želel svojim 
sobratom vtisniti v zavest, naj vedno slavijo Boga in se mu zahvaljujejo za vodstvo v zgodovini 
Schönstatta. 
Zbor zapoje: Bog Troedini 

 
NAJ ZGODI SE 
Božja ljubezen nam vsak dan prihaja naproti. Bog vedno znova išče poti k človeku, da bi ga 
obdaroval. Podaril nam je celotno stvarstvo in ga nam zaupal. Podaril nam je svojega Sina 
Jezusa Kristusa. In v njem nam je obljubil: Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Bog nam je 
podaril tudi Marijo, da bi Ona kot Mati skrbela za nas. Od Nje naj se učimo, kako naj bi tukaj in 
zdaj v našem življenju vsak dan odkrivali ljubečega Boga in mu dajali pravi odgovor.  
Zbor zapoje: Naj zgodi se 

 
STVARNIK NAŠ 
Marijo častimo in občudujemo v njeni lepoti kot Brezmadežno. Ona je vsa čista, brez greha, vse 
je pri njej v pravem redu. Bog nam Jo je podaril kot Vzor človeka, kot Vzor vere. Po Njej 
odkrivamo naše lastno dostojanstvo in veličino kot Božje stvarstvo. Zaradi tega mi samega sebe 
ne smemo omalovaževati. Samega sebe naj bi vzgajali tako, da bi Ji bili vedno bolj podobni. 
Postali naj bi majhna Marija za naš čas.  
Zbor zapoje: Stvarnik naš 

 
TI SI IZVOLILA NAS 
Kot kristjani ne živimo samo zase, temveč imamo odgovornost tudi za ljudi okoli nas. Najprej 
za našo družino, za naše sosedstvo, za naše kolege na delovnem mestu, za prijatelje, sošolce in 
študentske tovariše. Po nas, to je po našem vedenju, po naših besedah, pa tudi po vsem našem 
bivanju in življenju, naj bi se tudi drugi približali nebesom. Marija bi nas rada vzgojila za takšne 
apostole, za pričevalce, da bi po njenem zgledu izžarevali ljubezen. Marija, Kraljica apostolov, 
prosi za nas! 
Zbor zapoje: Ti si izvolila nas 

 

 



4 

 

 
BLAGOSLOV ROMARSKIH SVETIŠČ (za to potrebujemo duhovnika in blagoslovljeno vodo) 
D-duhovnik, B-bralec  

 

D: Troedini Bog, hvalimo Te zaradi Tvoje ljubezni, ki si nam jo prečudovito razodel v 
učlovečenju svojega Sina. On se je rodil iz Device Marije, katero mi častimo kot Mater Trikrat 
Čudovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta.  
 

Kakor na svatbi v Kani Galilejski, želi Marija „biti navzoča” v našem življenju. Ona opazi,  
kje „primanjkuje vina”. Ona more izprositi čudeže v težavah našega življenja. Vedno nas 
usmerja k svojemu Sinu Jezusu Kristusu: Kar koli vam poreče, storite!  Jn 2,5  Bog, naš Oče, 
prosimo Te: blagoslovi podobe Božje Matere Romarice iz Schönstatta in vse, ki jih bodo 
posredovali drugim. Izprosi milost, da tam kjer sprejmejo Jezusa in Marijo v znamenju 
Romarskega Svetišča, rastejo vera, upanje in ljubezen. 
 

  Pomnoži nam radost v zavesti, da nas ljubiš kot Božje otroke in držiš nad nami svojo roko. 
Daj nam misijonarske gorečnosti, da bomo izžarevali in drugim prinašali veselje vere. Spremljaj 
nas s svojo močjo in ljubeznijo.  
 

  V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen! 
 
B 2  Vsem želiš prinesti Kristusa. 
 Vsem želiš prinesti Božji blagoslov. 
 Vsem želiš podariti svojo ljubezen.  
 

B 1  Priporočamo Ti tiste družine, ki Tebi in Tvojemu Detetu v znamenju Romarskega svetišča  
  odpirajo vrata svoje hiše in svojega srca. 
 

B 2 Prinašamo Ti vse bolne, osamljene in zapuščene in tiste, ki so blizu smrti. 
 

Vsi: Vsem želiš prinesti Kristusa.  
  Vsem želiš prinesti Božji blagoslov. 
 Vsem želiš podariti svojo ljubezen. 
 

B 1  Ljuba Božja Mati, Ti ne želiš delovati iz Svetišča brez našega sodelovanja. Zaradi tega se  
 Ti dajemo na voljo kakor orodje. 
 

B 2 Sprejmi naše oči.  
 

Vsi: Podari nam pogled na vse dobro in lepo v ljudeh in v našem svetu. 
 

B 2  Sprejmi naša ušesa. 
 

Vsi: Daj nam milost, da poslušamo Božjo besedo in vse, kar v nas govori Sveti Duh. 
 

B 2 Sprejmi naše noge. 
 

Vsi: Ne dopusti, da se utrudijo na poti, po kateri nas vodi Bog. 
 

B 2 Sprejmi naša usta. 
 

Vsi: Naj vedno izgovarjajo besede zahvale, priznanja in dobre volje. 
 

B 2 Sprejmi naše srce. 
 

Vsi: Daj, daj se naše srce napolni z ljubeznijo in dobroto.  
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B 1 Ljuba Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta!  S Teboj se želimo  
 združiti. Bodi naša Mati in Vzgojiteljica na romarski poti življenja. 
 

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

 
 

DA, MATI, TI ODPOŠLJI NAS 

Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta! Naj nas znova odpošlje v našo 
vsakdanjost. Prosimo jo, naj hodi z nami in da bi začutili njeno bližino, ko nas obišče na našem 
domu. 
Zbor zapoje: Da, Mati, Ti odpošlji nas  

 


