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6. letno  srečanje z Marijo Romarico 
 

Pesem: Mae Peregrina 4. kitica 
 

Power Point – prikaz na temo  SVETO  LETO  USMILJENJA 
 

Folija: Simbol Svetega leta usmiljenja 
 

A   Razlaga simbolnega znaka Svetega leta usmiljenja. Znak je kreiral slovenski umetnik Ivan 

Rupnik, jezuitski sobrat papeža Frančiška. Prikazuje Dobrega Pastirja, ki nosi na svojih plečih 

moža, pri čemer sta levo oko moža in desno oko Dobrega pastirja Jezusa, eno samo isto skupno 

oko. Z leve strani podobo dobrega pastirja, uokvirja pomenski napis - moto v latinščini: 

„Usmiljeni kakor Oče”. 
 

Nadaljevanje Power Point predstavitve na temo „Sveto leto usmiljenja”. 
 

Pesem: Svetoletna pesem   
 

Folija: Ob morju   
 

B    Kaj je „usmiljena ljubezen?” 

A  Ob tem spontano pomislimo na dejanja usmiljenja ali na primer evangeljsko priliko o 

usmiljenem očetu. 

C    Mahatma Gandhi nam pripoveduje eno svojih globokih doživetij usmiljene ljubezni: 
 

Folija: Mahatma Gandhi 
 

„Ko sem bil star petnajst let se je primerilo, da sem zagrešil krajo. Imel sem namreč neke dolgove 

in, da bi jih poravnal, sem očetu izmaknil zlato zapestnico. Toda bremena krivde nisem mogel 

prenašati. Stoječ pred očetom sem se tako sramoval, da nisem mogel odpreti ust. Svoje priznanje 

sem torej napisal na listek. Ko sem ga izročil očetu, sem se tresel po vsem telesu. Oče je listek 

prebral, zaprl oči – in ga raztrgal. Pri tem je še dejal: 'Je že dobro'. Nato me je objel. Od tega 

trenutka sem imel svojega očeta še mnogo rajši in on mene tudi. 
 

Folija: Na listu papirja narisano srce, zataknjeno za brisalec avtomobila 
 

B    Kaj je „usmiljena ljubezen?” 

A   Razlaga pomena besede: Usmiljenost, latinsko: „misericordia”. „Miseror” pomeni „smiliti 

se, žalovati”, „cor” pomeni „srce”. Že iz svojega besednega izvora torej pomeni beseda 

usmiljenost, usmiljenje „da se nam v srce smili nekdo, ki trpi nesrečo”,  -  „imeti srce za nekoga, 

ki je nesrečen, v nesreči”. 
 

Folija: Daljnogled   
 

D   Danes se vprašajmo: S kakšnim pogledom zremo v prihodnost ?   

E   S pogledom na Boga, našega Očeta, ki nas čisto osebno ljubi?   

B   Vsi vemo iz lastne izkušnje, kako pomembna je prava, resnična ljubezen. Božja ljubezen je 

Stvarnikovo darilo nam. Ona je povod, vzrok, da smo sploh lahko ljudje. Kdor ve, da je ljubljen 

in to tudi občuti je vesel, motiviran in je kot tak lahko v veselje in oporo mnogim. Kaj moramo 

storiti, da bi v našem vsakdanjem življenju doživeli Božjo ljubezen ?  
 

Folija: List, ki prikazuje srce na avtomobilu 
 

A    Odkrivati  kje mi Bog prihaja naproti. 
 

D    Nekdo je pripovedoval: „Ob obisku v domu za starejše ljudi, sva se z neko ženo pogovarjala 

o tem kako odkriti, kje mi Bog prihaja naproti?  
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Moje mnenje je bilo, da je težava ravno v tem, da mnogi ljudje navadnih dogodkov vskdana, niti 

tistih prijetnih, ne povezujejo več z Bogom, ker ne razumejo več 'njegovega jezika'. Tudi ne 

dojemajo, kako nam želi pokazati svojo ljubezen po stvareh, po dogodkih, po srečanjih. Na 

primer, da je zunaj prav danes lepo vreme, da sem ravno še pravočasno našel izgubljeni ključ, da 

se v družini razumemo, da sem na radiju slišal/slišala mojo priljubljeno melodijo, da me je 

nepričakovano poklical nekdo, ki mi mnogo pomeni, da je pred mojimi očmi vzletel lep metulj, 

da sem ob stezi opazil/opazila lepo cvetico, da se nad nami razprostira nebo polno zvezd,…  
 

Ob tem je moja sogovornica spontano vzkliknila: 'Resnično, On mi prav to podarja!' Ta izjava je 

prišla neposredno iz srca. Dopolnila je še: Kadar pa je ob takih dogodkih vmes nekaj, ob čemer 

čutim Njegovo neposredno, osebno pomoč meni, takoj pošljem 'direktno navzgor' besedo 

zahvale. Vesel sem bil, ko sem videl, kako ta osebna povezanost z Bogom, dela življenje te stare 

žene veselo in blagodejno. Ta gospa je očitno čutila, da ima Bog rad njo osebno!”   
 

Odkriti torej, kje mi On prihaja naproti. To je najvažnejše. Seveda pa moramo za to vsak dan 

znova zavestno odpreti svoje oči in svoje srce. 
 

Folija: Podoba moža, ki nekaj piše 
 

A   Zapomniti si, ob katerih dogodkih sem začutil Božje delovanje. 

E   Zelo pomembno je, da si zvečer preden gremo k počitku, vzamemo čas in preletimo dogodke 

dneva. Koga vse sem danes srečal? Kaj sem slišal, prebral, videl? Kaj vse se mi je zgodilo? Kaj 

sem opravil posebno uspešno? Kaj je bilo danes morda težavno? Kaj mi je danes hotel Bog 

sporočiti? Morda me je hotel opogumiti, motivirati, razveseliti, vzgajati, mi posredovati novo 

izkušnjo, mi nekaj napraviti razumljivejše, mi dati neko idejo... Najvažnejše stvari si zabeležimo. 
 

Folija: Domače svetišče 
 

A   Počivati z gotovo zavestjo: Bog me ljubi! 

C   To lahko opravimo popolnoma enostavno: Odpreti Gospodu srce, v tišini izraziti svojo 

hvaležnost, pokesati se morda kake napake. Ob koncu pa: Ljubi Bog, jutri pričnem s Teboj spet 

en lep nov dan. 

B   Če beremo bulo papeža Frančiška  „Misericordiae vultus”,  s katero je oznanil Sveto leto 

usmiljenja, ne moremo mimo dejstva, da za izraza Božjega bistva, skoraj enakovredno uporablja 

besede  „Usmiljenost” in  „Ljubezen”. Božja brezpogojna ljubezen nam hoče s tem, ko se je 

utelesila v Jezusu Kristusu, ponazoriti osebno naklonjenost Boga do vsakega človeka.  
 

Papež Frančišek še pravi: „Usmiljenost Boga ni neka abstraktna ideja, marveč konkretna 

resničnost, s katero predstavlja Bog človeku svojo ljubezen. Prav tako kot ljubezen očeta in 

matere do otroka, ki ga kot roditelja nadvse ljubita. To je resnično prav strastna ljubezen. Prihaja 

iz najintimnejše notranjosti in je globoka, naravna. Njena moč izvira iz trpljenja in smrti Boga – 

Človeka, v polni zavesti veličine skrivnosti ljubezni, ki se je udejanjila na križu.” 
 

Folija: Daljnogled  
 

D   Vprašajmo se, kot posamezniki: S kakšnim pogledom zrem v prihodnost? 

E   S pogledom na našega očeta in ustanovitelja, patra Kentenicha. 

B   Ugotovili smo torej: Bog nam podarja svojo ljubezen po stvareh, dogodkih in ljudeh. 
 

Folija: Pater Kentenich in otrok   
 

C  Življenjsko poslanstvo, bistvo življenja ustanovitelja Schönstattskega gibanja je bilo: Boga 

ljubiti, mu služiti in storiti vse, da bi mnogi ljudje začutili, da jih Bog očetovsko ljubi. Že ob 

ustanovitvi gibanja je bil p. Kentenich ves očetovski in karizmatičen vzgojitelj. Najprej za 

mladeniče v  študentskem domu in za vse, ki jih je Bog kasneje poslal na njegovo pot. Vsem se 

je popolnoma razdajal. Njegovo geslo je bilo: „Ti si mi pomemben, ker si pomemben Bogu!”  
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Znal je pozorno prisluhniti, sočustvovati, opogumljati, pohvaliti, vzpodbuditi  sogovornika, da 

se je resno poglobil v problem in po premisleku znal spremeniti mišljenje. Znal je izreči jasno 

sodbo ali je nekaj dobro ali slabo. Tudi tedaj kadar je obstajala nevarnost, da se bo sogovornik 

zato odvrnil od njega. Ne samo za časa njegovega življenja, tudi dandanes pomeni pater 

Kentenich mnogim most za srečanje z Bogom. 
 

A   Usmerimo pogled v Njegovo življenje. 

       Kako je prišla do izraza njegova usmiljenost? 
 

Folija: Pater Kentenich posluša 
 

B   Ta trenutek si Ti za mene najpomembnejši. 

D  „Kadarkoli sem želel njegov nasvet, sem ugotavljal, s kakšno mirnostjo in pozornostjo me je 

poslušal. Pazil je, da ni postavljal indiskretnih vprašanj, vzpodbujal me je, dajal navodila in 

smernice… Vse to je delal z očetovsko dobrotljivostjo in veliko dobrohotnostjo. Človek, ki je 

sedel pred njim je bil v tistem trenutku zanj najvažnejši izmed vseh ljudi. Neglede na to, kdo in 

kakšen je bil. Te opravke je smatral kot službo za Boga in Marijo.”  (Iz: Schönstattska ženska zveza. 

Slika našega očeta in ustanovitelja) 
 

Folija: Pater Kentenich pri avtomobilu 
 

B   Ti si moj brat / moja sestra. 

E  „Kljub svojim mnogovrstnim obveznostim v Schönstattu je bil pozoren do berača, ki je pri 

vhodu použival svojo juho, kakor tudi do revnega moža, ki je prinesel zakrpane čevlje. Deček, 

ki je nekaj časa patru Kentenichu ministriral je imenoval tega starega duhovnika 'moj prijatelj'. 

Z globokim razumevanjem je pomagal preprosti skromni ženi, ki mu je potožila svoje težave. 

Bolniki so lažje prenašali svoje trpljenje, ker je pater zanje v trenutku našel pravo besedo 

vzpodbude, ko so se srečevali…” (Iz: A.Klaiber, „Z Marijo” - Iz življenja ustanovitelja Schönstattske družine) 
 

Folija: Pater Kentenich za mizo 
 

B    O vseh ljudeh govorim samo dobro. 

C   Dogodek iz koncentracijskega taborišča Dachau. Člani Schönstattske skupnosti so bili deloma 

nameščeni  v istih barakah. Nekateri so občasno dobivali pakete s hrano in iz tega si je skupina včasih 

skuhala juho. Eden izmed Schönstattskih patrov je v zvezi s tem pripovedoval. 
 

Neki pater, o katerem so vedeli, da je vešč kuhanja je dobil nalogo, da skuha juho. Po mnenju 

pripovedovalca pa je imel ta pater dokaj grob in nespoštljiv način govorjenja. Ko mu je pater 

Kentenich izročil stvari iz katerih naj bi skuhal juho in mu pri tem tudi povedal, kako si on to 

predstavlja je nagovorjeni reagiral zateglo in zviška: „Da, da, … saj sam vem kako, …mi je jasno, 

… se bo naredilo!” 
 

Sojetnika, ki je to pripovedoval je ta odnos popolnoma razburil. „Kako lahko nekdo tako 

neotesano govori s spoštovanim patrom,” si je mislil sam pri sebi, rekel pa ni nič. Le odklonilni 

odnos do neotesanega sobrata je vedno bolj rasel tako, da je to zaznal tudi pater Kentenich. 
 

Nekega dopoldneva se je dogodek spet ponovil in oni pater se je odpravil kuhati juho. Pater 

Kentenich se je nato obrnil do duhovnika, ki je kasneje o tem pripovedoval in dejal: „Neverjetno, 

kako prijeten način pogovarjanja ima oni pater, kajne?” Obraz pripovedovalca je odražal nekaj 

čisto drugega. Nad pripombo patra Kentenicha je bil seveda tako osupel, da ni našel besede v 

odgovor. Pater Kentenich pa je mirno pojasnil, da je pač vsak človek enkraten in originalen. Da 

je seveda lažje, videti napake drugih. Hvalevredno, čeprav težje pa je, spoznavati originalnost 

sočloveka in se tega veseliti. Naslednjič je pripovedovalec z nekoliko večjim razumevanjem 

sprejel kuharjev nespoštljivi način govorjenja, saj se je spomnil na patrovo poučno hudomušnost. 

S tem je bil položen temelj za notranje, duhovno sprejetje bližnjega takšnega, kakršen je. 
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Folija: Pater Kentenich na obisku pri družini 
 

B   Rad / rada Te obiskujem. 

E  V času, ko je živel v Milwaukeeju v ZDA je pater Kentenich kljub veliki zaposlenosti rad in 

pogosto obiskoval družine. Margret in Michael Fenelon, ki sta bila takrat še otroka, 

pripovedujeta: „Čutili smo, da ima naš pater otroke zelo rad. Vsakega izmed nas je poznal po 

imenu. Z nami je govoril angleško in počasi, nam pri tem prijazno zrl v oči in držal naše male 

ročice v svoji roki. Vsi otroci smo se radi zgrinjali okrog našega patra.” /…./ 
 

Vselej je bilo vznemirljivo, če je v hišo prišel gospod pater, kajti vedeli smo, da bomo imeli 

procesijo z lučkami. Bilo nas je osem otrok in vsak izmed nas je imel svojo svečo. Imeli smo 

veliko hišo in skupaj s patrom in starši smo v vrsti in nekakšnem krogu večkrat obšli vse prostore 

in ob tem prepevali pesem: „Svoj plašč na nas ogrni”. Bili bi srečni, če bi pesem imela 16 kitic, 

da procesije ne bi bilo pre kmalu konec. Manjši otroci so včasih hoteli kazati gospodu patru svoje 

igrače in on se je ob tem skupaj z njimi sproščeno veselil.  
(Iz: M. in M. Fenelon: Naši otroški doživljaji s patrom Kentenichom, Oktoberwoche, Schönstatt 2002) 
 

Folija: Pater Kentenich moli 
 

B   Rad molim za Te. 

D  Nekdo pripoveduje: „Ob nekem obisku pri patru Kentenichu, sem imel priložnost seznaniti 

ga z zelo težkim primerom. Šlo je za sam obstoj neke družine in vse pripadajoče posesti. Pater 

Kentenich me je zelo pozorno poslušal in imel sem vtis, da se je globoko vživel v  predstavljeno 

težko situacijo. Pater se je zamislil in mi zagotovil, da bo molil za ugodno rešitev zadeve.  
 

Nenadoma mi je zaklical: ”Molite mojo čudežno molitev: V vseh okoliščinah slepo verjamem in 

zaupam v Te, Mati Čudovita in Tvojemu Detetu!” „Od tedaj sem pogosto spoznaval čudovito 

moč te kratke simbolne molitve, zlasti kadar sem se v duhu pridruževal molitvi patra Kentenicha, 

zavedajoč se, kako mogočen priprošnjik je on pri Božji Materi.” (N.N.) 
 

Folija: Pater Kentenich posluša sogovornika na sprehodu 
 

B   Rad bom Tvoj tihi sogovornik.     

E   „Mlajši 30-leten moški je imel težave psihične narave, zaradi katerih je tudi jemal zdravila. 

Trpel je zaradi strahov, plahosti, živčnosti. Zaradi vseh teh težav, nikakor ni mogel zgraditi svoje 

eksistence. Pater Kentenich se je zavzel zanj in mu pomagal spoprijeti se z njegovimi duševnimi 

težavami. Pomagal mu je sprejemati samega sebe in kar najbolj praktično živeti s svojimi 

omejitvami. Ta mož je postal uspešen poslovnež in ustanovil lastno družino. Prepričan je bil, da 

se mora za svojo uspešnost in srečo zahvaliti patru Kentenichu. 
 

Sam je pripovedoval: 'Vlil mi je veliko samozavest. Do potankosti je poznal moje hibe in me 

kljub temu imel rad. Čudil sem se temu. Presenetilo me je tudi, da mi je posvečal toliko časa, 

čeprav sam nisem kazal nikakega zanimanja za to, da bi izvedel kaj več o Schönstattu. Njemu to 

ni bilo pomembno, pomagal mi je ne da bi to kakorkoli pogojeval.' Ko je navedeni mož našel 

svojo pot, se ni več srečal s patrom Kentenichom in tudi pater ni več iskal kontakta z njim. Svojo 

nalogo je že opravil.”  (Pričevanje iz Milwaukeeja, ZDA) 
 

Folija: Pater Kentenich za mizo 
 

B   Kar imam rad delim z bližnjimi.    

D  „Mrzla zima med 1. svetovno vojno. Študentski dom v Schönstattu je služil kot vojaška 

bolnišnica. Dijaki so morali spet zasilno prebivati v stari zgradbi ob kapelici in prenašati 

prostorsko stisko, lakoto in mraz. Primerilo se je, da je eden izmed dečkov neke noči jokal in 

stokal na svoji slamnjači na tleh ker ga je zeblo. To je kmalu izvedel tudi pater spiritual. Poklica 

je starejšega dijaka v svojo sobo, mu dal odejo s svoje lastne postelje in mu naročil, naj jo da 

onemu mladeniču o katerem so povedali, da je ponoči večkrat jokal. Ta dijak je kasneje 
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pripovedoval o tem, da je pater Kentenich vzel svojo odejo nazaj šele spomladi.”  (Iz: A.Klaiber,   

'Z Marijo' – Iz življenja ustanovitelja Schönstattske družine) 
 

Folija: Pater Kentenich med mladimi kot duhovni voditelj   
 

B   Bližnjim se dajem brez pridržkov.    

C  Besede, ki jih je govoril pater Kentenich mladeničem študentskega doma ob nastopu svoje 

službe duhovnega voditelja dne 27. oktobra 1912, govori tudi nam danes: „Popolnoma  se Vam 

dajem na voljo, z vsem kar sem in kar imam. S tem kar vem in s tem česar ne vem, s tem kar 

morem in s tem česar ne zmorem, predvsem pa je tu za vas moje srce.” 
 

Folija: Daljnogled 
 

D  Vprašajmo se torej: S kakšnim pogledom zrem/zremo v prihodnost? 

E  S pogledom na Božjo Mater, kot na Mater Usmiljenja! 
 

Folija: Božja Mati Marija  
 

C  „Marijin ljubeznivi pogled naj vas spremlja skozi celo Sveto leto…”  papež Frančišek 

A  Spomnimo se pomenljive molitve – Salve Regina. V tej pesmi imamo vrstico: „Obrni torej, 

naša Pomočnica, svoje milostljive oči v nas…” Naš ustanovitelj pojasnjuje: „To so oči matere… 

Njene oči me neprestano iščejo. Želijo vedeti: Kje je prav zdaj moj otrok? Kje dela? Ali je v 

nevarnosti?... Vidite, njena usmiljenost predpostavlja, da sem nemočen, nebogljen…, nemočen 

telesno,… nebogljen duševno…” pater Kentenich 18.10.1956 

B   Skupaj z našim očetom in ustanoviteljem molimo: „Ljuba Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in 

Zmagovalka iz Schönstatta! Napravi nas za uboge in usmiljenja vredne kraljevske otroke, ki se 

na poseben način doživljajo kot ljubljenci Njegove neskončno usmiljene očetovske Ljubezni.” 
pater Kentenich 08.12.1965 

A  „Božja Mati ne le, da je soudeležena pri tej Božji usmiljenosti, tudi njeno neposredno 

poslanstvo, takorekoč njena služba je posredovati ljudem Božjo usmiljenost.”  
pater Kentenich 18.2.1957 

C   S krstom postanemo kristjani, s tem pa ne postanemo avtomatsko tudi krščanski. To postati 

ostaja naša stalna naloga. Marija je Mati in Vzgojiteljica kristjanov. Zaradi tega pri Schönstattu 

z Njo sklepamo Zavezo ljubezni. 
 

Folija: Otrok ki daje srce Božji Materi 
 

A  Zaveza ljubezni. 

To, kar je pater Kentenich predstavil v svojem govoru dne 18. oktobra 1914, označujemo danes 

z izrazom „Zaveza ljubezni”. To je nekaj, kar deluje navznoter. Naše srce usidra in vsadi v srce 

Božje Matere Marije in v srce ljubega Boga. To je vez ljubezni, ki daje oporo. Je dogovor in 

Zaveza, ki učinkuje tako, da stopijo osebe na skupno pot, da posameznik raste in se razvija kot 

osebnost, da postanejo ljudje sposobni živeti drug z drugim v dobrohotnem razumevanju in v 

skupnih naporih za boljši svet. Pater Kentenich smatra, da je rešitev velikih problemov človeštva 

v srcu posameznega človeka. Moč ljubezni v srcih ljudi je tista sila, ki je močnejša kot vse 

razdejanje in uničevanje. Za posameznega človeka to pomeni: Dokler je v nas vsaj še iskrica 

ljubezni in življenja, smo sposobni dajati našemu življenju smisel in preustvarjati svet na bolje. 
 

Folija: Božja Mati s črkami MTA na srcu. 
 

B  Nič brez Tebe, Božja Mati, ničesar brez nas! To je na kratko povzeto bistvo Zaveze ljubezni 

z Božjo Materjo iz Schönstatta. 
 

Folija: Vrč 
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A   Nič brez Tebe, Božja Mati – Ti deluj! 
prebereta dva predstavnika prisotnih romarskih skupin 

 

1.   Nič brez Tebe: Poiskati s pogledom MTA, preden grem iz hiše. 

2.   Nič brez Tebe: Prositi Marijo v hišnem svetišču, da me pred odhodom blagoslovi. 

3.   Nič brez Tebe: Napisati na listek ime človeka, za katerega želim moliti ali    

  opišem mojo ali njegovo težavo in listek zataknem za Marijino podobo. 

4.   Nič brez Tebe: Zmoliti pred Marijino podobo desetko rožnega venca. 

5.   Nič brez Tebe: Pred Marijino podobo v tišini prisluhniti, kaj mi želi povedati. 

6.   Nič brez Tebe: Reči Mariji hvala za nekaj, kar mi je uspelo in kar je bilo lepo. 

7.   Nič brez Tebe: Nekaj, kar me vznemirja, mi povzroča strah, napisati, položiti v   

  vrč in se tega tako osvoboditi, enkrat, dvakrat… spet in spet. 

8.   Nič brez Tebe: V denarnici ali v žepu nositi s seboj Marijino podobico. 

9.   Nič brez Tebe: Prositi Marijo v domačem svetišču za blagoslov pred spanjem. 

10.   Nič brez Tebe: Prižgat lučko pred Marijino podobo. 
 

A    Ničesar brez nas – Prinašam Ti svoje darove! 
prebereta dva druga predstavnika prisotnih romarskih skupin 

 

1.    Ničesar brez nas: Težka noč, bolečine, strah pred pregledom pri zdravniku,… 

…to bodi naš prispevek za Zaklad milosti. 

2.     Ničesar brez nas: Napor priprave hrane, pranja, likanja, čiščenja stanovanja, vzgoje…, 

           darovati za konkretne osebe. 

3.     Ničesar brez nas: Najprej opraviti delo ali dolžnost, ki mi je najbolj neljuba. 

4.     Ničesar brez nas: Darovati kot prispevek nekaj, kar mi ni uspelo ali pa nekaj 

    kar mi je spodletelo. 

5.     Ničesar brez nas: Zavestno pozdravljati vsakogar, ki ga srečam. 

6.     Ničesar brez nas: Odpovedati se uživanju hrane med enim in drugim obrokom. 

7.     Ničesar brez nas: Vzeti si čas zase, privoščiti si nekaj kar mi prija.   

8.     Ničesar brez nas: Obiskati cerkev za nekoga,… in se udeležiti delavniške svete maše.  

9.     Ničesar brez nas: Ob različnih mnenjih, nesoglasjih, prepirih napraviti prvi  

    korak k soglasju in spravi. 

10.    Ničesar brez nas: Znati pohvaliti, povedati kaj pozitivnega. 
 

Folija: Romarsko svetišče 
 

   B  Neka žena je pripovedovala: „Kot žena in mati sem bila precej izžeta. Prav zato sem se 

veselila trenutkov, ko sem vsaj za kratek čas zamenjala okolje ali celo imela prost dan. Nekoč 

sem se tako udeležila neke prireditve v Schönstattskem centru. Nenadoma sem postala pozorna 

na besede nekega Schönstattskega duhovnika. Pojasnjeval je kako se nič v življenju ne zgodi 

slučajno, marveč vse po Božjem načrtu. Govoril je, da je  biti zakonska žena in mati življenjsko 

poslanstvo. Kaj takega do tedaj še nisem  slišala. Govoril je tudi o tem, kako Mati Božja je in 

tudi hoče biti tudi naša Mati. 'Pojdite čisto umirjeni v kapelico in glejte Marijino podobo', je 

dejal. 'Kjerkoli že boste klečali ali sedeli, Ona vas bo vedno spremljala s svojim pogledom.'  To 

sem potem tudi preizkusila. Res je bilo tako. Ob tem sem se počutila zavarovano in ljubljeno. To 

so bili čudoviti trenutki. 
 

Domov sem se vrnila notranje okrepljena in z mnogimi dobrimi sklepi. Na vsak način sem hotela 

uresničiti, kar sem slišala, kajti prav  tisti čas sva doživljala z možem dokajšnjo zakonsko krizo 

in že več  dni nisva govorila drug z drugim. Hotela sem, da se to čimprej  konča. Le nečesa ob 

tem nisem zadosti upoštevala: 'Da namreč moj  mož ni doživel tako blagodejnega dne, kot jaz. 

Zavračal je vse moje  poskuse, da bi se spet zbližala. Znervirana in razočarana sem morala 

ugotoviti, da tukaj očitno obstajata dva svetova. Na eni strani vsakdanja  realnost, na drugi strani 

svet sreče, kakršnega sem doživela onega dne v Schönstattski kapelici. 
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Nekaj dni kasneje, ko sem spet opravljala običajna kuhinjska dela, sem se spomnila na 

vznesenost, ki sem jo občutila v svetišču in na blagodejni Marijin pogled. Toda ta kapelica je bila 

daleč od našega doma. Pomislila sem, da me Marija tu pač ne vidi… Moje razpoloženje je bilo 

na ničli, bila sem razočarana in frustrirana tako, da sem vzkliknila: „Tam v kapelici vidiš vse! 

Tukaj, v tej moji godlji, pa ne vidiš ničesar!!!” 
 

V tem trenutku je stopil skozi vrata moj mož in me brez besed  prisrčno stisnil k sebi. Nemo sem 

obstala ob tej hitri reakciji Božje Matere. Nemudoma mi je pokazala:  Vedi, da zelo dobro vidim 

tvojo težavno situacijo in sem nenehno tu ob tebi. Tistega  dne pred mnogimi leti, se je nekaj 

spremenilo v mojem življenju. Božja Mati in jaz sva postali najboljši družabnici – sodelavki. 
 

Folija: MTA v cerkvi v Starem trgu pri Ložu 
 

C  „Božja Mati deluje, včasih sicer drugače kot bi si mi radi predstavljali. Toda Ona je vedno tu, 

sredi dogajanja. Tista 1. sklenitev Zaveze ljubezni v svetišču v Schönstattu 18. oktobra 1914,  

nikakor ni bil nek enkraten, zaključen dogodek. Zaveza Ljubezni je darilo Boga in Božje Matere 

za vsa obdobja in tudi za danes. Kdorkoli želi, se lahko vključi v to Zavezo ljubezni in s tem 

pridobi delež pri milostih, delež pri odgovornosti in delež pri poslanstvu. Vse z namenom: 

popolnoma se darovati za prenovo sveta. Vse iz ljubezni, vse za ljubezen in vse zaradi ljubezni.” 

(pater Jožef Kentenich) 
 

Film: Procesija ob 100 letnici z milostno podobo iz Prasvetišča 
 

Folija: Otroci iz Burundija z nacionalno zastavo 
 

D   V Zavezi ljubezni z našo Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico in Zmagovalko, so med seboj 

povezani ljudje vseh delov sveta. Iz tega raste kultura ljubezni in povezovanja. Nastaja velika 

svetovna družina. 

E    Poglejmo na primer v Afriko. V srcu te celine leži Burundi. Dežela, v kateri vlada strah. 
 

Folija: Najprej zemljevid Burundija, potem vojak s puško 
 

A   Po državljanski vojni je na prvih volitvah zmagal nekdanji voditelj upornikov. Videti je bilo, 

da bo dežela krenila po poti reda in napredka. V začetku leta 2016 pa je Paul Kagame napovedal, 

da hoče vladati še tretji mandat, kar je v nasprotju z ustavo. Dal je odstraniti vse, ki so se temu 

uprli. Zato mnogi bežijo iz dežele. V Ruandi in v Tanzaniji prebiva že 180.000 beguncev iz 

Burundija.  
 

Folija: Schönstattsko svetišče v Burundiju   
 

C   Toda prav v Burundiju cvete Schönstattsko gibanje. Božja Mati po Zavezi ljubezni, podarja 

ljudem iz svojega svetišča vzdušje zaupanja in zavarovanosti. Daje jim zaščito in zavetje. 

Burundi je dežela s popolnoma drugačno kulturo od naše. Vendar tu ljudje z dušo in telesom 

izražajo in potrjujejo svojo vero. 
 

Film: Schönstattsko gibanje v Burundiju 
 

Folija: Praznovanje Leta usmiljenja v Prasvetišču 
 

A   Čeprav mi je težko dojeti, vendar takrat, ko so mi mnoge stvari nerazumljive, prav takrat ko 

se počutim šibkega in nemočnega, takrat še posebej velja: Bog me ljubi, ljubi prav mene osebno. 

B    Odslej se želimo še bolj naslanjati na Marijo, učiti se  želimo iz Njenega življenja, kakor 

Ona zaupati v Gospodovo usmiljenost in imeti v zavesti: Bog me ljubi, ljubi prav mene osebno. 
 

Film: Kratka reportaža blagoslovitve Marijinega znamenja v Nadlesku 
 

Pesem: Usmiljeni Jezus, ozri se na me, … 


