
Uvod v naše letno srečanje 

Na oltarju stoji slika Božje Matere Marije Romarice, ob njej gorijo sveče 

Oblikujmo svet po vzoru LEPEGA mesta, SCHÖNstatt-a! 

Tako je skupnost Schönstattskih deklet oblikovala svoje geslo za leto 2017. One so prepričane:  Smo 

Božje poslanke. Z nami ima svoj načrt. Bog želi prav preko mene, preko nas, narediti svet nekoliko 

lepši, po vzoru SCHÖNstatt-a. 

 

To hrepenenje v srcih ne nosijo samo mladi po letih, ampak mi vsi. S to zavestjo je treba začeti. 

Narediti nove temelje in graditi bodočnost: s svojimi darovi in s svojim bitjem moram delovati in 

izžarevati.   

Potrebno je stopiti svetu naproti. Stopiti naproti njegovim izzivom in v njem nekaj spremeniti, 

narediti lepšim, resnično nekoliko lepšim, narediti ga SCHÖNstattom, SCHÖNstattom današnjega 

dne! 

  

To preprosto pomeni: Da sem s svojim življenjem znak upanja v svetu. V svetu, ki je tako zelo 

zaznamovan z negativizmi vseh vrst, s strahom in  novicami o nesrečah. Tu smo lahko semena 

upanja, ko pričujemo, da je svet lahko nekoliko lepši, če vsak prispeva svoj delček. 

 

Kako naj tako ravnam?  Glejmo na Božjo Mater Marijo. Ona ve, da jo Bog ljubi in da jo je izbral. 

Na vsakodnevne izzive odgovarja z DA Gospod. S tem prinaša Jezusa, svetlobo v svet. Vedno je na 

razpolago tam kjer jo potrebujejo. 

 

Danes in vsak naslednji dan, sem tudi jaz poklican/na živeti svoje krščanstvo. Na vse negativno, 

dajem odgovor krščanske ljubezni. S svojim življenjem, lahko drugim nevsiljivo prinašam luč v 

temi. Svojim bližnjim podarjam radost, ki zmaguje sovraštvo. 

 

Kako biti znak upanja v svetu? Kako to udejanjiti? 

Bogu in Božji Materi se v Zavezi ljubezni popolnoma izročamo. Ob Njeni roki gremo pogumno  

naproti viharjem sveta, polni odločnosti, zaupanja in moči za prinašanje lastnih žrtev. 

V zavezi ljubezni, želimo Marijo prositi, da okrepi našo ljubezen, da bo popolnoma nesebična in 

bodo tako naše družine postale  otoki miru. Darovali ji bomo tudi svoje napore. Naj da postanejo 

naši prispevki v Zaklad milosti. Vse pod gelom: Nič brez Tebe, ničesar brez nas! 

Ko bodo danes mnogi med nami sklenili Zavezo ljubezni, bo s tem ustanovljena  Slovenska 

Schönstattska družina.  Ustanovljena bo duhovna družina, ki nas bo vzajemno povezovala z našo 

Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta. Vse s ciljem, narediti svet okoli 

nas lepši.  

Papež Frančišek v govoru na to temo pravi: „Na tej zemlji imamo poslanstvo in prav zaradi tega 

poslanstva smo na tem svetu. Spoznajmo vendar, da smo s tem zaznamovani. Pravzaprav smo 

zapečateni s tem poslanstvom, da pričujemo, blagoslavljamo, poživljamo, tolažimo, zdravimo in 

osvobajamo.“ (Veselje evangelija 273). 

Z oznanjevanjem in s pričevanjem vsega  našega bitja, želimo svet narediti nekoliko lepši. Želimo, 

da ta svet postane LEP – KRAJ to je SCHÖN – STATT. Kraj veselja v veri in ljubezni, prinašajoč 

mir. Želimo da nas danes Božja Mati Marija in njen Sin Jezus vnameta za to nalogo. 

Glasba – prihod otrok. V rokah drže čudežne svečke, ki jih prižgejo ob svečah pri sliki Božje Matere 

Romarice. Med glasbo gredo 1x okoli oltarja, potem pa med klopmi proti izhodu iz cerkve. 


