
SKLEPNI DOKUMENT PRVEGA EVROPSKEGA SREČANJA EVROPSKIH 

PREDSTAVNIKOV MARIJE ROMARICE iz SCHONSTATTA, marec 2007 
 

1. Duh nas je povedel na pot: 
 

Ljubezen Boga in Očeta nas je med 16. in 18. marcem 2007, zbrala iz 10. držav Evrope v Prasvetišču 

pri Materi Trikrat Čudoviti, Kraljici in Zmagovalki iz Schönstatta. Zbrali smo se tudi pri očetu in 

ustanovitelju patru Kentenichu.  Ljubezen obeh, nas je poklicala iz: Španije, Portugalske, Italije, 

Hrvaške, Češke republike, Slovaške, Švice, Škotske, Irske in Nemčije. 

 

V duhu gledamo pota in delovanje Božje Matere v podobi romarskega svetišča. Marija Romarica je v 

rodovitno zemljo Evrope posejala številna majhna semena, ki se že razraščajo v drevo, ki že prinaša 

bogate duhovne sadove evropskim narodom. 

 

Spoznali smo, da je apostolat Marije Romarice (Campanha da Mãe Pregrina), ki ga je oživil João Luiz 

Pozzobon dinamičen veletok, ki teče iz Latinske Amerike nazaj v Evropo. Cerkvi in Schönstattskemu 

gibanju v Evropi podarja novo dinamiko in misijonarsko vzpodbudo.  

 

Mari Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka je tista, ki nas obiskuje iz Prasvetišča. ONA hoče po 

delovanju iz Prasvetišča, ponovno prinesti Kristusa na ta svet. ONA nas je poklicala, da sodelujemo kot 

njeno orodje pri ponovni Evangelizaciji Evrope. ONA je veliki misijonar. ONA je že storila čudeže! 

ONA do še storila čudeže! 
 

NIČ BREZ TEBE – NIČESAR BREZ NAS! 

 

V času ponovnega združevanja Evropske celine in na poti priprav na 100. obletnico posega Božje 

milosti, ki se je zgodil 18. oktobra 1914, smo se ozrli na znamenja, ki nam jih daje Bog po Mariji 

Romarici. Spoznali smo in to ni spoznanje, ki bi nas povezovalo samo nekaj trenutkov: 
 

BOG NAS JE ZDRUŽIL! 
 

Bog nam naroča, da v potujočem občestvu napravimo še nadaljnje korake. Naroča nam, da bi z  

apostolatom Marije Romarice iz Schönstatta  v svojih deželah in v celi Evropi, ponovno odkrili korenine 

krščanstva in duha krščanstva vrnili v vsakdanje življenje. Skupaj hočemo iti naprej. 

 

V svoji notranjosti čutimo potrebo, da MTA kronamo za kraljico nove evangelizacije Evrope. To idejo 

bi radi predstavili tudi vernim v naših domačih deželah. Verjamemo, da nam MTA zaupa rodovitno 

poslanstvo, ki naj pripelje do tega, da bi se na naši Evropski celini in izven nje, po delovanju milosti iz 

Prasvetišča, v srcih ljudi ponovno rodil Kristus. V ta namen se Materi Mariji dajemo na razpolago. 

 

2. Sklepi zasedanja: 
 

1. Naslednje srečanje nacionalnih predstavnikov Evrope, načrtujemo čez dve leti. 

2. V ta namen, smo ustanovili delovno skupino, ki bo kmalu pričela s pripravami in bo tudi navezala 

    stike z predstavniki posameznih držav, kjer potuje Marija Romarica. 

3. Kronanje Božje Matere za Kraljico nove evangelizacije Evrope je naš skupni cilj. 

4. Priporočamo ustanovitev internetnega foruma za izmenjavo pobud v apostolatu Marije Romarice iz  

    Schönstatta v Evropi.  

 

Schönstatt, dne 18. marca 2007 

 

Udeleženci so se pod to listino podpisali v kapeli ustanovitelja patra Kentenicha 

 

 

 


