
SKLEPNI DOKUMENT DRUGEGA EVROPSKEGA SREČANJA EVROPSKIH 

PREDSTAVNIKOV MARIJE ROMARICE iz SCHONSTATTA, 6.-9. marec 2009 

 

„Ljubezen za ljubezen! Krona za krono! Zvestoba za zvestobo!“ p. Kentenich 
 

Tu ob Prasvetišču v Schönstattu, smo se na drugem evropskem srečanju odgovornih za apostolat Marije 

Romarice, zbrali predstavniki iz Evropskih držav: Češke, Italije, Portugalske, Poljske, Nemčije, 

Slovenije, Hrvaške, Španije, Romunije, Škotske, Slovaške, in Švice. 

 

Na poti k praznovanju velikega jubileja 100 letnice Schönstatta, dne  18. oktobra 2014, želimo izpolniti 

sklepe našega zadnjega srečanja (glej sklepni dokument 2007) in izvoliti Božjo Mater za Kraljico. 

 

Dne 8. septembra 2012, bomo v duhu patra Jožefa Kentenicha kot ena družina evropskih narodov, 

kronali Božjo Mater za Kraljico nove evangelizacije Evrope. S tem kronanjem, se bomo še posebej 

povezali s kronanjem Mãe Pregrine, ki ga je vsako leto 10. septembra obnavljal João Luiz Pozzobon. 

Potek kronanja Božje Matere je več kot enkratno dejanje. Razumemo ga kot verski in družbeni dogodek. 

V njem vidimo tudi pomemben prispevek k globljemu zraščanju narodov Evrope iz povezovalne moči 

krščanstva. Izguba krščanskega duha in življenja ima v številnih državah Evrope enake obraze in 

značilne pojave. 

 

V Zavezi ljubezni zaupamo, da se Božja Mati poveličuje kakor Kraljica krščanske Evrope.  

V tem zaupanju ji kličemo:  NIČ BREZ TEBE – NIČESAR BREZ NAS! 

 

Mater Trikrat Čudovito (MTA) bomo kronali v Prasvetišču. V znamenje kronanja bomo namestili krono 

na Auksiliar za Evropo, ki ga bodo za to Evropsko srečanje poslali iz Santa Marije v Braziliji. 

 

V letih priprave na ta dogodek leta 2012, naj bi Auksiliar potoval po vseh državah Evrope, v katerih 

poteka apostolat Marije Romarice. 

 

Za pripravo in izvedbo praznovanja kronanja in z njim povezanim mednarodnim romanjem, bi radi 

ustanovili skupino ljudi iz različnih držav. 

 

Notranja priprava romanja je prepuščena posameznim narodnim odborom.  

Pomembni so naslednji vidiki: 

 

 Vživeti se v „poslanstvo nove evangelizacije”. 

 Izvesti kronanje tudi po posameznih državah (npr. majhne romarske podobe), da bi spomin na 

kronanje MTA čim bolj približali ljudem. 

 Intenzivno zbirati prispevke v Zaklad milosti. 

 Na skupni poti do kronanja 2012, izmenjavanje informacij in izkušenj na mednacionalni ravni. 

 

„Ljuba Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta: (…) Prevzemi obveznost, ki je 

povezana s sprejemom krone in tudi nam pomagaj, da ne bomo nikoli pozabili na svoje obljube s 

katerimi smo Ti dali na razpolago vse svoje moči …“ 

 pater Jožef Kentenich, Čile; 5.6.1949,  

 

 

Schönstatt, 8. marec 2009 /  - udeleženci srečanja; 

 


