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ODGOVORNIH ZA MARIJO ROMARICO iz SCHӦNSTATTA  

16.-19. marec 2018 
 
Tretje evropske konference odgovornih za apostolat Marije Romarice iz Schönstatta, se je udeležilo 83 

predstavnikov iz 17. držav Evrope. Konferenca je potekala v Schönstattu od 16. do 18. marca 2018. 

Namen srečanja je bil izmenjava izkušenj, spletanje vezi in iskanju navdihov ob pogledu na skupni cilj, 

ki je ponovno zgraditi krščansko Evropo po apostolatu Marije Romarice. 
 

„Kraljica nove evangelizacije Evrope,” ki je v podobi Auksiliarja za Evropo od leta 2012, že drugič 

obiskala skoraj vse države Evrope je bila središče zasedanja. Na konferenci smo doživeli: ONA nas 

povezuje. 

 

Daj nam svojega ognja in svojega Duha! 
 

Odprtje konference se je odvijalo v cerkvi Svete Trojice, to je cerkvi čaščenja, kjer nas je najprej 

pozdravila nemška delegacija in nato sam ustanovitelj preko videa. Ko je prišla „Kraljica nove 

evangelizacije Evrope,” ki jo je spremljala poljska delegacija, se je začutilo: ONA je tukaj!  
 

Na to so na kraj na katerem je pater Kentenich pred 50. leti, to je 15. septembra 1968, stopil na pot, ki 

vodi v večnost, prihajale delegacije držav z majhnimi državnimi zastavami. V vseh jezikih je zazvenela 

prošnja: „Daj nam svojega ognja in svojega Duha. Tvoja karizma živi v nas!” Napeto ozračje 

povezanosti s patrom Jožefom Kentenichom, Janezom Alojzom Pozzobonom in udeleženci srečanja je 

naraščalo že v prvi uri in je dajalo konferenci pečat do njenega zaključka. 

 

Glas časa za Evropo 
 

Pred kratkim ustanovljeni odbor za usklajevanje mednarodnega Schönstattskega gibanja je bistveno 

zaznamoval dneve zasedanja. V predavanju „Glas časa za Evropo” je pater Henrik Walter realistično 

orisal sedanjo zgodovinsko uro Evrope. Pater Walter je svoje misli podal avtentično in spoštljivo kot 

klic k prebujenju, daleč od črnogledosti. Evropa je po njegovem več kot Evropska Unija. Evropa je 

kultura življenja, ki je zrasla iz krščanskih korenin. 
 

Ustanovitelj Schönstatta pater Jožef Kentenich je znal udejanjiti vsebino takšnih sporočil. Prav zato smo 

tudi mi povabljeni: Vstanimo in hodimo po poti upanja, postanimo prijatelji, povezujmo se, ustvarimo 

trdno mrežo solidarnosti - Zavezo kulture ljubezni. Naj se več ne dogaja, da bi bil gospod Mlinar 

(Müller) samo neki nepoznani stanovalec v hiši številka 7 v naši ulici, temveč resničen človek s svojo 

preteklostjo, s svojim življenjem in navsezadnje brat v Kristusu. 

 

„Naša ulica upanja je Marija” 
 

Ta izjava je zadela v sredino izkustvenega  obzorja udeležencev. Kot usklajevalci in spodbujevalci  

apostolata Marije Romarice, so udeleženci pripovedovali doživljaje in izkušnje iz svojih držav. Marija 

Romarica prihaja po malih svetiščih, da bi zgradila mrežo povezanosti, da bi ponovno zgradila 

krščansko kulturo spoštovanja in vzajemnosti, v kateri lahko uspe pravo širjenje krščanske vere. 

 

Marija Romarica – naš prispevek Evropi 
 

Tako je bila naslovljena spodbuda Schönstattske Marijine sestre M. Cacilde Becker. V sliki in besedi je 

podala zgodovinski okvir nastanka apostolata Marije Romarice po družinskem očetu in diakonu Janezu 

Alojzu Pozzobonu, leta 1950 v Braziliji. Govorila je o dobrih izkušnjah, težavah in preizkušenih 

rešitvah. Po 68. letih delovanja, ima apostolat Marije Romarice v Braziliji vidno vlogo v pastorali. 

Marija Romarica v Braziliji obiskuje 24 milijonov ljudi, to je 10% prebivalstva. 

 



 2 

Mreža socialne in pastoralne soodgovornosti 
 

Mrežo socialne in pastoralne soodgovornosti, so ustanovili in jo vzdržujejo prizadevni možje in žene, 

ki so doma v Zavezi ljubezni. Pastoralni in socialni problemi v Evropi so drugačni kot v Južni Ameriki. 

Toda delovanje Božje Matere iz Svetišča ostaja enako. ONA je veliki misijonar. ONA bo delala čudeže. 

S takšnim prepričanjem so bili iz Prasvetišča vsak v svojo domovino, na novo od-poslani udeleženci 

konference. Na novo je bil odposlan tudi Auksiliar, imenovan „Kraljica nove evangelizacije Evrope.” 

Odposlan je bil s posebno novo nalogo in novo prošnjo Božji Materi. ONA naj odločilno pomaga, da 

bo pater Jožef Kentenich ustanovitelj Schönstatta, lahko kmalu razglašen za blaženega. Cerkev 

potrebuje za to razglasitev čudež na njegovo priprošnjo. 

 

Ali to ni bil „čudež”? 
 

Dva dni smo skupaj poslušali, govorili, molili, praznovali, …, 83 ljudi iz 17. držav, v 13. različnih 

jezikih. Ljudje iz popolnoma različnih kulturnih in socialnih okolij, ki so se skoraj vsi prvič videli. Dva 

dneva smo doživljali veselo, zavzeto, soodgovorno in misijonarsko družino. Ali ni to čudež? Nato pa 

smo se vrnili v vsakdanje življenje. To v praksi pomeni, da smo odšli v Belgijo, Anglijo, Francijo, 

Italijo, Hrvaško, Luksemburg, Avstrijo, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Rusijo, Švico, Slovaško, 

Slovenijo, Španijo, Češko in Nemčijo. 

 

„Domov smo se vrnili z ognjem in velikim upanjem. Doživeli smo lepoto občestva, odločeni za iste 

cilje smo dobili nov pogum. Vedno znova so nam potrebna takšna srečanja.” Udeleženka Ruske 

delegacije iz Moskve je zapisala: „I think that for many of us Schoenstatt is becoming a real home and 

a big family.”V prevodu: „Menim, da postaja Schoenstatt za mnoge od nas pravi dom in velika družina.” 

Takšni in podobni odgovori prihajajo sedaj v tajništvo za projekt Marije Romarice, v čigar roke je bila 

položena naloga izvedbe tega srečanja. 

 

Radi bi rekli HVALA! 
 

Na koncu se spodobi, da iz vsega srca rečemo HVALA! HVALA udeležencem, organizatorjem in 

izvajalcem, ekipi Schönstattske televizije, ki je poskrbela za naprave, za tekoče opravljene prevode v 

različne jezike, ekipi izobraževalnega središča Marienland, prevajalkam in prevajalcem, ki so sodelovali 

v pripravah in med konferenco. HVALA, bi radi posebej rekli tudi katoliški podporni ustanovi za 

Vzhodno Evropo – RENOVABIS! Brez njihove finančne podpore, se evropska konferenca v letu 2018, 

ne bi mogla izpeljati. Predvsem pa velja vsa naša ZAHVALA nebesom za podarjeni blagoslov! 
 

Schönstatt, 19. 3. 2018  

 

 
 
Ogled ostalih fotografij s srečanja na povezavi: 

https://www.flickr.com/photos/schoenstattinternational/albums/72157694915210125  

https://www.flickr.com/photos/schoenstattinternational/albums/72157694915210125

