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NAGOVOR MARJANA in IRENE PIRC na 8. LETNEM SREČANJU z 
MARIJO ROMARICO iz SCHÖNSTATTA v STAREM TRGU pri LOŽU 
 

nagovor MARIJAN: 
 

-  predstavitev: 
- Kot ste razbrali iz programa, sva Marijan in Irena Pirc. Pred leti smo živeli na Dunaju in tam 
sva se pred nekako 30 leti srečala s Schönstattsko Marijansko duhovnostjo. Kasneje bo žena 
povedala, kako je do tega sploh prišlo. 

- Kaj je Schönstatt? 
- Kaj nama pomeni?                Malo?    Mnogo?    Vse? 

 

-  uvodno razmišljanje: 
-  Odgovor: Stvarnik  JE!  Kakšna zveza pa je zdaj to? 
             Če je in ker je in ker je to dejstvo za tostransko in za večno življenje ključno: 
 

                                     NE  MOREM  IN  NE  SMEM  ŽIVETI,  KAKOR  DA  GA  NI! 
 

Glede   vere v  Stvarnika ena sama beseda:   
Ali obstaja svet skrivnosti, svet nedoumljivega, svet duha in duhov?         DA, seveda  obstaja!  
 

Tako ali drugače je to že vsak začutil. Obstoj Stvarnika lahko zanikamo le, če rečemo: 
Duhovnega sveta ni!  Vendar vemo, da  JE!  Ker pa  JE,  je nelogično, da bi živeli kot, da ga ni! 
 

Sem nepopoln – torej lahko in nujno delam napake in grešim. V osnovi pa stremim za tem, da 
bi živel čimbolj v skladu s Stvarnikovim načrtom zame, da po smrti ne bom za večno ločen od 
Njega, marveč bom po času očiščevanja bival v Njegovi bližini. 
 

„Vita  mutatur – non  tollitur!”   Življenje se spremeni in ne uniči! iz hvalospeva pri sveti maši 
„Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in Te!”  
 Zase  si  nas  ustvaril Gospod in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v Tebi! sveti Avguštin 
 

Človekov duh veje kjer hoče. Ni vezan ne na kraj, ne na telo. Kaj vse je človek že „pogruntal!” 
To so mnogotere, za navadne zemljane nepojmljive stvari, ki spominjajo na čudež. Pomislimo 
le n.pr. na ogromna, nekaj sto tonska letala, ki letijo po zraku, elektroniko, računalništvo, 
medicino… 
 

Zaradi teh dosežkov človek ni le ponosen, marveč tudi ošaben, domišljav. 
Rad bi si podredil in urejal vse – kakor Bog. 
V ustvarjalnem  DUHU - ne v potezah obraza je človekova podobnost z Bogom Stvarnikom.   

 

SAJ BOG JE DUH! 
 

Če torej Stvarnika spoznavamo, se trudimo živeti v skladu z njegovim načrtom. 
Zdaj pa pomislimo:  
Recimo: v 4. razredu, po 4. letih učenja matematike, jezika, zgodovine, medicine, …?   
Koliko znamo za življenje? 

 

Nujno  je nadaljnje, praktično vseživljenjsko šolanje (n.pr. medicina, PC…) 

Odnos do Stvarnika, do sočloveka - to pa gre kar tako, z nekaj urami razposajenega “verouka!” 
V mojem zapisu sem dal »verouka« pod narekovaj, saj vemo, kaj se v teh urah pogosto dogaja! 
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Ni čudno, da ljudje vstopijo brez zadostne zrelosti v medsebojne odnose – partnerstva, 
posledično ločitve  in v temu primeren odnos do večnih resnic! 

 

Kristus  je prišel, da nam je po Evangeliju nakazal pot in smer. Ko je odhajal k Očetu nas je 
potolažil:  Jaz odhajam,  ampak poslal vam bom  Duha, ki vas bo učil po moji Cerkvi, da boste 
našli odrešenje. 

 

Samo nedeljska maša in osnovni verouk sta PREMALO!!!  Spomnimo se samo posledic 
nezadostnega  študija  medicine!!! 

 

Ljudje so to spontano začutili, zato so v vsej dvatisočletni zgodovini Cerkve, nastajale ustanove, 
in razni redovi, ki gojijo dodatne oblike življenja po veri in zlasti v zadnjih desetletjih,  številna 
duhovna gibanja, ki človeku pomagajo do večje Božje bližine. 
 

-  Nekatera gibanja so  slavilna, molitvena, … 
-  Nekatera dobrodelna, … 
-  Nekatera skupnostna in socialna  (n.pr. Marijino delo…) 
-  Nekatera misijonska, … 
-  Nekateri potujejo od enega do drugega romarskega kraja in kličejo: »Marija pomagaj!«       

 

Mnoga od teh so  MARIJANSKA,  saj nam prav Marija na mnoge načine kaže pot k Jezusu. 
Tudi Schönstattsko gibanje je izrazito Marijansko gibanje. 
 

-  Schönstattska duhovnost: 
-   Pri Schönstattu je poudarek na aktivnosti, darovanju, samo-vzgoji, sodelovanju, … 
 

-   Schönstattsko duhovnost povzema stavek: NIČ BREZ TEBE - NIČESAR  BREZ  NAS! 
 

-  Simbol Schönstattskega gibanja je VRČ. V evangeljski zgodbi o svatbi v Kani Galilejski,  na 
Marijino prošnjo Jezus navadno vodo, spremeni v najboljše vino. Prispevki iz našega življenja, 
kot so žrtve, odpovedi, bolečine, … , so ta voda, katero prispevamo v milostni kapital, oziroma 

v ZAKLAD MILOSTI.  Tako kot v Kani Galilejski, Jezus to vodo blagoslovi, da postane nova 
stvar. Postane obilica milosti, ki jih potem Nebeška zakladničarka, Delivka milosti, Srednica 
vseh milosti – Marija, podeli potrebnim.   

 

Marijo prosim:  „Marija, prosim Te, narediva dogovor, sporazum, nekakšno pogodbo, …” 

Pravimo mu  Z A V E Z A  in ker je sad Vzajemne ljubezni Marije do nas   in  nas do Marije,  

ji rečemo:  ZAVEZA LJUBEZNI. 
   

-  Jaz prispevam kot svoj dar, svoje trpljenje, bolezen probleme, razočaranja, stiske, skrbi, 
molitve, dobra dela, zahvalo, veselje, … 
-  Ti pa jih spremeni v milosti in jih posreduj potrebnim! Mati, Vate zaupam, Nate se naslanjam! 
 

-  dileme kristjanov v zvezi s Schönstattom:  
Zdaj  pa  se  vprašajmo:  Zakaj  pa  ravno  Schönstatt,  zakaj  ne  neko  drugo  gibanje? 
 
-   Postavim  tezo:  Sine  Schönstatt  nula  salus!   Izven Schönstatta ni rešitve, to je zveličanja! 

-    Ali ta teza drži? Ta teza seveda NE drži!  SCHÖNSTATT JE LE ENA OD POTI! 
 

Je pa prav in smiselno, če smo jo že srečali in spoznali, DA NA TEJ POTI OSTAJAMO! 
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Primer:  Neki  pater, bi  bil  rad v enem tednu:  tri  dni pri kartuzijanih,  tri  dni  pri  salezijancih  in  en  
dan  v  misijonih??!! 
 

Kaj pa  romanje podob MARIJE iz Schönstatta? 

Ali  je  za  Schönstattsko gibanje bistveno?  NI! 
Je le ena izmed oblik in načinov  srečevanja v molitvi, med nami in Bogom po Mariji. 
Hkrati pa zelo dober,  priljubljen, praktičen in po vsem svetu prakticiran način srečevanja v 
molitvi. Dnevno v tisočih in tisočih primerih. 
 
Med drugim se danes,  tu v Starem trgu pri Ložu, pod okriljem Schönstattskega gibanja,  že  8. 

srečujemo  z  Marijo  nebeško Materjo, ki nas obiskuje po domovih. 

 

-  najin osebni odnos do Schönstattske duhovnosti: 
Ob začetku tega razmišljanja sem se vprašal ali nama z ženo Schönstatt pomeni: 
                                               Malo?              Mnogo?      ali       vse? 
Odgovor lahko razberete iz mojih dosedanjih in naslednjih besed, pa tudi iz tega, kar bo 
povedala moja žena: 
 

»Vesela sva in hvaležna Stvarniku in Božji Materi, da sva se pred nekako 30 leti srečala s 
Schönstattsko duhovnostjo. Da sva imela priložnost biti večkrat v samem Schönstattu in 
mnogokrat v Schönstattskem centru na Dunaju. Da sva v Schönstattu in predvsem na Dunaju, 
spoznala osebe in cele družine, ki so v povezavi s Schönstattsko duhovnostjo, posvetile ves svoj 
čas in vse svoje sposobnosti rasti božjega kraljestva. Ob tem pomislim n.pr. na zakonca 
Fellhofer, ki sta od tridesetih dni, kolikor jih je v mesecu,  leta in leta posvečala do 25 večerov 
in cele dneve in tedne, delu za Schönstattsko zadevo, molitvenim srečanjem in podobno. 
Spominjava se svetniško živečega lastnika tovarne, Tonija Freudensprunga in karizmatične 
Schönstattske sestre Elmengarde. 
 
Č u t i v a,   da nas je vsa ta leta Marija s svojo ljubečo materinsko roko varovala in vodila po 
naših večkrat vijugastih življenjskih poteh.« 
 

HVALA TI, MATI TRIKRAT ČUDOVITA, KRALJICA IN ZMAGOVALKA iz SCHÖNSTATTA! 
 
 
 nagovor IRENA: 
            

Po poroki leta 1977, sem se preselila k možu na Dunaj, kjer je on imel službo pri avstrijskem 

podjetju. Ob odhodu mi je sestra Stanka podarila drobno knjižico – Devetdnevnica k patru 

Kentenichu. Rekla mi je še: „Draga sestra, če boš imela kakršnekoli težave ali probleme, moli 

devetdnevnico k temu možu.”  Tedaj sploh nisem imela pojma kdo je pater Kentenich in tudi 

o Schönstattskem Marijanskem gibanju, nisem še nikoli ničesar slišala. 

Nedolgo za tem, mi je brat France sporočil, da ima  z urejanjem formalnosti v zvezi z 

dedovanjem po smrti tete Francke zaplete in težave, ki so videti nerešljive in me prosil za 

molitev. 
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Spomnila sem se na knjižico, ki mi jo je priporočila sestra in opravila devet dnevno molitev k 

patru Kentenichu. Prav kmalu mi je brat sporočil, da so se vse zadeve uredile tako, da  bi to 

lahko smatrali za čudež. Po tem se kakih sedem let, nisem več spomnila na Devetdnevnico k 

patru Kentenichu, ne na njega samega in ne na Schönstatt. 

Na Dunaju sem spoznala gospo Gamper, veroučno učiteljico naših otrok. Nekako sedem let po 

prej opisanem dogodku, nas je ob neki priložnosti, družina Gamper povabila na obisk v svoj 

dom. Dejstvo povabila na njihov dom je bilo res nekaj neobičajnega, saj je bila tedaj prava 

redkost, da domačini vabijo tujce na privatni obisk. 

Družina Gamper je bila izredno dejavna v Schönstattskem Marijanskem gibanju. Na Dunaju 

sicer deluje močan center tega gibanja. Ob prihodu k družini Gamper, sem na steni takoj 

presenečena opazila večjo fotografijo patra Kentenicha in se spomnila, da je to oni mož, čigar 

slika je tudi v knjižici devetdnevnice, ki sem jo molila pred leti. Na moje vprašanje, mi je gospa 

Gamper podrobno pojasnila, kdo je pater Kentenich. Pojasnila mi je tudi kakšno je gibanje, ki 

ga je ustanovil v kraju Schönstatt v Nemčiji ter nas vse povabila, da to gibanje bolj spoznamo. 

Tako je naša družina prišla v stik s Schönstattskim gibanjem. Čez nekaj mesecev sva z možem 

po pripravi v obliki duhovnih vaj, z Božjo Materjo sklenila ZAVEZO LJUBEZNI. Osnovni pomen 
Zaveze ljubezni in posvetitve Mariji je izražen v geslu:   
 

NIČ BREZ TEBE MATI - NIČESAR BREZ NAS! 
 

S tem geslom sporočamo sledeče: Mati Marija, jaz se hočem truditi za verodostojno življenje 
po Božji volji, po Božjih zapovedih. V tvoje materinsko naročje, izročam vse kar doživljam: 

- svoje vsakdanje težave in napore, 
- šibkosti, 
- bolezen,  
- razočaranja, 
- neuspehe, 
- napake, 
- hvaležnost, upanje, veselje, srečo, … 
- pa tudi svojo grešnost in spodrsljaje…  

 

Ti Mati Marija vse to sprejmi, da te darove Tvoj Sin blagoslovi in jih, kot je v Kani Galilejski 
spremenil vodo v vino, spremeni v nekaj boljšega in plemenitega, v Zaklad milosti. Potem pa 
Ti Mati, milosti iz tega zaklada, razdajaj potrebnim. S svojo materinsko pomočjo in ljubeznijo, 
nas spremljaj na vsakem našem koraku in v vsaki naši zadevi.   
 

Odločitev za sklenitev Zaveze ljubezni z Božjo Materjo, je botrovala vključitvi naše družine v 
Schönstattsko gibanje. Po nasvetu svojega brata duhovnika, sem že dolgo iskala možnost take 
posvetitve. Jasno sem čutila, kako je v današnjih, Cerkvi nenaklonjenih časih, pomembno in 
nujno živeti v čim tesnejši povezanosti z Bogom Stvarnikom in Božjo Materjo ter rasti v ljubezni 
do njiju po redni vsakodnevni molitvi.  


