
Spoštovani vsi, ki ste prišli na naše 8. srečanje z Marijo Romarico! 

Schönstattsko gibanje, kateremu hote ali nehote pripadamo, bo čez en mesec, to je 18. 

oktobra 2018, praznovalo že 104. obletnico ustanovitve. Ustanovitev je bila nedvomno 

Božje delo, vendar za prvopristopnike, to je patra Kentenicha in študente, glede na 

posledice in kasnejši razvoj, nezavedno dejanje.  

Tudi leta 2008, ko je naša rojakinja iz župnije, gospa Satanka Porok, v Slovenijo prinesla 

prvih 30 podob Marije Romarice, ki so bile darilo nemške Schönstattske skupnosti, ni nihče 

razen redkih izjem, ki so se s Schönstattskim gibanjem srečale že prej, vedel v kaj se 

pravzaprav spušča. Bolj kot kaj drugega, smo želeli pomagati, saj je šlo za Božjo Mater. 

Obenem smo nekoliko pričakovali, da bomo imeli pri Odrešeniku vsaj malo protekcije za 

svoje potrebe, ker se družimo z njegovo Materjo. 

Šele po določenem času - bolje povedano letih, smo počasi dojeli, da po Božji previdnosti 

nismo bili poklicani, da postanemo samo častilci Božje Matere iz Schönstatta, kot se nas 

rado označuje, marveč nas je Bog po tem gibanju poklical, da postanemo njeni 

posnemovalci. Posnemovalci v vseh okoliščinah, skozi katere nas lahko Bog v svoji 

previdnosti vodi. Posnemovalci Božje Matere, z njenimi besedami na ustnicah: Zgodi naj 

se mi po Božji volji!  

Pater Kentenich je premagal težko notranjo krizo šele potem, ko se je vprašal: Kaj bi Marija 

storila na mojem mestu v mojih okoliščinah? Posnemal je Marijin pristop in njen odgovor 

Bogu ob oznanjenju. Pater Kentenich v sebi ni imel jasnih odgovorov, vendar je ogovoril 

Bogu: Tu sem Gospod, želim izpolniti Tvojo voljo, četudi skozi bolezen duha! In kriza je 

minila. 

Hkrati pa Bog želi, da postajamo pri odreševanju sveta, Jezusovi in Marijini sodelavci. Ko 

se zavemo, da lahko postane vsak naš križ ali preizkušnja, ki jo sprejmemo in darujemo 

Bogu, opeka za boljši svet, ali pa vrv s pomočjo katere je nekdo po Marijinih rokah rešen 

iz močvirja greha, se nam naša dosedanje življenje, ki je temeljilo bolj kot ne, na daj – dam, 

glede na prej, postavi na glavo. Seveda na bolje. Naše življenje zadobi smisel in veljavo, ne 

glede na neugodne finančne, socialne, družbene, zdravstvene in druge okoliščine v katerih 

se nahajamo.   

Vsi še enkrat iskreno pozdravljeni in upam, da vsaj malo delite z menoj te uvodne misli! 


