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8. letno  srečanje  z  MARIJO ROMARICO 2018 
  

- Pozdrav:  Tomaž Kvaternik 15,00 
 

- Besedila za  molitev pred  izpostavljenim  Najsvetejšim: 15,05 
- vse pesmi do maše pojemo ljudsko + spremljava na orgle 
 

Pesem:   JEZUS, TI SI VINSKA TRTA, …  472-1 
 

Duhovnik: izpostavi Najsvetejše v češčenje,  
 

1.bralec Gospod Jezus Kristus, sin živega Boga, Ti si zdaj tu v naši sredi. Kdor vidi Tebe, vidi tudi 
Očeta. Kdor sreča Tebe, sreča tudi Svetega Duha. Ti si enega bistva z Očetom in s Svetim Duhom. 
Slavimo Te! 
 

Pesem:        PRESVETO SRCE, SLAVO NAJ POJE TI SRCE! LE K JEZUSU V VIŠAVO VSA SRCA NAJ ŽARE!  + 
                 odpev: Oj bodi hvaljeno, Srce preljubljeno! Naj jezik naš Te hvali v ljubezni vekomaj! 153-1 
 

1.bralec Jezus Kristus, Ti Beseda Božja, Ti Luč in življenje, Ti Milost in resnica, úči nas, kako naj 
prav častimo Očeta. Jezus Kristus, Ti živi kruh iz Nebes, ki si vedno ob nas na naših poteh. Podari 
nam svojo ljubezen, podari nam svojo moč, podari nam svojega Duha. Molimo Te! 
 

Pesem:  Oj bodi hvaljeno, … 1x, 
 

2.bralec        Gospod Jezus Kristus, prenovi nas po Svetem Duhu. Daj, da bomo rasli in zoreli, da bo 
naše življenje obrodilo sadove. Poveličujemo Te! 
 

Pesem:  Oj bodi hvaljeno, … 1x, 
 

1.bralec   Gospod Jezus Kristus, mi Ti hočemo slediti. Tvojemu vodenju se hočemo                         
prepustiti. Tvojemu Duhu se hočemo odpreti, vsak dan znova. Saj si vendar Ti  Bog našega življenja, 
skrivnostno navzoč vedno in povsod. Daj, da bomo tudi mi med seboj edini, kakor si Ti eno z Očetom 
in Svetim Duhom. Zahvaljujemo se Ti! 
 

Pesem:  Oj bodi hvaljeno, … 1x, 
 

2.bralec     Gospod Jezus Kristus, Ti si prišel na svet, da bi Bog postal človeku viden. S svojim 
življenjem si nam pokazal, kakšen je Bog: usmiljen, zvest, dobrotljiv, tisti, ki kaže pot; ampak tudi 
zahteven. Ko poznamo Tebe nam je lažje verovati v Boga. Troedini Bog, Tebi bodi slava in čast, 
zahvala in priprošnja. Slavimo Te! 
 

1.bralec         Sestra Ramona pripravi CD s primerno glasbo, bralec govori naslednji tekst ob tihi glasbi:  Jaz v Stvarnika 
verujem, svetá Očeta in prav vseh stvari, ki z ljubeznijo nas večno v rokáh presvetih svojih vse drži. 
Iz nič ustvaril je življenje, človeka kot moža in ženó. Je človek krona stvarstva – jaz verujem to trdnó. 
Molimo Te! 
 

2.bralec     Gospod Jezus Kristus, Ti si hkrati Bog in Človek. Iz Očeta si rojen pred vsemi veki,                     
Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Kot Človek si postal naš brat. Mi verujemo 
tvoji besedi: Jaz sem Pot, Resnica in Življenje. Nihče ne pride k Očetu, razen po meni.                     
Troedini Bog, Tebi bodi slava in čast, zahvala in priprošnja. Poveličujemo Te! 
 

1.bralec      Bralec govori tekst ob tihi glasbi s CD-ja:  V Kristusa jaz Jezusa verujem, ki zato na zemljo je 
prišel, da človek je postal kot mi in greha krivdo nase je prevzel. S smrtjo je na križu novo pot odprl 
ljudem. Iz smrti On je vstal –  to verujem in vem. Zahvaljujemo se Ti! 
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2.bralec   Gospod Jezus Kristus, po Svetem Duhu si v Mariji privzel človeško naravo. Ko si 
zapustil svoje učence in odšel v nebo k Očetu, si jim poslal Svetega Duha. Tako je nastala Cerkev. 
Sveti Duh je dal, da so Tvoji učenci odtlej bolje razumeli vse, kar si jim v svojem zemeljskem življenju 
govoril, storil in obljubil. Tako so postali sposobni, da so stopili na pot pričevanja zate. Tudi mi 
potrebujemo Svetega Duha, da spoznamo, kaj nam je storiti. Podari nam gorečnosti in ognja takšne 
ljubezni. Troedini Bog, Tebi bodi slava in čast, zahvala in priprošnja. Slavimo Te! 
 

1.bralec    Bralec govori tekst ob tihi glasbi s CD-ja:  V Duha jaz Svetega verujem, ki v srcih deluje prav 
vseh, On vsepovsod je prisoten, nas vodi po božjih poteh. On svet bo spremenil, njegova velja nam 
vzpodbuda, da delo za Božjo stvar, vredno je vsakega truda. Molimo Te! 
 

2.bralec  Slavimo Te Troedini Bog: Oče, Sin in Sveti Duh! Po svetem krstu in birmi si se nam 
tesno približal in stanuješ v naših srcih. Tvoji otroci smo in s tem istočasno tudi bratje in sestre med 
seboj, Božja družina. Mi verujemo, da pozorno misliš na nas in nas vodiš:  domov k sebi. Tebi bodi 
slava in čast, zahvala in priprošnja. Poveličujemo Te! 
 

1.bralec   Bralec govori tekst ob tihi glasbi s CD-ja:  Jaz verujem, da z Bogom večno bo občestvo. Pri 
Njem, Bogu ljubezni, ki vse veže, večno je kraljestvo.  Tako kot Kristus vstal je, vstali bomo tudi mi.  
Nam krivda oproščena bo, ta vera me krepi. Zahvaljujemo se Ti!  Tekst in glasba: Markus Pytlik 
 

Pesem:   Oj bodi hvaljeno, … 1x, 
 

2.bralec     Gospod, naš Bog, mi verujemo, da Ti želiš vsakomur polnost življenja. Ti sam si iskal 
poti do človeka, nikogar nisi zavrnil, ob Tebi se je vsakdo počutil varnega. 
 

1.bralec     Naj s tvojo pomočjo kot živi kamni sodelujemo pri gradnji Tvoje Cerkve. Daj, da bomo 
Cerkev, ki vse povezuje in združuje: 

- ki daje obupanim novega poguma, 
- ki daje beguncem domovino, 
- ki omogoča, da se čuje glas brezpravnih, 
- ki podarja odpuščanje obremenjenim s krivdo, 
- in enakopravno sprejema medse zavržene ljudi. 

 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
 

Pesem:  JEZUS NAJ ŽIVI! MOJE DUŠE HREPENENJE, SRCA SVETO KOPRNENJE, NAJ BO LJUBI 
JEZUS SAM, NJEMU VSE ŽIVLJENJE DAM. + odpev: Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi! 419-1 

 

2.bralec  Gospod naš Bog, mi verujemo, da je v Tvojih očeh vsak človek velik in, da Tvoja                     
ljubezen nikogar ne spregleda in ne dovoli, da bi se izgubil. Ti sam si rekel: »Glejte ptice pod nebom; 
ne sejejo, ne žanjejo, in si ne polnijo žitnic; toda vaš Nebeški Oče jih živi. Kaj niste vi mnogo več vredni, 
kot one? …Ne bodite torej v skrbeh.« Mt. 6,26 f 
 

1.bralec     Gospod, naj po svojih močeh in sposobnostih pomagamo, da bo čim več ljudi                     
doživelo ljubezen Nebeškega Očeta. Naj kot živi kamni pomagamo pri gradnji tvoje Cerkve s tem: 

- da v vsakem človeku vidimo in priznamo, kar je dobro, 
- da vsakogar sprejemamo z dobrohotnostjo in spoštovanjem, 
- da v sočloveku cenimo in podpiramo njegove sposobnosti in ga vzpodbujamo k 

aktivnemu in samostojnemu sodelovanju, 
- da drugim izkazujemo ljubezen, ne da bi od njih pričakovali, da nam jo bodo vračali. 

Naj drugi po nas spoznajo in izkusijo Tvojo ljubezen. 
 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
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Pesem:  Jezus naj živi, … 
 

2.bralec     Gospod naš Bog, mi verujemo, da živimo iz Tvoje dobrote. Ti si bil z vsemi usmiljen, 
nisi napravil velikega ovinka, da bi se izognil carinikom, prešuštnicam, gobavim in obsedenim. 
Vsakomur si podaril novo perspektivo, novo možnost, saj si rekel: »Kdor izmed vas je brez greha, naj 
vrže prvi kamen.« 
 

1.bralec  Naj s Tvojo pomočjo kot živi kamni sodelujemo pri gradnji Tvoje Cerkve. Pri gradnji 
take Cerkve, ki ne obsoja in ne izključuje: 

- včasih za to zadostuje že prijazen pogled in dobra beseda, 
- včasih je potrebna večja rahločutnost in razumevanje, 
- včasih zadostuje, da povemo: molil bom za te, 
- včasih pomaga, da sočloveka pozorno poslušamo, 
- včasih je potrebno ponuditi roko v spravo in odpuščanje. 

 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
Pesem:   Jezus naj živi, … 
 

2.bralec      Gospod naš Bog, mi verujemo, da nas vodi Tvoj Sveti Duh: 
-     Po svetem očetu, papežu Frančišku, po škofih in duhovnikih. 

                     -  Po ustanoviteljih in ustanoviteljicah novih duhovnih skupnosti in njihovih karizmah. 
- Po sinodah, katoliških shodih, svetovnih srečanjih mladih, ekumenski pobudi 

»Skupno za Evropo« in drugih prireditvah. 
 

1.bralec     Naj s Tvojo pomočjo kot živi kamni sodelujemo pri gradnji Tvoje Cerkve, ki si želi več 
dialoga in miru. Naj pomagamo s tem, da: 

- se s prejemanjem zakramentov odpremo milosti, 
- po dogodkih življenja skušamo razbrati Tvojo voljo, tvoje sporočilo, 
- smo Ti na razpolago kot tvoje orodje: v družini, v župniji, v skupnosti, 
- se trudimo živeti v skladu z katoliško vero, 
- se ob alternativah in dilemah odločamo za dobro, 
- se znamo poglobiti v tišino, molitev, priprošnjo, zahvalo in češčenje. 

 
 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
 

Pesem: JEZUS NAJ ŽIVI! V MOJEM SRCU NAJ STANUJE, VSEH PREGREH GA OČIŠČUJE. NAJ 
KREPOSTI VANJ VSADI, RAST NEBEŠKO JIM DELI. + odpev: Jezus naj živi, Jezus v meni naj živi! 419-2 
 

Molitev pred prošnjami za vse potrebe: 
 

3.bralec     Gospod Bog, Mariji naši Materi Trikrat Čudoviti, Kraljici in Zmagovalki iz Schönstatta 
si poveril, da iz Tvojega svetišča opravlja v Cerkvi in svetu posebno poslanstvo. Kot vzgojiteljica in 
posredovalka milosti želi sodelovati pri oblikovanju novega človeka in novega družbenega reda. 
Skupaj z Marijo kličemo k Tebi: 
 

1.bralec     Za vse ljudi, ki so naveličani drug drugega in ne znajo več prevzemati odgovornosti                    
svojih bližnjih. 
 

2.bralec     Za vse ljudi, med katerimi vlada sovraštvo, ker so drug drugega prizadeli. 
 

Vsi:  Zdrava Marija, milosti polna … 
 

Pesem:  BODI NAM POZDRAVLJENA, O NEBES KRALJICA. NIKDAR DOSTI SLAVLJENA MATI IN 
DEVICA. + odpev: Čista vsa brez madeža, bila si spočeta, greh in pekel zmagala, v hipu prvem sveta! 

160-1 
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1.bralec Za vse, ki se čutijo zapuščene in hrepenijo po besedi tolažbe in roki, ki nudi pomoč. 
 

2.bralec Za vse, ki  jih vklepa pohlep po ugledu, moči in denarju.    
          
 Vsi:  Zdrava Marija, milosti polna … 
 

Pesem:  Čista vsa brez madeža, …   
 

1.bralec       Za vse, ki so postali žrtve nepravične razdelitve dobrin. 
 

2.bralec       Za vse, ki ne morejo obvladovati nalog in težav, ki jih prinaša vsakdan. 
 

Vsi:  Zdrava Marija, milosti polna … 
 

Pesem:  Čista vsa brez madeža, …   
 

1.bralec        Za vse, ki težko prenašajo izgubo ljubljenega človeka. 
  

2.bralec         Za vse družine, da bi bili njih člani med seboj povezani z ljubeznijo. 
 

Vsi:  Zdrava Marija, milosti polna … 
 

Pesem:  Čista vsa brez madeža, …     
 

1.bralec        Za vse, ki se k Tebi zatekajo in vse, ki so se oddaljili od Tebe. 
 

2.bralec        Gospod Jezus Kristus, prosimo Te za vse ljudi, ki trpijo, so bolni in pomoči potrebni. 
 

Vsi:  Zdrava Marija, milosti polna … 
 

Pesem:  Čista vsa brez madeža, …      
 

3.bralec       Gospod, v tišini srca prinašamo predte naše osebne zadeve in prošnje. 
 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
 

1.bralec        Molimo k Bogu, našemu Nebeškemu Očetu, kakor si nas Ti Jezus učil moliti: 
 

Vsi:  Oče naš, kateri si v nebesih,  … 
 

2.bralec       Slava Očetu, Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo… 
 

Pesem:   DVIGNI JEZUS ROKE SVOJE, …   472-2 
 

Duhovnik: Podeli blagoslov z Najsvetejšim vrne monštranco v tabernakelj, 
 

Pesem:  KRALJICA VENCA ROŽNEGA, …  175 1÷3 

    
 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
 

- Nagovor: sestra M. Ramona (slovensko) 15,30 
 

 

꙳꙳꙳ trenutki tišine꙳꙳꙳ 
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- Program na 8. letnem srečanju z Marijo Romarico 2018, 15,40 
 

I. GOVORNA SCENA 

Listamo po Schönstattskem albumu z družinskimi fotografijami  
 

Glasba s CD-ja, 
Govorec 1. pride počasi naprej, ogleduje patra Kentenicha, stopa okrog njega in pravi: 
 

1. govorec:   
Kdo je pater Kentenich? 
Pater Kentenich, kdo si Ti? 
Neki mož iz Nemčije z dolgo belo brado in telefonsko slušalko v roki?                              

Pravijo, da se je s teboj mogoče pogovarjati? 
Pogovarjati s tabo? Dandanes? 
Saj si vendar že pred točno petdesetimi leti umrl? 
Kako naj se srečam z nekom, ki ga sploh nisem poznal? 
Z nekom, ki je živel davno pred mojim časom? 
Poleg tega pa je še iz neke druge tuje države? 
In sploh, … kaj pa naj bi imel od takšnega srečanja? 
 

Mož:  Družinski album! Danes si lahko spet enkrat ogledamo fotografije v našem družinskem 
Schönstattskem albumu.  
 

Žena:   - govori možu: No, pa odpri prvo stran!  
- mož odpre album, sliši se značilno šumenje; 

 

Mož:  Otroštvo! 
Dne 16. novembra 1885  je bil Jožef Kentenich, rojen v Gymnichu blizu Kölna materi samohranilki. 
Leta 1894  je prišel v Sirotišnico svetega Vincenca v Oberhausnu. Ob prihodu v to sirotišnico, ga je 
njegova mati posvetila Božji Materi Mariji. Osemletni Jožef je to posvetitev zelo globoko doživel. S 
to posvetitvijo je Marija prevzela skrb zanj in za njegovo vzgojo. Sam je v kasnejših letih večkrat 
izjavil: »Za vse, kar sem in kar je nastalo v Schönstattu gre zahvala Božji Materi«.  
 

Poglejmo naslednje strani v albumu.  – obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Žena: Mladostna leta! 
Leta 1904  je vstopil v redovno družbo Palotincev ter opravil noviciat in študij teologije v Limburgu. 
Več let ga je mučila težka notranja kriza, ki ga je privedla do meja njegovih moči. Visoko nadarjen 
Jožef Kentenich se je spopadal z vprašanjem:  »Kaj je resnica in ali sem jo sposoben spoznati«?   Z 
zaupnim naslanjanjem na Božjo Mater je našel izhod iz svoje notranje stiske. Prav Ona mu je na 
nepojmljivo globok način posredovala delež njene lastne ljubezni do Boga in do soljudi. 
 

Poglejmo naslednjo stran.  – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Mož: Duhovnik in duhovni voditelj oz. spiritual! 
Leta 1910  je Kentenich prejel mašniško posvečenje in bil nekaj časa učitelj na gimnaziji njegove 
redovne skupnosti v Ehrenbreitsteinu. Leta 1912 je postal spiritual – duhovni voditelj dijakov v 
novozgrajeni gimnaziji v kraju Schönstatt/Vallendar blizu Koblenza ob reki Ren. Kmalu se je 
pokazalo, da je pater Kentenich izredno nadarjen pedagog. Njegov vzgojni cilj je jasen in navdušuje 
dijake: »Dozoreti v trdne, samostojne osebnosti in stremeti k svetemu življenju sredi modernega 
sveta.« Dijake gimnazije je vztrajno uvajal v temeljito samo vzgojo in jim predvsem Marijo podarjal 
in priporočal kot mater in vzgojiteljico. 
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Poglejmo naslednjo stran v albumu.  – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

Žena: Ustanovitev Schönstatta! 
Dne 18. oktobra 1914 proti večeru je skupaj z nekaterimi učenci napravil prvi korak k ustanovitvi 
Schönstattskega gibanja. V neki mali kapelici v kraju Schönstatt, so sklenili z Marijo nekakšno 
»Zavezo«. Božjo Mater prosijo, naj bo v tej kapeli na poseben način prisotna in naj od tu deluje kot 
vzgojiteljica svobodnih ljudi. Pater Kentenich in mladeniči trdno verjamejo, da bo ta kapela postala 
milostni in romarski kraj za mnoge ljudi. Oni pa hočejo kot svoj delež prispevati svoje življenje po 
verskih načelih in dejavno prizadevanje za to Schönstattsko idejo.« Svojo nadaljnjo življenjsko pot 
vidijo kot intimno skupno pot z Marijo in to izrazijo z rekom: »Nič brez Tebe – ničesar brez nas«.  
 

Poglejmo naslednjo stran.  – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Mož: Koncentracijsko taborišče! 
V letih  1941 – 1945  je pater Kentenich ujetnik nacistov, spočetka v zaporih v Koblenzu, nato v 
koncentracijskem taborišču v Dachau. Tudi v koncentracijskem taborišču, se je še naprej 
neustrašeno trudil opravljati svojo življenjsko nalogo, to je, govoriti ljudem o Božji usmiljeni ljubezni 
in jim pomagati, da bi z Marijino pomočjo, tudi sami postali veliki delivci ljubezni. Mnogi jetniki so 
tako po delovanju patra Kentenicha, prav v peklu Dachaua, zelo globoko občutili Božjo bližino. 
 

Odprimo naslednjo stran.  – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Žena: Svetovna potovanja! 
V letih  1947 – 1948  je pater Kentenich pričel s potovanji v Južno Ameriko, Afriko in ZDA, da bi poživil 
obstoječe vezi in članom Schönstattskega gibanja v teh deželah pomagal pri vzpostavljanju gibanja. 
Njegova ljubezen do Božje Matere ga je silila, da si je po vsem svetu prizadeval, širiti njeno slavo. 
 

Listamo naprej. – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Mož: Pregnanstvo oz. exil! 
V letih  1951 – 1965  je vodstvo Cerkve, patra Kentenicha ločilo od njegovega dela. Za kraj bivanja 
mu je bilo določeno mesto Milwaukee v ZDA. Pristojne cerkvene ustanove so namreč preverjale 
njega kot osebo in njegovo gibanje. Prav v teh dolgih letih odsotnosti iz Schönstatta se je izkazala in 
potrdila Kentenichova ljubezen do Cerkve in njegova zvestoba Schönstattskemu gibanju. 
 

Poglejmo na naslednjo stran.  – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Žena: Vrnitev v Schönstatt! 
Na sam sveti večer leta 1965,  se je pater Kentenich vrnil v Schönstatt. Kljub svojim 80-tim letom si 
pater v času, ki mu je še preostal, neumorno prizadeva za notranje in zunanje oblikovanje in 
utrjevanje Schönstattskega gibanja. Ne glede na vse časovne termine, zborovanja, srečanja, 
duhovne vaje in velik obseg dnevnega dela, pa vselej velja njegova temeljna skrb v prvi vrsti 
posameznemu človeku. Njegova globoka povezanost z Bogom in očetovska dobrota, ki jo je 
izžareval,  je mnogim pomagala, da so zaslutili, kako velika je očetovska ljubezen Boga do nas. 
 

Pa odprimo zadnjo stran v albumu.  – spet obračanje strani v albumu in sliši se značilni šum; 

 

Mož: Odhod v večnost! 
Dne 15. septembra 1968,  je Bog patra Kentenicha poklical v večno domovino. Bilo je neposredno 
po tem, ko je prvič daroval sveto mašo v novozgrajeni cerkvi Svete Trojice na Schönstattskem hribu. 
Od tedaj lahko opravlja svoje življenjsko poslanstvo na nov način. Da je temu res tako, so že izkusili 
in doživeli mnogi, ki se v duhu povezujejo z njim in se nanj obračajo v svojih stiskah.  – zapre album; 
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II. GOVORNA SCENA 

Predstavitev: Devetdnevnica s PJK, Schönstattsko gibanje, o Zakladu milosti, …16,00 
 

Glasba s CD-ja, 
Govorec 1. pride počasi naprej, ogleduje patra Kentenicha, stopa okrog njega in pravi: 
 

1. govorec:   
Kdo je pater Kentenich? 
Pater Kentenich, kdo si Ti? 
Jaz bi rekel, da nekdo, ki nikakor ni imel lahkega življenja. 
Nekdo, ki je moral veliko pretrpeti, vendar ob tem ni klonil in ne obupal. 
Presenetljivo! 
Komaj si predstavljam, kakšna neomajna vera in kako močno zaupanje se skriva v tem možu! 
In kakšna življenjska sila! 
Nekdo, ki tudi nad samim seboj ni dvomil in je bil popolnoma prepričan o svojem poslanstvu. 
Njegovo življenje, njegovo delovanje ….. vredno vsega občudovanja. 
V njegovi osebi se zrcali mogočno delovanje Stvarnika tudi v našem, današnjem času. 
Tudi jaz bi želel postati takšen, imeti tako močno vero, tako veliko zaupanje in ljubezen. 
Menim, da to lahko dosežem tako, da skušam še bolje spoznati njegovo življenje in delo.  
On naj postane moj stalni spremljevalec, naj se popolnoma zbližava, naj mu postanem podoben. 
Kako pa naj to sploh dosežem? 
 
2. govorec: 
Pride v ospredje. V rokah ima  letos izdano knjižico Pater Jožef Kentenich, življenjepis in Devetdnevnica. Molite 
devetdnevnice k patru Kentenichu v osebnih zadevah. »Po patru Kentenichu sem spoznal-a, da 
obstajajo vedno nove in nove razsežnosti upanja, ki popolnoma prežene naša malodušja. Zato vedno 
znova molim devetdnevnice k njemu in obenem tudi za njegovo razglasitev za blaženega.« 
 

 Gospa Irena Pirc, ki že dolgo moli te Devetdnevnice, bo povedala svoje izkušnje o tem. 
 

 Zakonca Irena in Marijan Pirc, ki sta že veliko let v Schönstattskem gibanju in imata o tem 
bogate izkušnje, nam bosta povedala kako živita to Marijansko duhovnost in tudi o darovih za 
Zaklad milosti, kar je bistvo Schönstattskega gibanja. 

 

Pesem: 
 

- Odmor, 16,30 
 

- Sveta  maša, 17,00 
 

- Blagoslovitev podob Marije Romarice, 18,00 
 

- Druženje ob čaju in pecivu, 18,15 


