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Dragi  voditelji gibanja,           Schönstatt, 10.10.2016 

dragi predstavniki našega gibanja v Sloveniji, 

prisrčen pozdrav iz Schönstatta! 
 

Preteklo je že dve leti od našega velikega jubileja v letu 2014. S celotnim svetovnim občestvom 

smo smeli doživeti delovanje Božje Matere in bogastvo našega gibanja po vsem svetu. V našem 

dosedanjem delu, kakor tudi v letih priprave za jubilej se je jasno pokazalo, da potrebujemo 

koordinacijski odbor, ki bi povezoval sodelovanje na mednarodni  ravni. 

Kot mogoče že veste je generalno predsedstvo Schönstattskega gibanja, dne 10. marca 2016, 

osnovalo mednarodni koordinacijski odbor in mene patra Heinricha s sestro Cacildo, 

pooblastilo za vodenje tega odbora. Oba s sestro Cacildo Becker sva se z veseljem dala na 

razpolago našemu svetovnemu  gibanju. 

S tem pismom se Vam želiva na kratko predstaviti: 

Sem pater Heinrich Walter iz Nemčije. Večina ljudi me pozna kot nekdanjega 

predstojnika Schönstattskih patrov. Sedaj pripadam generalnemu vodstvu svoje skupnosti in 

delujem pretežno v Rimu. 

Sestra M. Cacilda Becker prihajam iz Brazilije. Tam sem delovala mnogo let in bila 

odgovorna za naše gibanje. Sedaj živim in delam v Schönstattu. Poleg omenjene naloge 

koordinacijske službe, sem tudi voditeljica skupnosti sester, ki v Prasvetišču služijo romarjem. 

Predvsem romarjem izven nemškega govornega področja. Ko obiščete Schönstatt, ste vabljeni 

tudi na obisk naše koordinacijske službe v drugem nadstropju romarske centrale. 

Dosegljivi smo na naslovih: 

Schönstatt International-Coordination 

Am Marienberg 1 

56179 Valendar – D 

+49 261 9624-0504 

coordination@schoenstattinternational.org     

   

p. Heinrich Walter                                                    s. M. Cacilda Becker 

Circonvallazione Gianicolense 12                Am Marienberg1 

00152 Roma - I                                     56179 Vallendar - D 

tel.: 0039 06 58 15 266                                                     tel.: +49 261 9624-0504 

moby: 0039 3296296166              moby: 0049 157 8193-4602 

                        sr.cacilda@schoenstattinternational.org  

ali 

p. Heinrich Walter                                                                   

Berg Sion 1                                                                  

56179 Vallendar - D                  

tel.: 0049-261-6504-0                                         

moby: 0049-171-4339139 (aktiven samo v času mojega bivanja v Nemčiji) 
walter@schoenstatt-patres.de  

walter@schoenstattinternational.org  
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Ustanovitev odbora  koordinacijske službe za naše mednarodno gibanje je nov korak  za 

Schönstatt. Veselimo se dialoga z Vami in upamo, da bo naš skupen trud opravljen kot 

apostolsko delo, s pridom služil delovanju milosti, ki izhaja iz Svetišča. 

Naš prvi naslednji korak je slovesnost 18.oktobra 2016. V razgovoru z voditeljem gibanja v 

Nemčiji je nastal predlog, da se praznovanje 18. oktobra 2016 v Prasvetišču, oblikuje podobno 

mednarodno kot smo ga imeli v jubilejnem letu 2014. 

Zgodovinsko uro Zaveze ljubezni, bomo skupaj z vsemi svetišči sveta obnovili kar po svetovnem 

spletu. Letos ni bilo dovolj časa za priprave. Vendar moramo začeto delo skupaj nadaljevati, da 

bi se predvsem z Vašim sodelovanjem sporočilo in ideja Schönstattskega gibanja, širila in 

razvijala tudi v naslednjih letih. Vsi Vi in Vaše lokalne skupnosti ste 18.10.2016, prisrčno 

dobrodošli na povezavi v živo. 

Program praznovanja 18.10.2016: 

10.30 Svečana sveta maša v Romarski cerkvi, 

14.00 Alternativni program, 

15.00 Program v Romarski cerkvi, 

15.30 Kultura zaveze po svetu. Izkušnje in druženja v Letu usmiljenja. 

Procesija k Prasvetišču. Obnovitev in praznovanje Zaveze ljubezni. 

V času zgodovinske ure bomo povezani z vsemi romarji sveta. Skupaj bomo obnovili Zavezo 

ljubezni pri Svetih vratih Božjega usmiljenja. 

Prenos programa: Kulture zaveze po vsem svetu, procesija in slovesnost bo na povezavi: 

www.schoenstatt-tv.de  

Prisrčno se vam zahvaljujem za edinost in pripravljenost finančno podpreti 

koordinacijsko službo! 

Svoj dar lahko nakažete na račun: 
 
Liga-Bank München, 
Saekularinst. der Schoenstaetter Marienschw. 
Generalpraesidium 
IBAN: DE61750903000002300060 
BIC: GENODEF1M05 
Namen: Schoenstatt International – Coordination 
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