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• Podoba Marije Romarice imenovana tudi Romarsko svetišče, potuje znotraj kroga 

prejemnikov v vrečki iz blaga posebej izdelani za ta namen. 
 

• Podobe teh svetišč, so izdelane v Sloveniji. Na zadnji strani, so označene s številkami 

od 1 naprej, Njihove nosilne vrečke, so tudi izdelane v Sloveniji in imajo prišit dobro 

viden Schönstattski grb. Marijine slike, ki imajo pred številkami črko A, npr.: A-00294, 

so bile l. 2009 dar Schönstattske skupnosti  Sloveniji (vseh z oznako A-00xxx je po številu 30).   
 

• V vrečki se poleg Marijine podobe, nahaja tudi modra knjiga s spiralno vezavo na hrbtu: 

Trenutek časa za Boga in drug za drugega. Knjige so bile natisnjene za spremljanje 

Marijinih podob in jih zaradi omejene naklade, ni v prosti prodaji. 
 

• V vrečki so tudi dokumenti, ki spremljajo vsako Marijino podobo: 

01. Razpored romanja Marije Romarice 

02. Primernost za sprejem Marije Romarice 

03. Prejemniki Marije Romarice 

04. Pismo za župnike   

05. Dušnopastirska pobuda 

06. Zgodovina Schönstatta na Slovenskem 

07. Kako ustanoviti krog Marije Romarice 

08. Moč Zaklada milosti ali Kaj je bistvo Schönstatta  

09. Molitve pred Najsvetejšim in blagoslov podob-e Marije Romarice 

10. Marija Romarica v Sloveniji, povzetek 
 

Vse te dokumente lahko naložite na svoj osebni računalnik v pdf obliki in jih ni možno 

vsebinsko spreminjati. Le pri dveh dokumentih 01. RAZPORED ROMANJA MARIJE 

ROMARICE in pri 03. PREJEMNIKI MARIJE ROMARICE je odgovornim za posamezen 

krog Marije Romarice, puščena možnost dodajanja teksta, v smislu izdelave seznamov. 
 

01. RAZPORED ROMANJA MARIJE ROMARICE: To je dokument, ki naj bi bil v pomoč  

kontaktni osebi posameznega kroga za podobo Marije Romarice. Ona s pomočjo 

seznama članov kroga, oblikuje pot Marije Romarice. Kontaktna oseba vpisanim članom 

kroga, vpiše še datum prihoda in odhoda Marijinega svetišča (običajno 3 noči). 
 

Člani kroga sami poskrbijo za prenos Marijine podobe k naslednjemu na seznamu. Praksa 

kaže, da se obnese edino tak način romanja, ker ne utruja odgovorne osebe in obenem 

člani kroga sami vzdržujejo red. In kar je še pomembno: Mariji s tem omogočimo, da pride 

mesečno v vsak dom. To je lepa gesta pozornosti in sočutja do bližnjega. 
 

Izpolnjene in odslužene dokumente RAZPORED ROMANJA MARIJE ROMARICE, 

odgovorna oseba ne pošilja nikamor!!! To velja za original, kakor tudi za morebitne kopije. 

V vrečki z Marijo Romarico, naj bo samo aktualen seznam RAZPORED ROMANJA 

MARIJE ROMARICE. Ostale sezname, odgovorna oseba odstrani iz vrečke ter hrani v 

svojem arhivu. 
 

02. PRIMERNOST ZA SPREJEM MARIJE ROMARICE: Ne moremo prejemati podobe 

 Marije Romarice in obenem sprejem pogojevati. Na primer: „Pri meni bo Marija en teden, 

drugače je ne vzamem!” Ali pa: „Saj je vseeno kje Marija potuje, samo da potuje!”  

Ali pa: „Vzemite jo za tri dni, boste že zdržali!” 

https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/01_razpored_romanja_marije_romarice_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/02_primernost_za_sprejem_marije_romarice_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/03_prejemniki_marije_romarice_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/04_pismo_za_zupnike_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/05_dusnopastirska_pobuda_1802-1.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/06_zgodovina_schoenstatta_na_slovenskem_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/07_kako_ustanoviti_krog_marije_romarice_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/08_moc_zaklada_milosti_ali_kaj_je_bistvo_schoenstatta_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/09_molitve_pred_najsvetejsim_in_blagoslov_podobe_marije_romarice_1901.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/dlm_uploads/2017/10/10_marija_romarica_v_sloveniji_povzetek_1901.pdf
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Marija si sama išče ponižne ljudi, ki jo sprejmejo brez pogojev z veseljem in vero.  

V našem domu, pa naj ima za čas bivanja vidno in častno mesto. Zelo lepo se ji poda tudi 

svečka z rožami, ki so lahko tudi travniške. Kadar uporabljamo za RAZPORED ROMANJA 

MARIJE ROMARICE računalniški izpis, je najbolje, da vsebino dokumenta PRIMERNOST 

ZA SPREJEM MARIJE ROMARICE natisnemo na zadnjo stran tega seznama. 
 

03. PREJEMNIKI MARIJE ROMARICE: Potem, ko je po 2 ÷ 3 mesecih krog Marije 

Romarice oblikovan, odgovorni pošlje tak izpolnjen dokument Tomažu Kvaterniku ali 

Mariji Ravšelj. Odgovorni pošlje tak seznam tudi ob vseh spremembah članov v krogu.   
 

04. PISMO ZA ŽUPNIKA ali ŽUPNIJSKEGA UPRAVITELJA: Namenjeno je krajevnemu 

župniku ali župnijskemu upravitelju, ob 1. prihodu podobe Marije Romarice v župnijo.  
 

05. DUŠNOPASTIRSKA POBUDA: DUŠNOPASTIRSKA POBUDA, Romanje podobe 

Matere Božje iz Schönstatta v biltenu SPOROČILA SLOVENSKIH ŠKOFIJ, duhovnikom 

priporoča projekt Romarskega svetišča, kot preprost način, po katerem ljudem približamo 

Kristusa po Mariji. Pod njo je leta 2009, podpisan prelat dr. Ivan Merlak (r.1923 – u.2015). 
 

06. ZGODOVINA SCHӦNSTATTA NA SLOVENSKEM: To kratko zgodovino 

Schönstattskega gibanja v Sloveniji je za II. srečanje z Marijo Romarico, ki je potekalo 

v župnijski cerkvi svetega Jurija v Strem trgu pri Ložu, dne 30.10.2011, napisal prelat dr. 

Ivan Merlak, ki se takrat iz zdravstvenih razlogov ni udeležil srečanja. Tekst je namesto 

njega prebral prelat g. Vinko Vegelj, tudi eden od nekdanjih promotorjev tega gibanja. 
 

07. KAKO USTANOVITI KROG MARIJE ROMARICE: Kratka navodila odgovornim 

osebam, ki skrbijo za potujoče svetišče Marije Romarice. 
 

08. MOČ ZAKLADA MILOSTI: Predstavljenih je 6 besedil patra Jožefa Kentenicha, ki 

govorijo o tem: Zakaj je Zaklad milosti, bistveni element Schönstatta? 
 

09. MOLITVE PRED NAJSVETEJŠIM in BLAGOSLOV PODOB MARIJE ROMARICE: 
Sodelujejo DUHOVNIK, BRALEC 1, BRALEC 2 in VSI prisotni. 
 

10. MARIJA ROMARICA v SLOVENIJI, povzetek: Predstavljeni so nekateri glavni 

poudarki te Dušnopastirske pobude, kot jo je poimenoval dr. Ivan Merlak v predstavitvi 

vsem slovenskim duhovnikom. glej točka 05 
 

• V vrečki z Marijino podobo, se nahajajo tudi zadnji trije izvodi PISMA ZAVEZE. Ob 

prebiranju teh besedil in molitev na 4 - 5 straneh, počasi spoznavamo preprostost, 

bogastvo in neverjetno odrešilno moč tega Marijanskega gibanja za dušo sodobnega 

kristjana ali iskalca vere. Starejše izvode PISMA ZAVEZE, odgovorna oseba odstrani iz 

vrečke in po možnosti arhivira pri sebi. 
 

• V vrečki s podobo Marije Romarice se nahaja tudi izvod knjižice: Pater Jožef Kentenich, 

življenjepis in devetdnevnica. Kontaktne osebe naj se potrudijo, da bodo po en izvod 

knjižice dobili vsi v krogu in tudi vsi tisti ki jih to zanima. Knjižic je na zalogi dovolj! Niso 

plačljive, ampak jih prejmete v dar. Če jih naročite po pošti, lahko tudi več, poravnate 

samo stroške poštnine. 
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