
 

SREČANJA OB MARIJI ROMARICI 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  

João Luiz Pozzobon, rojen 12. decembra 1904, v kraju Ribeirão v državi Rio Grande do Sul v Južni Braziliji, umrl 27. 

junija 1985, v kraju Santa Marija je bil Brazilski diakon in misijonar apostolata Marije Romarice iz Schönstatta. Proti koncu 

40. let 20. stoletja je v Santa Mariji spoznal ustanovitelja Schönstattskega gibanja, patra Jožefa Kentenicha. V Svetem letu 

1950 je začel z obiski milostne podobe iz Schönstatta po družinah, šolah, bolnišnicah in zaporih. Iz preprosti začetkov se 

je začela kampanja, slovensko apostolat Marije Romarice. Apostolat se je do danes razširil v več kot 100 državah. V Nemčiji 

je trenutno preko 5.000 takšnih krogov. V Sloveniji okoli 120. V enem mesecu, podoba Božje Matere iz Schönstatta, potuje 

znotraj enega kroga, ki ima približno 10 oseb ali družin in na ta način obišče vsakega posameznika ali družino v krogu.  
 

„Marijin obisk, je vedno nekaj novega. Je to česar se človek veseli” Tako je pripovedoval mlad mož, kaj 

naredi apostolat Marije Romarice v njegovih očeh privlačen. Mnogi med nami, imamo doma svojo podobo Marije ali 

drugi  simbol katoliške vere. Na takšno podobo, ki jo imamo doma, smo se navadili in opažamo, da je postala zgolj del 

pohištva. Tu pa vsak mesec čakamo, da pride obisk, ki bo prinesel Marijino romarsko podobo. Vsak mesec imamo z Njo 

srečanje, tih pogovor ali skupno molitev. To ni veliko in vendar čutimo, da je ta Podoba bolj živa kot drugi imenitni deli 

pohištva. Obisk pa je istočasno obisk Božje Matere same, ki prinaša Jezusa in me Nanj tudi opozori. Njen obisk prinese 

vedno tudi kakšno lepo presenečenje. 

 V duhovnem izročilu številnih verstev in kultur, predstavlja gostoljubnost enega najpomembnejših kulturnih dosežkov, ki 

omogoča sobivanje v skupnosti. Tudi med pravili cerkvenih redov, se obravnava vsakega gosta, posebej še 

nepričakovanega, kakor da bi prišel na obisk sam Jezus. Janez Krstnik je v Evangeliju to lepo izrazil z besedami: „Jaz 

krščujem z vodo, med vami pa stoji On, ki ga ne poznate.” Jn 1, 26b Pater Kentenich opozarja, da je odnos do gostoljubnosti, 

odnos do pričakovanja in pričakovanje samo, prispevek k apostolski rodovitnosti naših Schönstattskih središč. Kultura 

dobrodošlice, ne sme biti samo del obreda pri naših zasedanjih. Tu smo pozorni, da je gost prijazno sprejet, da mu osebno 

namenimo topel pozdrav in se predstavimo po imenu, … Možnosti izkazovanja pristnega spoštovanja so res neomejene.  
 

Iz kulture obiska, nastane kultura Zaveze. Kako pa je z obiskom? Ko pride k nam obiskovalec, bi radi zanj 

naredili nekaj lepega, mu ponudili najboljše, z njim delili veselje in mu prisluhnili. Človek tako izve kaj druge vznemirja, 

obenem pa imamo ob sebi nekoga, ki s-pozna moje razmere in jih vključuje v svoje molitve. V urbanih središčih, smo 

navajeni na to, da je okoli nas veliko ljudi, ki jih večinoma ne poznamo. Za nameček se je uveljavilo še nepisano pravilo, 

da nočemo ničesar imeti s sosedi in med seboj. Ob kulturni raznovrstnosti in materialnem obilju, mnogi ljudje mislijo, da 

je osamljenost nekaj normalnega, da je del modernega življenja. 

Schönstatt je po svojem notranjem ustroju in po svoji organizacijski strukturi, mreža raznovrstnih odnosov in povezanosti. 

Naš ustanovitelj pater Kentenich, govori celo o organizmu naravne in nadnaravne povezanosti. Harmonija sobivanja, živeti 

v krajih urejenih po vzoru naših Schönstattskih središč, živeti iz zasidranosti v usmeritve, ki služijo življenju, ... Vse to so 

opisi obče človeškega in povsem naravnega načina sobivanja. Ni treba posebej poudarjati, da je za očeta Kentenicha 

resničnost vere, del tega. Zato govori o povezanem organizmu med naravnim in nadnaravnim. Po svetem Ignaciju lahko 

iščemo, moremo najti in ljubimo Boga v vseh stvareh. V vseh dogodkih našega človeškega življenja, bi morali najti Božjo 

sled. Tako se moramo naučiti gledati na življenje in na vse dogodke ter srečanja. Razumeti jih moramo, kot božje utrinke 

in vodnike. Tako stališče je oče Kentenich imenoval: „Naš svetovni nazor.” 
 

Notranja razgibanost med vsako Evharistijo.  V besedilih II. Vatikanskega koncila o Evharistiji je rečeno, da 

se pri njej z Jezusom srečamo na 4 kraten način. Pri praznični slavnostni liturgiji, imamo 4 trenutke pri katerih uporabljamo 

kadilo: I. Preden preberemo Evangelij, ki je Jezusovo Veselo oznanilo, se pokadi Sveto pismo, sveto knjigo kristjanov. Tu 

ne gre za sveto knjigo kot nek verski predmet, temveč za to, da bi se nam rad Jezus, med branjem Evangelija sam približal 

in nas nagovoril. II. Potem, ko sta na oltarju pripravljena kruh in vino, se  s kadilom počasti duhovnika. Tu ne gre za 

duhovnikovo osebo, temveč za to, da ta duhovnik posodi  svoj glas Jezusu. III. Za tem se s kadilom počasti vse Božje 

ljudstvo. Tudi tu gre za enako sporočilo: V vsakem bratu in sestri, se nam približa sam Jezus. Kristjani prvih stoletij, so 

izrazili to svoje prepričanje z besedami: „Ali si videl svojega brata? Potem si videl svojega Gospoda!” IV. Četrtič, se kadilo 

uporablja v počastitev besed posvetitve, ki jih duhovnik izgovarja nad kruhom in vinom. Sam Jezus govori te besede 

posvetitve. To so zakramentalna znamenja, ki jih je Jezus izrekel pri zadnji večerji. To se na nas, vsakič na novo uresničuje. 

„To je moje Telo, ki se daje za vas.” … „To je moja Kri, Kri Nove in Večne Zaveze.”  

Jedro in ključ za krščansko življenje je življenje skozi vedno novo, resnično in dejavno srečanje z Jezusom, ki ga priznavamo 

kot našega Odrešenika in nam je razodel Usmiljeno ljubezen nebeškega Očeta. On nas potrebuje in nas je poklical za 

svoje priče in apostole. Projekt Marije Romarice nam kaže, da je to lažje, kot si mi pogosto mislimo. Obiskati in biti obiskan, 

enkrat na mesec! Resnično, naredimo že enkrat tisti že dolgo načrtovan obisk! To je lahko Vaš dar Mariji za mesec maj, ki 

ga je polovica že za nami.  
 

Veliko veselja ob Vaših srečanjih z brati in sestrami! 
 

Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija 


