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Ura slavljenja : 

ZAVEZA LJUBEZNI, ZAVEZA ZA LJUDI V NAŠI DOMOVINI 
 

→ pred izpostavitvijo Najsvetejšega, se na oltar postavi tri sveče in tri zvite trakove, 

     trakovi v rumeni, oranžni in rdeči barvi so pritrjeni pod sveče in speti s sponko, 

     ponazarjajo nam reko ljubezni, ki teče iz srca Troedinega Boga, kasneje se jih z 

     odstranitvijo sponke, razvije proti ljudem, 

 

            → med slavljenjem se pridružijo še:         -     romarsko Svetišče, 

- slovenska zastavica, 

- vrč,   

- meditativna glasba, 
 

Pesem:   NIZKO SE KRISTJANI PRIKLONIMO,  od 1. do 4. kitica z odpevom, PP 476  

 

V Gospod Jezus Kristus, Ti si tisti, ki nam govoriš „TUKAJ SEM!” Svojo navzočnost med nami, nam 

podarjaš v znamenju evharističnega kruha. 

 

V Ti si Ljubezen, ki je odprta in popolnoma naklonjena človeku. Mi te molimo, častimo in poveličujemo. 

Česar ne moremo razumeti, sprejemamo v veri. 

 

 Pesem:  OČE, SLAVIM TE,  1. kitica, PP 2033 

 

→ bralec B1 stopi naprej in postavi 1. prižgano svečo pred Najsvetejše, 

 

B1 Jezus, naš Zveličar in Odrešenik! Za vse nas, za prav vsakega izmed nas, si šel na križ. Ti, ki si brez 

greha, si namesto nas plačal odkupnino za naše grehe. Tvoja Ljubezen, ki nam podarja Odrešenje, 

nam je ponovno odprla vrata v nebesa. 

 

B2 Podarjaš nam svojo stalno navzočnost v Evharistiji. Tukaj se dar Nove Zaveze, ki je dar Boga nam 

ljudem in se ga ne da izmeriti, doživlja in občuti.  

 

Pesem:   JEZUS, SLAVIM TE,  2. kitica, PP 2033 

 

→ bralec B2 stopi naprej in postavi 2. prižgano svečo poleg prve, 

 

B2 Molimo z besedami sestre Marije Emilije: „O Bog! Kako nedojemljivo velika je Tvoja ljubezen do nas. 

V hrepenenju po vzajemni ljubezni našega srca, se globoko sklanjaš k nam. Naši duši pogosto go-

voriš s tihim milostnim notranjim glasom, …  

 

B1 Kdo si Ti, o Gospod in kdo sem jaz, da me prosiš za mojo popolno vdanost?“ s. M. Emilija, leta 1928  

 

Pesem:   SVETI DUH, SLAVIM TE,  3. kitica, PP 2033  

 

→ bralec B1 stopi naprej in postavi 3. prižgano svečo poleg druge, 

 

B1 „Jezus, preplavi naša srca s svojim Svetim Duhom in svojim bistvom. Močno prežari našo bit in si jo 

vzemi v posest, da bo naše življenje postalo odsev Tvojega življenja. Naj iz nas izžareva Tvoja nav-

zočnost, da bo vsak, ki ga bomo srečali, začutil Tvojo prisotnost v našem življenju. 
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B2 Ostani pri nas! Potem bomo ljudem zasijali v Tvoji svetlobi. Vendar bo luč, ki bo svetila iz nas, 

prihajala samo od Tebe!“ John Henry Newman 

 

Pesem:   OČE, SLAVIM TE  1. kitica, PP 2033 

 

B1 Naš Troedini Bog, Ti si Ljubezen! Reka Ljubezni teče iz Tvojega srca in obliva celotno stvarstvo in 

tudi vsakega posameznega človeka. 

 

B2 Reka Ljubezni, popolne Ljubezni, neizmerljive Ljubezni, tople Ljubezni, zveste Ljubezni. 

 

B1 Reka Ljubezni, neustavljive Ljubezni, poživljajoče Ljubezni, zdravilne Ljubezni, žive Ljubezni.  

 

B2 Reka Ljubezni, se razliva tudi danes na nas. 

 

→ pribl. 2 minuti poslušamo simfonično skladbo Bedřicha Smetane – Vltava, nato pritisnemo premor, 

 

→ med glasbo bralca razvijeta vse tri trakove, ki so pripravljeni zviti spredaj - razvijeta jih do konca, 

 

B2 Gledamo reko ljubezni, ki teče proti nam … 

 

B1 Reko ljubezni, milosti in blagoslova.  

 

B2 Ljubezen želi drugemu samo dobro.  Vedno je pripravljena odstopiti z mesta lastnega jaza.  

 

B1 Ljubezen ne želi nič drugega kot preprosto ljubiti.  

 

B2 Ljubezen je potrpežljiva, ljubezen je dobrohotna. 

 

B1 Ljubezen se ne razburja, se ne baha in se ne napihuje. 

 

B2 Ljubezen se ne obnaša nespodobno, ne išče prednosti, ne povzroča jeze, ne podleže zlu. 

 

B1 Ljubezen se ne veseli krivice, veseli pa se resnice. 

 

B2 Ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane.  

 

B1 Ljubezen nikoli ne mine. prim 1 Kor 13 

 

Pesem:   JEZUS, SLAVIM TE,  2. kitica, PP 2033 

 

B3 25 Poleg Jezusovega križa pa so stale njegova mati in sestra njegove matere, Marija Klopájeva in 

Marija Magdalena. 26 Ko je Jezus videl svojo mater in zraven stoječega učenca, katerega je ljubil je 

rekel materi: „Žena, glej, tvoj sin!” 27 Potem je rekel učencu: „Glej, tvoja mati!” In od tiste ure jo je 

učenec vzel k sebi. Jn 19 25-27 

 

B1 Prav tem trenutku – tako to vidi pater Kentenich – ustanovi Jezus med svojo Materjo in Cerkvijo, 

Zavezo ljubezni. 

 

B2 In ta Zaveza ljubezni, postane očitna v Schönstattu. 
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B1 Ljuba Božja Mati! Že od 18. oktobra 1914, domuješ v Schönstattskem svetišču, da bi speljala reko 

Božje ljubezni do številnih ljudi.  

 

B2 Vse veliko ima svoj začetek v nečem majhnem. Ko se oziramo nazaj k začetkom Schönstatta, se 

čudimo, kako velika in mogočna je ta reka, ki je v 100 letih nastala iz moči Zaveze ljubezni.  

 

B1 Ta reka je dosegla že številne ljudi po vsem svetu. Kamorkoli pride njen tok, prinese s seboj blagoslov 

in rodovitnost. 

 

→ pribl. 1 minuto poslušamo simfonično skladbo Bedřicha Smetane – Vltava, nato pritisnemo premor, 

 

→ med glasbo nekdo prinese Marijo Romarico iz ozadja in jo postavi med barvne trakove, 

 

B3 Marija, kdor živi s Teboj v Zavezi ljubezni je sprejemljiv in odprt za srečanje z Bogom življenja.  

 

B4 Marija, kdor živi s Teboj v Zavezi ljubezni, prejme nov pogled na dostojanstvo človeka, kot si ga je 

zamislil Bog. To je nov pogled na lastno dostojanstvo in na dostojanstvo bližnjega. 

 

B3 Marija, kdor živi s Teboj v Zavezi ljubezni, nosi v sebi vrelec moči, ki vodi skozi krize in težave. 

 

B4 Marija, kdor živi s Teboj v Zavezi ljubezni, ta najde ljudi, ki ga spremljajo na vseh poteh. 

 

B3 Marija, kdor živi s Teboj v Zavezi ljubezni, bo apostol, ki črpa moč za pričevanje iz notranjosti. 

 

B4 Marija, kdor živi s Teboj v Zavezi ljubezni, ta gradi nov svet in novo Cerkev. 

 

B3 Marija, zahvaljujemo se Ti za Zavezo ljubezni in za blagoslov, ki nam ga ta Zaveza podarja. 

 

 → pribl. 30 sekund še poslušamo Vltavo, nato glasba počasi pojenjuje in utihne - aparat izklopimo,  

 

B1 Ljuba Božja Mati, hvala Ti, da so med nami nekateri že povezani s Teboj v Zavezi ljubezni. 

 

B2 Zavezo ljubezni, smo sklenili za vse ljudi v naši domovini. Želimo, da našo domovino in njene ljudi, 

oblije tok te reke Ljubezni. 

 

Pesem:   OČE NAŠ NEBEŠKI, 1. in 2. kitica z odpevom, PP 442 

 

V Marija, kaj naj Zaveza ljubezni, pomeni za ljudi v Sloveniji in kaj naj Zaveza ljubezni pomeni za nas? 

 

→ bralec B5 prinese slovensko zastavico in jo postavi ob Mariji Romarici, 

 

B5 Zaveza ljubezni, nas spreminja počasi toda mogočno.  

 

B3 „Moje posebno doživetje z Marijo, se je zgodilo 25. oktobra 2015. V tistem času je moj 27 letni sin, 

sodeloval v posredovanja vojnega ladjevja blizu Somalije. Šla sem v kapelico kjer sem jokala, pripo-

vedovala in tožila Mariji, kako se bojim zanj. Zaradi skrbi več tednov nisem mogla spati. Vedno kadar 

je zazvonil telefon, sem pomislila: Sedaj mi gotovo sporočajo novico o njegovi smrti!  
 

Tisti dan, sem popolnoma odprla svoje srce Mariji. Dejala sem Ji: Saj si tudi Ti Mati in veš kako se 

počuti mati, ko je njen sin v nevarnosti. Samo to sem rekla in v moje srce se je naselil čudovit mir. 
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Bilo je neverjetno. Zdelo se mi je, kakor da mi v srcu govori: ⸂Vedno sem pri tebi. Ne delaj si nobenih 

skrbi. Slišim tvoje nenehne molitve. Lahko si popolnoma mirna, jaz skrbim zanj. Prepusti ga meni in 

prepusti meni sebe!⸃ 
 

Polna veselja sem ji rekla, da ji prepuščam skrb za svojega sina. Kapelico sem zapustila, kot nov 

človek. Nič več nisem bila v skrbeh za svojega sina, saj sem ga prepustila Njej, da Ona skrbi zanj. 

Prepustila sem ga Njej, ki pozna Božje načrte z njim, ki vidi stvari, ki se bodo zgodile in ima moč, da 

poseže v dogajanje. 
 

Ko se je moj sin naposled zdrav vrnil domov, sem ga vprašala ali bi šel z menoj v kapelico, da se 

skupaj zahvaliva Mariji. Pripovedovala sem mu, kako mi je Božja Mati pomagala v okoliščinah brez-

izhodnega strahu. Rad je šel z menoj. 
 

Medtem se je moj sin poročil in že dva meseca ve, da bo postal oče. Vendar pa so veselje zaradi 

otroka, skalile zelo velike napetosti v zakonu. Zato sem šla včeraj spet v kapelico, kakor to počnem 

sedaj že prav pogosto. Poklicala sem Božjo Mater, ki zdravi medčloveške odnose. In koga sem tam 

srečala? Svojega sina! Dejal mi je: 
 

⸂Veš mama, že od takrat, ko sem se vrnil iz Somalije in si me pripeljala sem, prihajam ob večerih po 

opravljenem delu, sem. Tu prinašam Božji Materi vso nesnago, ki se nabira okoli mene, mojo ženo 

in velik dar - najinega otroka. Vse to razgrnem pred očmi Nebeške Matere in nato odhajam pomirjen 

in okrepčan domov.⸃” 

  

Pesem:   VEŠ O MARIJA, 1. in 2. kitica z odpevom, PP 215 

 

B5 Zaveza ljubezni, širi naše srce. 

 

B1 Ko se oziramo na stanje duha družbe in mlačnost vernih v Cerkvi, se nam bolj kot kadarkoli prej,  

zdi naše prizadevanje nekoliko utopično in nesmiselno. Zato molimo: 

 

B2 Vsi  odgovarjajmo: Mati Marija, odpri nam naše oči!  

 

B3 Kadar se nam zdi, da se naše dosedanje vrednote sesuvajo in se počutim kot ljudje v svojem dosto-

janstvu in v svojih odnosih ogrožen, 

 

Vsi: Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B4 Za ljudi, ki so izgubili zaupanje v Cerkev in so postali versko mlačni, 

 

Vsi: Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B3 Za rešitev velikih gospodarskih, političnih in socialnih izzivov v naši domovini, 

 

Vsi: Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B4 Za rešitev stisk razbitih družin in otrok, ki zaradi ločitev najbolj trpijo, 

 

Vsi:  Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B3 Za mlade ljudi, ki jim je v široki ponudbi možnosti, težko najti sebe in lastno pot, 

 



 

 

URA SLAVLJENJA 2019 

5 

Vsi:  Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B4 Za tiste ki jim je v življenju spodletelo in so pristali na obrobju družbe, za priseljence, za odrinjene, 

za tiste, ki nimajo vere ali ne verujejo v Jezusa kot Odrešenika, 

 

Vsi: Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B3 Za strogo konservativne in samooklicane liberalne kristjane, za na videz pobožne in za mlačne kris-

tjane in za uslišanje prošenj vseh, ki delujejo v Tvoji Cerkvi. 

 

Vsi:  Mati Marija, odpri nam naše oči! 

 

B4 Ljuba Božja Mati! Odpri naše oči za vse te prošnje in potrebe ljudi. Razširi naš pogled in naše srce, 

da bi bila naša Zaveza ljubezni, vedno tudi blagoslov za številne ljudi. 

 

Pesem:   VEŠ O MARIJA, 3. in 4. kitica z odpevom, PP 215 

 

B5 Zaveza ljubezni nosi v sebi moč za oblikovanje novega družbenega reda. 

 

B1 Božja Mati, v Zavezi ljubezni bi nas rada oblikovala v ljudi, ki iz svoje notranjosti gradijo nov svet. 

 

B2  Vsi odgovarjajmo: Oblikuj nas iz Svetišča v nove ljudi! 

 

B3 Oblikuj nove družine, v katerih je ljubezen najmočnejša vez, ki vse drži skupaj,  

 

Vsi:  Oblikuj nas iz Svetišča v nove ljudi! 

 

B3 Oblikuj nove može in nove žene, ki bodo v okoljih kjer živijo in delajo, soustvarjali civilizacijo ljubezni. 

To so možje in žene, ki do bližnjih izražajo pozornost in ljubezen. Ti možje in žene, se zahvaljujejo 

Bogu za vsako življenjsko okoliščino in za vsakega človeka, 

 

Vsi:  Oblikuj nas iz Svetišča v nove ljudi! 

  

B4 Oblikuj nove kristjane, ki dajejo Cerkvi nov Marijanski obraz, napolnjen z veselim upanjem, 

 

Vsi:  Oblikuj nas iz Svetišča v nove ljudi! 

 

B3 Ljuba Božja Mati, daj da iz Svetišča nenehno teče bogata reka blagoslova na našo domovino. 

 

Pesem:   LEPA SI, LEPA SI, ROŽA MARIJA,  od 1. do 4. kitica z odpevom, PP 176 

 

B5 Zaveza ljubezni, nam podarja nov optimističen pogled na svet. 

 

B1 Vprašajmo se, katere ljudi bi sedaj rad priporočil Mariji in jih tako vključil v Zavezo ljubezni? 

 

B2 Katere stiske ljudi, sedaj zaposlujejo moje misli? 

 

B3 Za katero osebo pogosto namenjam svojo molitev? Kaj sem pripravljen darovati, kot svoj prispevek 

za Zaklad milosti? 
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B4 Katero osebo sem pripravljen povabiti na obisk Marijine kapelice, oziroma domačega Svetišča?  

 

V Božja Mati Marija, v času tišine, bi Ti radi prinesli vse te ljudi, njihove razmere in prošnje.  

 

V Povabljeni smo, da imena ljudi in prošnje napišemo na listke in jih položimo v vrč. 

 

→ razdelimo listke za vrč in svinčnike, 

→ nekaj minut tišine, medtem lahko poltiho predvajamo glasbo, na primer Vltava, 

→ ko so listki napisani, gre bralec B1 z vrčem med ljudmi, tako da lahko vsak odda listek v vrč, 

→ bralec B1 postavi vrč na tla k pisanim trakovom, 

 

Pesem:    ZA BOGOM NAJRAJŠI MARIJO ČASTIM,  

                                    1.÷ 4. kitica z odpevom, PP 218 

 

V „O Gospa moja, o Mati moja, …“ 
 

B5 Maria, Tvoji otroci smo! In ker smo otroci nebeške  

Kraljice in Matere, se smemo zanašati na Tvojo  

kraljevsko oblast in materinsko modrost.  

Ti si tu in obenem posegaš v zgodovino sveta. 

  

V „… Tebi se vsega darujem, ...“ 

 

B5 Marija! Vsak, ki se Ti daruje lahko pričuje, da se mu odprejo nova obzorja in nove razsežnosti živ-

ljenja. Vodiš nas k Bogu in nam odpiraš nadnaravni svet, ki nas obdaja. 

 

V „… in, da Ti izkažem svojo vdanost, Ti danes posvetim … in sebe popolnoma vsega, …“.  

 

B5 Prava ljubezen se hoče izražati v dejanjih ljubezni. Tudi naša ljubezen do Tebe, naj se kaže v dejanjih 

ljubezni do Tebe. Želiš, da se to izraža predvsem v tem kako mislimo in govorimo o drugih, kako 

drug drugega poslušamo, kako se med seboj pogovarjamo, kako z usmiljenjem sprejema drug dru-

gega. Vsa naša bit in življenje, naj zrcalita, da živimo s Teboj v Zavezi ljubezni. 

 

V Marija! Obnavljamo Zavezo ljubezni s Teboj in verujemo, da je to obojestranska Zaveza ljubezni. 

Tudi Ti se nam podarjaš in si nam nenehno na razpolago, kot naša Mati in nebeška Kraljica.  

 

B 1÷5 NIČ BREZ TEBE, NIČESAR BREZ NAS! 

 

Vsi:  O Gospa moja, o Mati moja, Tebi se vsega darujem in da se Ti vdanega izkažem, Ti danes posvetim: 

svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe popolnoma vsega. Ker sem torej Tvoj o dobra 

Mati, varuj me in brani me, kakor svojo last in posest. Amen! 

 

Pesem:   BLAGOSLOVI JEZUS PRIČUJOČE, 2. kitica z odpevom, PP 477 

  

D  Duhovnik podeli blagoslov z Najsvetejšim, 

 

Pesem:   PRED TEBOJ O MATI, od 1. do 4. kitica z odpevom, PP 2516 


