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ENOTNI v ZAVEZI LJUBEZNI na 9. LETNEM SREČANJU   
 

Pesem:  Naj zgodi se, …  

 

s.R. ZAVEZA LJUBEZNI JE NAŠA POT K SREČI! 
 

Za milijone ljudi po vsem svetu je Zaveza ljubezni z Božjo Materjo iz Schönstatta         

„Pot k sreči.” Vsi ti ljudje so spoznali, da je v življenju veliko lažje hoditi z Njeno 

pomočjo, kakor hoditi sam.  
 

S1 Med svojim obiskom v Urugvaju 18. maja 1948, je naš ustanovitelj pater Jožef 

Kentenich, vernike župnije Nueva Helvecia, pripravljal na sklenitev Zaveze ljubezni z 

Materjo Trikrat Čudovito Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta. Ob tej priložnosti je 

med drugim dejal:  

 

S2 „Dragi vsi navzoči! Rad bi vam povedal, kaj pripoveduje legenda o blaženemu Jožefu 

Hermanu, ki je že od otroštva v sebi gojil globoko ljubezen do Božje Matere. Njegovi 

starši so bili revni. Ko je gledal, kako so drugi otroci oblečeni in kakšen kruh prinašajo 

s seboj v šolo, je postajal žalosten. Sčasoma se je naučil, da je vse svoje majhne stiske 

zaupal Božji Materi. Pripovedoval ji je tudi o tem, da so njegovi sošolci lepše in bolje 

oblečeni kakor on. Povedal ji je še, da imajo oni večje in boljše kose kruha od njega. 

Njihov kruh je v nasprotju z njegovim, namazan z maslom, …  
 

S polnim zaupanjem je Božji Materi dejal: ʹTi môraš poskrbeti za to, za kar moji starši 

ne morejo!ʹ To otroško zaupljivo prošnjo je izrekal tudi v cerkvi pred Njeno podobo. 

Božja Mati mu je nekoč odgovorila: ⸂Poglej tam tisti kamen. Dvigni ga in pod njim boš 

našel vse kar potrebuješ!⸃ Mali Jožef  Herman, je tam tudi našel vse za kar je prosil, ker 

je slepo zaupal. Ostali otroci so gledali kaj počne. Skrili so se namreč v spovednico in 

ga od tam opazovali. Ko je mali Jožef odšel, so tudi oni stopili tja in dvignili tisti kamen. 

Toda tam niso ničesar našli. Vprašam vas sedaj, zakaj je prišlo do razlike? Malega Jožefa 

Hermana je poklicala Božja Mati in on je v veri pristopil s polnim zaupanjem.   
 

Mi danes ne bomo iskali in dvigali kamnov. Mi vemo, kaj nam hoče Božja Mati sedaj 

tu podariti. Vprašajmo pa se, kaj ji moramo v zameno prinesti mi? Prinesti ji moramo 

naše veliko zaupanje! Mater habebit curam! V prevodu: Naša Mati vedno poskrbi!” 
                     pater Kentenich, 18. maj 1948 

s.R Božja Mati želi, da je naše življenje uspešno. 

 Zato nam daje darila. 

Mi se Ji moramo samo pustiti obdarovati. 

Zaupajmo, da nemogoče lahko postane mogoče. 

To se je dogajalo tudi v Njenem življenju. 

V Zavezi ljubezni je Marija naša „Vodnica k sreči.“ 
 

 Ena od naših sester pripoveduje o svoji materi, ki pripada Schönstattskemu gibanju: 

 

S3 Njena mama je že starejša vdova, ki živi od majhne pokojnine. Potrebovala je nova 

očala, vendar je obisk pri optiku nenehno odlašala, saj je vedela, da jo bo to stalo veliko 

denarja. Toda potem je storila ta korak in zle slutnje so se ji uresničile. Stroški optika so 

znašali 1.000 €. Od tega je 300 € plačala zavarovalnica, 700 € pa je morala plačati sama. 

To je bilo zanjo veliko denarja in v nemoči se je ob koncu tedna zatekla v Schönstatt. S 

to skrbjo v duši je prišla v Prasvetišče. 
 

Nebeški Materi je dejala: „Mnogim ljudem se nasmehne sreča Loto dobitka. Sama tega 

veselja nisem nikoli izkusila. Sedaj bi mi še kako prav prišla ⸂takšna sreča.⸃ Ti veš, da 
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Te nikoli nisem prosila za denar, …” Pri hranilnici je imela premijsko varčevanje in 

istočasno je mesečno plačevala  2€ za Loto. 
 

Dva dni pozneje je pozvonilo pri vhodu. Bil je moški iz hranilnice. V roki je držal 

kuverto. „Dobili ste glavni dobitek!” je rekel. „Kaj sem dobila?” je vprašala zmedeno. 

„Gospa, dobili ste 1.000 €!”  
 

Mati naše Schönstattske sestre je komaj dojela. Božja Mati ji je „plačala” nova očala in 

še za njeno bivanje v Schönstattu je ostalo. Vse to se je zgodilo, tri dni preden je z Božjo 

Materjo sklenila Zavezo ljubezni. To je bil dar za dar.  

 
s.R Z materjo naše sestre se veselimo dobitka. V Zavezi ljubezni zares velja: Dar za dar! 

 

Vendar, … vsi vemo, da se vse v življenju ne konča vedno tako, kot si želimo mi.  

Številne stvari ostajajo težavne, mnoge nerešene. 

Vsi poznamo, kako odreagiramo, ko se nam zgodi kaj neprijetnega: 
 

- izmenjujeta naj se dva bralca, po možnosti iz ozadja: 
 

S1 „To je nepravično!” vpije razum. 

S2 „To je nesreča!” stoka preračunljivost. 

S1        „To je prava bolečina!” jeclja strah. 

S2 „To je brezupno!” tuli uvidevnost. 

S1 „To je enostavno nepošteno! Zakaj se mi to godi?” pravi ponos. 

S2 „To se ne bo dobro končalo!” modruje izkušnja. 

 

s.R Kako nam tedaj lahko pomaga Božja Mati v Zavezi ljubezni? 

Naš ustanovitelj pater Kentenich pojasnjuje: 

 
S2 „Pravilo življenja, ki bi si ga morali vsi napisati na ogledalo ali še bolje vgravirati v srce 

je: Naše raznovrstne težave, so naše življenjske naloge! 

In resnično, ni malo ljudi med nami, ki morajo v življenju premagati velike ovire. 

Poglejte, zlato pravilo življenja se glasi: Težave so naloge! 

Poznamo priljubljen izraz: ⸂Težave so tu zato, da se jih premaga.⸃ 

Težave, življenjske težave, so življenjske naloge! 

Da, smemo celo reči: Življenjske težave so edinstveni preizkusi zaupanja in ljubezni. 

Težave lahko razumemo tudi kot darilo od zgoraj, ko smo potisnjeni v vrtinec življenja. 

Ne smemo se zlomiti, temveč zaupati! 

Naš umik ali obup nista prava odgovora, temveč je pravi odgovor - naša čuječnost: Kaj 

mi hoče ljubi Bog sedaj povedati, … ? Vedno pa imejmo odprto srce in razum, za dotok  

milosti od zgoraj.  pater Kentenich, 18.04.1966 

 

s.R Kako se to dogaja v konkretnem življenju, piše novembra 2017, neka žena v rubriki: 

SPODBUDE ZA ZAVEZO LJUBEZNI. 

Članku je dala naslov: KLJUB VSEMU ZAUPAJ!  

Ta žena pripoveduje: 

 

S3 Letošnje leto je bilo polno dogodkov. V prvi polovici leta, je moj oče zbolel in umiral 

zaradi levkemije in zaradi raka prostate. V skrbeh zanj sem se vozila sem in tja, saj sem 

morala biti doma pri družini in pri njemu v bolnišnici. Nenadoma, se mu je v nasprotju 

z vsemi napovedmi, stanje izboljšalo. V srcu sem se zahvaljevala Bogu, Božji Materi in 

vsem, ki so nas v tistih težkih časih, podpirali s svojimi molitvami. Obenem sem se 

veselila časa, ko se bom lahko v miru oddahnila in končno prišla k sebi. 
 

Nenadoma je spet udarilo. Moj invalidni brat je moral zaradi hude pljučnice, nujno v 

bolnišnico. Spet sem bila veliko na poti. Bilo je tudi veliko stresa. Doma sem opravila 
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samo nujne stvari in spet je sledila vožnja k bolniku. (…) Počasi, počasi, se je začel 

počutiti bolje. Začela sem že svobodneje dihati in se veseliti običajnega vsakdana. 
 

Tedaj pa prejmem elektronsko sporočilo. Naša snaha mi sporoča: „Nisem več članica 

vaše družine. Ločujeva se, …!” Vse se je začelo vrteti okoli mene, komaj sem dihala in 

imela sem občutek, da se mi je v tistem trenutku zrušilo vse moje življenje. Počutil sem 

se kot, da sem v centrifugi pralnega stroja.  Zdaj mi je bilo končno jasno, zakaj je nisem 

videla že leto in pol in zakaj ni sodelovala v našem družinskem življenju. Torej ni bil 

vzrok njene odsotnosti samo poklicni stres, s katerim jo je naš sin vedno opravičeval. 

Vsi sinovi poskusi, da bi se ponovno našla, so se izjalovili in vsi nasveti, da poiščeta 

zakonsko svetovalnico, so propadli. 

Hišo, ki jo je s tako ljubeznijo pomagal graditi moj mož, so izpraznili in prodali. Najin 

sin, se je preselil v majhno najemniško stanovanje, blizu naše trgovine.  
 

… Ko sem prestajala najhujše, sem začutila moč Zaveze ljubezni.  Gledano od  zunaj, 

je bilo to zelo naporno in stresno leto z mnogimi vprašanji. Od znotraj pa čutim, da me 

nekdo drži in nosi. … 

Moja mama in prijatelji me nenehno sprašujejo in pravijo:  

„Kako to, da si lahko tako mirna? Kaj počneš, da zgledaš polna upanja?” 

Sprva si tega nisem znal razložiti. 

Zdaj pa čutim, da me Nebeška Mati priteguje k sebi in mi govori:  

„Pridi, vse to bova ohranili v srcu!” To je bila njena „metoda,” ko v svojem življenju ni 

česa razumela. Sveto pismo to izraža z besedami: „Marija pa je vse te besede shranila 

in jih premišljevala v svojem srcu.” Lk 2,19  
 

In tedaj je Bog deloval po Njej, da bi lahko v Njej zrasla nova drža vdanosti v Boga. 

Zraslo je njeno nepremagljivo zaupanje, da Bog hodi z njo po vseh poteh in se mu 

posreči pisati  naravnost, celo s krivimi črtami.  
 

Včasih se mi zdi, da slišim Božjo Mater, ki mi govori: „Hči, zaupaj najini Zavezi 

ljubezni! Tudi iz črepinj in ruševin, lahko Bog zgradi veliko lepega in novega.”  Skoraj 

mi je počilo srce, ko sem videla kako trpi moj sin. V duhu sem ga vzela v Zavezo 

ljubezni in ga izročila Božji Materi. Naj mu Bog pokaže novo pot, pot po kateri bo stopal 

brez grenkobe in sovraštva. In naj zaceli njegove rane in rane naše snahe.”   

 

s.R Božja Mati Marija, v Zavezi ljubezni je naša pot k sreči. Marija nam podarja moč, da  

lahko sprejmemo težave življenja in jih znamo bolje prenašati. 

V Zavezi ljubezni nam Marija podarja svoje veliko zaupanje, da nas vedno vodi Bog.  

 

S1 Zaveza ljubezni je prostor v katerem se človek razcveti in doživi srečo bivanja. 

Papež Benedikt XVI., je na srečanju duhovnih  gibanj v Rimu, na Binkoštni praznik leta 

2006, zaprosil ta duhovna gibanja, da postanejo šole svobode. To pomeni šole 

krščanskih osebnosti, ki bodo obvladovale današnji čas.    

 

s.R Šola je prostor, kjer se vzgoja nikoli ne konča, ampak se tu vedno lahko učiš in rasteš. 

 Schönstatt sebe že od začetka vidi kot takšno šolo. 

 

S1  V Pred ustanovni listini, pater Kentenich navaja cilje takšne šole: 

 

S2  „Pod Marijinim varstvom, se želimo učiti in vzgajati v trdne in svobodne duhovniške 

osebnosti.” 

  

S1 Da bi dosegli ta cilj, se mora naša ljubezen utrditi.  Popolnoma zagotovo moramo 

 vedeti, da smo sprejeti in da lahko tudi sami kaj podarimo. Zaveza ljubezni, nas popelje 

v mrežo odnosov. Ljubezen smo zmožni sprejemati in jo potem tudi darovati. 
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s.R Zaveza ljubezni je šola odnosov. 

 

S1 V Zavezi ljubezni, se učimo razumeti življenje kot ljubezensko zgodbo, kot odnos, ki 

temelji na rasti. 

Na nekem predavanju za zakonce v ZDA, je oče Kentenich slikovito prikazal, kako 

ljubezen pozna razvoj in potrebuje vzgojo. 

 

s.R  „Prva raven ljubezni – Ljubezen, ki išče sebe. 

 

S2 Sprva je naša ljubezen sebična. Podarimo se ljubi Božji Materi in dobrem Gospodu, ker 

pričakujemo, da bomo imeli  od tega koristi. To je primitivna ljubezen, ki išče sebe. 

 

s.R  Druga raven ljubezni - Ljubezen, ki išče bližnjega.  

 

S2 Ko ljubezen raste, izročimo Bogu in Božji Materi prazen ček. Rečemo jima: Z menoj 

lahko iz ljubezni do bližnjega, naredita karkoli želita. To je že nesebična ljubezen. 

Ljubezen, ki išče bližnjega.  

 

s.R  Tretja raven ljubezni – Ljubezen, ki se daruje. 

 

S2 Bogu in Božji Materi pravimo: Moja ljubezen je pripravljena na vse.  

To je ljubezen, ki je pripravljena na trpljenje brez pogojev. Ne glede kaj se mi zgodi, 

sem pripravljen-a vse prenesti. Vse sem pripravljen-a prenesti iz ljubezni do Vaju. To 

in to bolečino, zavestno sprejemam iz ljubezni do Vaju.”  To je ljubezen, ki se daruje. 

 

s.R  Kaj je v mojem življenju zares pomembno? 

Da se ne vrtimo nenehno samo okoli sebe. Da rastemo v ljubezni in da iz ljubezni radi 

prinašamo žrtve vsakdanjega življenja. 

 

S1 Svoje žrtve, prinašajmo kot darilo naši Božji Materi. V našem Schönstattskem gibanju 

rečemo, da je to prispevek v Zaklad milosti, tako da lahko potem Ona deluje iz Svetišča. 

 

S3 Sedaj vemo: Milosti ne morejo iztekati iz Zaklada milosti, če ta ni dovolj napolnjen ali  

se iz njega samo jemlje.   

Vlagajte vanj tudi vi, ker vaši darovi so kot denar, ki ste ga dali Bogu v Banko zaupanja. 

To kar delamo v Zavezi ljubezni, so preprosta vplačila pri Božji Materi. 

Visoke obrestne mere so zagotovljene. Vaš vloženi dar, prinaša dobiček za vas in za 

druge. Ali že kaj vlagamo v Marijino Banko zaupanja? 

 

s.R  Zaklad milosti, torej deluje po načelu: Nič brez Tebe Božja Mati, ničesar ne brez nas! 

Ustanovitev Schönstatta se je začela s prošnjo naši nebeški Materi, da se naseli v majhni 

kapelici, da bi od tam delila milosti in darove. 

 

S1 Kot dokaz in znamenje, da je bila ta Marijina prošnja vzeta resno, so odslej mladi 

nebeški Materi, darovali svoja prizadevanja, molitve, žrtve, uspehe, poraze, zmage, 

razočaranja, ...  Njihov moto je bil: „Nič brez Tebe, ničesar ne brez nas!”  
 

Ta princip velja še danes: 

Ona deluje kot Vzgojiteljica. Ona nas prime za roko in nas popelje po ravni poti h 

Kristusu. Mi pa ji v zameno, kot dar, izročimo dogodke svojega življenja. 

 

S2 Da pa se to ne bi dogajalo le duhovno, ampak povsem konkretno, predstavlja VRČ 

znamenje zamenjave teh darov.   

http://www.junges-schoenstatt.de/index.php?pagId=564&view=0&PHPSESSID=c20b1bda86189f7709a5f50099d226eb
http://www.junges-schoenstatt.de/index.php?pagId=564&view=0&PHPSESSID=c20b1bda86189f7709a5f50099d226eb
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Na majhen košček papirja, napišimo postaje svojega življenja. To so na primer: naši 

uspehi, naši porazi, prizadevanja, bolezni, zmote, notranje bolečine, veselje, sreča, 

razočaranja, pričakovanja, lepi medsebojni odnosi, težave v zakonu, porušena razmerja, 

obup v duši, občutki nesprejetost in zavrženosti, ... in jih simbolično izročimo v vrč. 
 

Vrč vas spominja na svatbo v Galilejski Kani iz Evangelija po Janezu. Jn 2, 1-12 
 

Na prošnjo matere Marije: „Vina nimajo!”  Jezus spremeni vodo v vino. Prav tako kot 

so v tistem času, strežniki napolnili vrče z vodo, danes preko vrča prinesemo vodo 

našega življenja, pred Jezusa. Jezus jo po priprošnji svoje in naše Matere Marije, 

spremeni v najboljše vino.  

 

S1 Zdaj imamo čas, da darove za na našo Mater, vložimo v Marijino Banko zaupanja. 

Napišimo na lističe te darove in jih odložimo v vrč tu spredaj pred sliko Prasvetišča. 

 

- listke v procesiji prinesemo v vrč in pri tem pojemo pesem: 

 

Pesem:  Z nami si Ti, … 
 

s.R  Zaveza ljubezni torej deluje po načelu Dar za dar. 

Marija nas obdaruje predvsem z duhovnimi darovi in duhovnimi milostmi. 

Mi pa ji prinašamo svoje vsakdanje življenje. 

 

S1 Zato lahko rečemo, da je Zaveza ljubezni naša pot k sreči! 

 

s.R  Prisrčno vabljeni, da sklenete Zavezo ljubezni z našo Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico 

in Zmagovalko iz Schönstatta. 

V ta namen vam ponujamo kot pripravo na to, kratke mesečne spodbude. 

 

S1 To velja za vas, ki tega še niste storili tu pred dvema letoma ali ob kakšni drugi 

priložnosti. Zavezo ljubezni, bo možno ponovno skleniti naslednje leto, na našem 10. 

letnem srečanju. Za interesente, ki tega še niste storili, smo pripravili prijavnice. 

Prosimo, da jih izpolnite in odložite v škatlo poleg vrča pri veliki podobi Prasvetišča. 

 

Spodbude s teksti priprave na to sklenitev, boste prejemali mesečno po redni pošti ali 

digitalno po e-pošti. Prosimo vas, da na prijavnici ne pozabite odgovoriti na vprašanje, 

o načinu prejemanja pripravljalnih tekstov: ali po navadni pošti ali po elektronski pošti. 

 

Pesem:  Da, Mati, Ti odpošlji nas, … 
  

 


