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KRIZA IMENOVANA - CORONA VIRUS 
 

Kadar razlagamo pomen besede „kriza” jo lahko smiselno opišemo takole: „Tu so kritične razmere, 

ki se lahko končajo usodno.” Novice o Corona virusu, niso ostale omejene samo na naše male 

zaslone. V naša življenja je virus prišel hitreje, kot smo mislili. V zelo kratkem času, se je veliko 

držav znašlo v izrednih razmerah. Mnogo ljudi živi v izolaciji svojih domov ali celo bolnišnic in 

imajo zelo omejene socialne stike. 
 

Ob tem se sprašujemo: Ali se nam dogodki res enostavno zgodijo in ali smo jim res prepuščeni 

na milost in nemilost? Vidimo morda v teh dogodkih za nas kakšno sporočilo ali povabilo? Ali 

nam Bog lahko govori po takšnih dogodkih? Kakšen je naš odgovor? 
 

Meseca aprila leta 1945 je bil oče Kentenich osvobojen iz koncentracijskega taborišča Dachau, kjer 

je bil zaprt dobra tri leta. V kraju Ennabeueren je čakal na konec vojne. V eni od svojih tamkajšnjih 

pridig, med drugim pravi: 
 

„Glede naše prihodnosti smo sedaj zelo zaskrbljeni. Vendar pomislimo za trenutek, kako negotova 

in nepredvidljivo nevarna je bila naša usoda v Dachauu. Koliko je bilo skrbi podnevi in ponoči. In 

vendar! Naša največja skrb je bila, biti brez skrbi in v brezmejnem zaupanju, da Bog očetovsko skrbi 

za nas. (…) Zakaj hočemo in moramo biti tudi v sedanjem položaju, prav tako neskončno 

brezskrbni? Ker vemo: Nebeški Oče skrbi za nas. (...) Vse, kar se zgodi čez dan ali čez teden je Bog 

v svoji ljubezni do nas, že od vekomaj predvidel. Vsak večer želimo še enkrat okusiti trenutke dneva, 

v katerih smo srečali Boga. (...) Z duhovniki, s katerimi smo bili skupaj v Dachauu, smo leto in pol 

dolgo, to delali vsak večer. (...)  
 

Kadar se posvetim Božji Materi, ji žrtvujem vse. Ona ve za mojo ljubezen. V zameno mi podarja 

vso svojo materinsko skrb in ljubezen. Ker tako želi dragi Bog, me tudi varuje. (...) Tedaj kadar nad 

seboj in za vsemi dogodki zaznavamo Božjo modrost in dobroto, smo lahko vedno in povsod 

brezskrbni in veselo razpoloženi. Tedaj se kaže ali je moje zaupanje kaj vredno.”  
  

CORONA V PREVODU POMENI - KRONA 
 

Mariji podarjamo krono. S tem dejanjem ji povemo: „Ti si najbolje razumela in znala neomajno 

zaupati Bogu! Ti si Kraljica brezskrbnega zaupanja! Povedi nas v Tvoje kraljevsko, modro in otroško 

zaupanje v Boga!” 
 

Te dni sem prejela e-mail z besedo „ZAUPANJE” v naslovni vrstici. V njem med drugim piše: „…Res 

nas močno vznemirjajo nove razmere, vendar se po začetnem šoku med nas, počasi spet vračata 

mir in sproščenost. Dejansko bo za samske ljudi in tudi za družine, resen izziv kako prestati dolge 

tedne brez dosedanjih vsakodnevnih aktivnosti. Toda v tem vidim tudi mnogo dobrega. Trenutno 

res ne hodimo v službo, imamo pa zato veliko časa za druženje drug z drugim in vsaj na začetku 

nam bo to prav gotovo zelo dobro delo. Pravo darilo nam je tudi trenutno lepo vreme. Seveda pa 

se bomo kmalu vprašali, kako premagovali čas enoličnosti in dolgočasja ter občutek utesnjenosti 

med stenami hiše ali stanovanja.  
 

Prav presenetljivo je, kaj se trenutno dogaja po vsem svetu, kakšne nevidne sile delujejo in kako 

močan vpliv ima nenadoma vse to na naša življenja. Ta kriza na nas širi svoje pozitivne in negativne 

vplive. Predvsem je v ljudeh opazna velika zaskrbljenost. Strah in histerija so bili vedno slabi 

svetovalci. Tudi danes, ta dva dejavnika povzročata med ljudmi drugačno ravnanje, kot bi bilo v 

tem teh razmerah primerno. Lahko samo upamo in molimo, da se bomo iz te preskušnje kaj naučili 

in, da družba ne bo prizadeta prekomerno. 
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Moja ‚pošta za Vrč‘ je prispela do Božje Matere… Odkar sem zadeve, ki me skrbijo, zaupala v 

reševanje NJEJ, čutim v sebi močno zaupanje, ki se je še posebno okrepilo v zadnjih štirinajstih 

dneh. Ob vsem vznemirjenju s Corona virusom mi to zaupanje zelo pomaga. Zaradi tako 

okrepljenega zaupanja, sem mnogo bolj optimistična in mirna. Prav v spopadanju s težavnimi 

razmerami v zadnjih dneh, mi je to povečano zaupanje pomagalo, da sem pravočasno potegnila 

notranjo rešilno vrvico. Nemudoma sem se oklenila Boga in tudi njemu povedala za moje težave, 

skrbi in bolečine. Sedaj sem mirna in potolažena. 
 

Navkljub turbulenci teh dni, ohranjam svojo vero in zaupanje trdno. V začetku tega leta, smo 

premišljevali besedilo pesmi Jutranja molitev, ki jo je sestavil p. Kentenich v koncentracijskem 

taborišču Dachauu. Tudi v dnevih spomina na njegovo rešitev iz taborišča, sem mnogo 

premišljevala o tem, kako so posamezniki kot: pater Kentenich, Dietrich Bonhoeffer ali Alfred Delp, 

v tako pogubnih in brezizhodnih razmerah, mogli ohraniti tako globoko vero in trdno zaupanje. 

Kakšno oporo ima človek, ko mu vzamejo vse? Ostaneta mu le vera in zaupanje, da ni nič zaman, 

da se nič ne zgodi brez smisla, da vse vodi roka Najvišjega in, da vse to presega naš razum.  
 

Jetnike v Dachauu je rešilo prav to močno zaupanje, da je nenehno ob nas ljubeči Bog, ki nas pozna 

in nas nikoli ne izpusti iz svojih rok. Rešilo jih je zaupanje v Boga, ki nam je tako otipljivo blizu v 

osebi Jezusa Kristusa, ki je šel pred nami po poti odrešilnega trpljenja. Ključ vsega je zaupanje! 
 

Tako ostajam polna zaupanja in v zavesti, da me vodi Nekdo in mi zato nikoli ni treba obupavati. 

Rada bi ponovila: Nekdo vedno bdi nad menoj in me vodi!”  zapisala K.R. 

 

 TRI DUHOVNE VZPODBUDE NAMENJENE PRAV MENI: 

   „Naša največja skrb je bila, biti brez skrbi in v brezmejnem zaupanju, da Bog očetovsko skrbi  

  za nas. (…).” pater Kentenich 
 

- Ali dopuščam, da me vznemirjajo poročila ali pa me vzpodbujajo k globljemu spoznanju: 

Za vsemi dogodki si Ti o Bog! S križanim Jezusom molim: V Oče v Tvoje roke izročam, … 

      „Toda v tem vidim tudi mnogo dobrega.  … imamo pa zato veliko časa za druženje z drugimi 

      in vsaj na začetku nam bo to prav gotovo zelo dobro delo uspelo. Pravo darilo nam je tudi  

      trenutno lepo sončno vreme, ...”   
 

- Kje v tem trenutku vidim žarek svetlobe? Za kaj sem Bogu hvaležen-a? Kaj vidim sedaj         

popolnoma drugače, novo, morda celo kot priložnost? Na kateri način lahko drugim      

podarjam žarke te svetlobe: telefonski klic, lepa beseda, praktična pomoč, prijazna gesta,… 

      „Moja ‚pošta za Vrč‘ je prispela do Božje Matere… Odkar sem zadeve, ki so me skrbele, 

 zaupala v reševanje NJEJ, čutim v sebi močno zaupanje, ki ...” 
 

- Pišem si vse kar me zaposluje v duši, vse kar me vznemirja, vse kar ni moji moči, da bi 

storil, … in to  izročam Božji Materi.  
 

Božji Materi vedno znova podarjam krono in ji s patrom Kentenichom govorim: „Vse gradim na 

Tvoji moči in Tvoji dobroti in Ti z otroško prisrčnostjo zaupam. V vseh okoliščinah življenja slepo 

verujem in zaupam Tebi, Mati Čudovita in Tvojemu Sinu.” 
 

Moji dragi v Sloveniji! Pozdravljam vse Vas, ki prejemate podobo naše Marije Romarice in Vas, ki 

ste z našo Božjo Materjo, sklenili Zavezo ljubezni! Želim Vam, da Vam Marija podeli vse, kar 

morda potrebujete v teh dneh osamljenosti izolacije ali karantene. Vse te namene sem tu v 

Prasvetišču položila na listič, kot Vaš dar v Zaklad milosti. Naj se Božja Mati, ki jo kličemo Trikrat 

Čudovita, pri Vas doma proslavi s svojo pomočjo v vseh vaših potrebah in stiskah!      

vaša sestra Ramona, Schönstatt  


