1. TEDEN PRASVETIŠČA
Letošnjo spomlad je zaživela mednarodna pobuda, da se na milostnem kraju – v Prasvetišču,
en teden v letu, srečujejo in povezujejo srca članov Schönstattskega gibanja vsega sveta.
POBUDA, ki poteka letos prvič, se imenuje: „1. TEDEN PRASVETIŠČA.”
MOTO tedna od ponedeljka. 10. maja, do sobote 15. maja 2021 je: „BITI LUČ ZA SVET.”
Luciana Loyola, 17. april 2021

Prasvetišče je kraj, kjer je Schönstattsko gibanje nastalo. Sem nas Božja Mati vabi, da tu za
Jezusa vnamemo naša srca in po njih ves svet.

Pobuda želi na milostnem kraju v Prasvetišču v Schönstattu, združiti srca članov
Schönstattskega gibanja iz vsega sveta.
Pobuda, ki se odvija letos prvič, se imenuje: 1. TEDEN PRASVETIŠČA.
Moto leta 2021: BITI LUČ ZA SVET.
Trajanje: Od ponedeljka 10. maja, do sobote 15. maja 2021.
Zadnji dan Tedna Prasvetišča, se bomo člani Schönstattskega gibanja po vsem svetu, združili v
12-urnem maratonu v obliki cikličnih krogov, na osrednji točki v Prasvetišču.
Želimo, da Prasvetišče izpolni svoje poslanstvo, ki je: BITI LUČ ZA SVET. Za to poslanstvo,
pa potrebuje našo finančno podporo. Namen tedna Prasvetišča je, da nas združi v našem
skupnem apostolatu in obenem zbere sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo pri aktivnem
izpolnjevanju apostolata Prasvetišča.
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JEZUS in MARIJA NAS PRIČAKUJETA:
V našem nemirnem življenju, polnem strahov in negotovosti, postane pomanjkanje trenutkov,
ki so namenjeni za duhovno razmišljanje in dvig motivacije za naše poslanstvo, še bolj očitno.
Vprašajmo se, kdaj pa kdaj v dnevu, obrnemo na Božjo Mater in se z Njo pogovarjamo?
Kolikokrat Nanjo pomislimo med tednom?
Obstaja morda za člane Schönstattske družine, primernejši kraj za srečanje z Jezusom in
njegovo Materjo, kakor v Prasvetišču? Duh tega spoznanja, naj nas vodi pri načrtovanju naših
obiskov Prasvetišča v Schönstattu in Marijinih svetišč širom sveta.
Pater Juan Pablo Catoggio, član generalnega Schönstattskega prezidija nas vabi, da si v svojem
koledarju pomembnih dogodkov, označimo in rezerviramo 15. maj 2021, ki bo dan posebnega
srečanja mednarodne Schönstattske družine.
Ta dan se bomo združil, kot velika Schönstattska družina, zbrana iz številnih krajev sveta in se
skupaj veselili, da smo otroci Kraljice nebes.
Ne pozabite, da si je tudi Božja Mati že rezervirala termin srečanja z vami!
V soboto 15. maja, si vzemite odmor za vse obveznosti, saj nas naša Mati Trikrat Čudovita,
Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta, pričakuje na velikem mednarodnem molitvenem
maratonu za Prasvetišče.

KRATEK POVZETEK:
Dogajanje: 1. TEDEN PRASVETIŠČA,
Moto 1. tedna 2021: LUČ ZA SVET,
Kdaj: Od ponedeljka 10. maja, do sobote 15. maja,
Molitveni maraton: Sobota 15. maj 2021,
Urnik molitvenega maratona: Od 14.00 ure v soboto, do 2.00 ure v nedeljo,
po srednjeevropskem času,
Cilji 1. TEDNA PRASVETIŠČA: Doseči enotnost Schönstattske družine, katera
naj v Prasvetišču izkusi svoj kraj milosti in zbrati sredstva za kritje stroškov
apostolata Prasvetišča.

Za dodatne informacije nas obiščite na: https://www.facebook.com/schoenstattinternational,
ali na spletni strani www.schoenstatt.com.
Omogočena nam je On-line povezava na kamero v Prasvetišču vsak dan med 6,00 in 20,00 uro.
Več na: https://www.schoenstatt.de/de/livestream-urheiligtum.htm, kjer najdete urnik svetih
maš v Prasvetišču. Navedeni so tudi jeziki, v katerih se te svete maše opravljajo.
prevod: JOŽE Matevžič
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