
 

Molitev Schönstattskega gibanja za leto 2022/23 
Priporočljiva kot vsakodnevno molitev za Božji blagoslov 10. srečanja z Marijo Romarico v letu 2023 
 

Marija, žena poslušanja: Odpri naša srca za Božja sporočila namenjena našemu času. Naj med 

tisočerimi besedami sveta, slišimo besede Jezusa Tvojega Sina. Prosimo Te, da bi prejeli darove Svetega 

Duha, ki je naš Notranji vodnik na poti vere. 
 

Marija, žena odločitve: Naj tako kot Ti, zaupljivo rečemo „da” Božjim željam, kajti potem nam Bog 

odpira vrata za naslednje korake. Izprosi nam darove Svetega Duha, ki nam dajejo moč in ohranjajo 

upanje.  
 

Marija, žena dejanj: Ko v naglici, kakor si hitela Ti k Elizabeti, hitimo k ljudem našega časa, spremljaj 

naša dejanja. Daj, da pri svojih odločitvah delamo drug za drugega in drug z drugim. Izprosi nam darove 

Svetega Duha, ki premagajo človekov notranji odpor in naredijo vsako prizadevanje in vsako ljubezen, 

rodovitno.    
  

Marija, Nevesta Svetega Duha: Sredi apostolov si goreče prosila za obljubljenega Tolažnika, ki šibke 

ljudi spreminja v močne in povede Cerkev na pot Jezusovega vstajenja. Odpri naše duše temu Božjemu 

Duhu, da se bosta Cerkev in svet prenovila po Svetem Duhu.  Amen! 
 
 
 
 

 
 
 

 

Molitev za razglasitev patra Jožefa Kentenicha za blaženega:  iz knjižice o PJK, stran 67                                 

Molimo jo lahko za katerikoli osebni namen: Bog, večni Oče!  V časih stisk je Tvoja Očetovska previdnost, 
preizkušani Cerkvi vedno pošiljala ljudi, ki so Tvojemu ljudstvu z besedo in zgledom kazali pot k Tebi. 
Tudi današnji Cerkvi, si s patrom Jožefom Kentenichom, poslal takega glasnika. Namenil si mu veliko 
poslanstvo, da je z vsem žarom razglašal slavo Božje Matere. Mariji se je popolnoma posvetil. 
 S svojim zgledom je pomagal številnim ljudem, da so z milostno Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico in 
Zmagovalko iz Schönstatta, sklenili Zavezo ljubezni. Naš usmiljeni Oče, po tej poti, človek veliko lažje 
pride do Kristusa in do Tebe. 
  Prosimo Te, da patru Jožefu Kentenichu, kmalu nakloniš čast oltarja! Naj tako vse Božje ljudstvo 
spozna njegov zgled, odkrije sporočilo njegovega življenja in doživi moč njegove priprošnje pri Tebi.  Po 
njegovi priprošnji, usliši tudi mene v moji stiski ...   
Naj bo to v čast naše milostljive Nebeške Matere in v Tvojo slavo, naš dobrotljivi Bog in Oče! Amen!       
 
Več o Schönstattskem gibanju na:   https://schoenstattska-druzina.si/     
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