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Pobuda #CORONAmater 
                      

Mednarodno kronanje v Domačem svetišču: 

                                
Člani mednarodne Schönstattske družine, se želimo povezati v molitvi in tako sebe in svet 
posvetiti Jezusu po Mariji. Konkretno znamenje posvetitve nas in vsega sveta, naj bo krona. 
Vsi udeleženci, bomo to krono v svojem Domačem svetišču, podarili naši Materi Trikrat 
Čudoviti, Kraljici in Zmagovalki iz Schönstatta. Obenem ji bomo izrekli prošnjo, naj pri 
Troedinem Bogu, uporabi vso moč svoje priprošnje, da se omeji nadaljnje širjenje pandemije 
in ohrani življenja in zdravje ljudi.  
 

Kdaj:  Dne 15. aprila 2020. 
 

Kje:   V  Domačih svetiščih  po  vsem  svetu. 
 Vsak s svojo družino.      
 

Priprava:  Do 15.4. zbiramo vaše „prispevke v Zaklad milosti.” 
 

Zbirni naslov za Vaše prispevke v Zaklad milosti je: www.schoenstatt-int.com 

        
S Vašimi „prispevki v Zaklad milosti,” lahko v današnjem svetu, vsako „Domače svetišče” 
postane točka svetlobe, ki nam prinese nekaj jasnine v temino časa, zaznamovanega s 
pandemijo.  
 

Kakšni pa so lahko naši konkretni prispevki v kapital milosti? Tu je nekaj primerov, ki jih navaja 
mednarodna koordinacija Schönstattskega gibanja: 
 

V Zaklad milosti, lahko darujemo tudi izpolnjevanje teh navodil: 
 

o Z rokami se ne dotikam obraza. 
o Kašljam le v papirnat robec ali komolec. 
o Umivam in razkužujem si roke. 
o Upoštevam navodila, ki jih dajejo predstavniki oblasti. 
o Svoj dom zapuščam le za najbolj nujna opravila. 
o … 

 

Družinsko in zasebno življenje: 
 

o Igram  se  z  otroki, poslušam so zakonca. 

o Z  nikomer  se  ne  prepiram. 

o Izogibam se očitkom, kot so: „Saj sem ti vendar že rekel-a! …” 

o Sem velikodušen-a. 

o Posebno kadar mi je težko, podarim bližnjemu prijazen nasmeh. 

o Odpuščam in prosim odpuščanja. 

o Vzdržim se jedi, ki jih imam rad-a. To so: določene pijače, slaščice, … 

o … 

http://www.schoenstatt-int.com/


Apostolat: 
o Pokličem človeka, ki je sam. Prisluhnem mu, pomagam, ga opogumim, …         
o Vzamem si čas, da bolje spoznam življene patra Kentenicha. 
o Vzamem si čas, da bolje spoznam Schönstattsko gibanje.  
o Vzamem si čas, da bolje spoznam življenje  Joãoa Luiza Pozzobona.    
o Moje bližnje povprašam, kaj vedo o Schönstattu in kaj bi še radi vedeli.   
o … 

 

Molitev: 
o Sam-a ali s člani družine molim rožni venec. 
o S hvaležnostjo molim za zdravstveno osebje in za učinkovito zdravilo. 
o Božji Materi govorim: Ti si Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka!   

       Ti boš popolno poskrbela za vse. MPHCEV*  Malodušja v hipu ni več. 

o Vsakdanja sveta maša. Tudi v živo iz Prasvetišča po TV ali www-glej urni razpored. 

o Razmišljam o berilih in evangeliju dneva ali berem Sveto pismo. 
*Kratica MPHCEV pomeni: Mater Perfectam Habebit Curam Et Victoriam. 

               * v prevodu: Mati bo popolno poskrbela za vse in za zmago. 

 

Sodobna družabna omrežja: Corona Mater online 
 

Facebook: https://www.facebook.com/schoenstatt.international 
Instagramm: https://www.instagram.com/schoenstatt_international/ 

Twitter: https://twitter.com/SchoenstattInt1 
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCr_ky-h4ymhmVxJL7qi2nKQ 
 
 

Kronanje Marijinih podob v Domačih svetiščih*, dne 15. aprila 2020 
 

Za slovesno kronanje Marijine podobe v vaših domovih, ki bo 15. aprila 2020, boste prejeli 
tekst „Ura molitve” z obredom kronanja in tekst „Molitev ob kronanju.” 
 
Tekste „Ura molitve”, „Molitev ob kronanju” … dobite tudi na: www.schoenstattska-druzina.si 
 
Posredujemo vam tudi „krono iz Prasvetišča”- dobite jo tudi na  www.schoenstattska-druzina.si 
To razmeram ustrezno pomanjšano krono, uporabite za slovesnost kronanja, ki jo boste 
pripravili v svojem Domačem svetišču. 

 
Vsi, ki v svojem domu še nimate svojega Domačega svetišča – to je Marijine podobe na 
častnem mestu, se kronanju lahko pridružite v molitvenem duhu. 

 
Povežimo se torej z našo Schönstattsko družino po celem svetu in zaupajmo v moč in 
delovanje naše ljube Matere Trikrat  Čudovite,  Kraljice  in  Zmagovalke  iz  Schönstatta, v prid 
izboljšanja okoliščin pandemije Corona virusa. 

 
Prisrčen pozdrav in ostanite zdravi! 
 

vaša  sestra Marija Ramona, Schönstatt 

 
 

*DOMAČE SVETIŠČE je svetišče v naši hiši. To je preprosto, naša podoba Matere Trikrat Čudovite, ki ji damo 

častno mesto v domu. Nekdaj je bil to bogkov kot. Lepo je, da je podoba okrašena z rožo, morda celo z vrtnico, ki 
simbolizira Zavezo ljubezni z Božjo Materjo. Pred to Marijino podobo postavimo še Vrč ali temu primerno posodo. 

Tu odlagamo lističe s svojimi darovi v Zaklad milosti. Lističe lahko mesečno pošiljamo s. Ramoni v Schönstatt ali 
jih 18. dan v mesecu, odložimo v Vrč, ko smo zbrani: v domači cerkvi, kapeli ali domu. To je spominski dan 
ustanovitve Schönstatta in dan obnovitve naše Zaveze ljubezni. Lahko jih prinesemo tudi na naše letno srečanje.  
 

 s. M. RAMONA, Berg Schönstatt 9, 56.179 Vallendar, Deutschland  
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