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MARIJA, TI NAM LAJŠAŠ POT DO BOGA, NAŠEGA OČETA 

Pesem:  Je angel Gospodov oznanil Mariji, ...  1. in 2. kitica ali druga Marijina po izbiri, 
 

Pater Jožef Kentenich nam govori: „Pot do Boga nam je tako težka zato... ker smo ljudje, 

obremenjeni z izvirnim grehom, ker nismo dovzetni za Boga in za vse kar je Božje. Smo pa izjemno 

dovzetni za vse zemeljsko in svetno.“ p .Kentenich: Razmišljane o pravi pobožnosti, Zapis iz koncentracijskega taborišča Dachau. 
 

Pandemija Corona virusa nam odstira pogled v spoznanje in izkušnjo o kateri govori naš 

ustanovitelj. Vidimo kako ljudje v upanju, da bodo s tem zavarovali svoja življenja, nakupujejo 

hrano kot hrčki. Priče smo čustveno sproženim strahovom in paniki, zaradi česar smo vznemirjeni 

tudi mi. V sebi čutimo nemir in negotovost, ker nihče ne more z gotovostjo povedati, kako dolgo 

bo ta kriza trajala. Na svoji koži vidimo in občutimo, kako pomembni so solidarnost in 

spoštovanje sočloveka ter zaupanje. Naš ustanovitelj nadaljuje:  
 

„V takih okoliščinah, ... se Božja Mati izkaže kot Močna vaba, ki nas vabi stran od vsega 

zemeljskega, nas usmeri k Bogu in Božanskemu in nas po svoji dobroti naredi Bogu po volji. V 

takih okoliščinah, ... se Božja Mati izkaže za  Magnet, ki nas, podobne staremu zarjavelemu železu, 

približa žarečemu ognju Božje ljubezni. V takih okoliščinah, ... se Božja Mati izkaže kot Božji angel, 

ki naša srca popelje iz morja viharnega življenja in jih privede v srce ljubečega Boga. Ona je 

Materinsko načelo, Ona je Roka Božjega usmiljenja, ki nas čaka in se ji celo hladno človeško srce 

težko upira. In ravno zato, ker je človek, najčistejši človek, ima Ona, Mati lepe ljubezni, skoraj 

neubranljiv vpliv na nas Evine otroke, ki vzdihujemo v naši dolini solza.” p. Kentenich: Razmišljane o pravi 

pobožnosti, Zapis iz koncentracijskega taborišča Dachau. 
 

Marija, naša Svetla zvezda! 

v času pandemija Corona virusa, 

Marija, Ti naša Zvezda vodnica! 

Ti si Mati naša in Kraljica, 

Mati in Kraljica naših src,  

Mati in Kraljica slovenske Schönstattske družine.  
 

Z našim ustanoviteljem verujemo: 

„Kadar smo v svetem Materinem srcu,  

lahko Božji mir okušamo v svetu svojem. 

Navkljub bojazni in strahu okoli nas,  

polni življenja uživamo mir.  

Kvišku v nebo se srca naša pnejo,  

radujoč pogovorov se, z večno to Ljubeznijo.” p. Kentenich: Razmišljane o pravi pobožnosti, Zapis iz konc. taborišča Dachau. 
 

Marija, naša Svetla zvezda,  

Voditeljica naša, Mati in Kraljica. 

Domov naših si, družin Kraljica, 

Kraljica si Ti naših dni.  

V Zavezi ljubezni združene s Teboj nas vodiš, 

naprej in višje k Ustanovitelju našem in očetu, 

kot zastavo njega k Večnemu Očetu. Amen! 
 

Vse se je naenkrat spremenilo. 

Meje so zaprte. Medčloveški stiki so omejeni. Gospodarstvo vzdihuje. 

Vsa zborovanja so prepovedana, odpovedati smo morali vse naše dogodke.  
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Ne vidimo še, kaj na ruševinah starega, novega nastaja. 

Zagotovo pa eno stvar vemo: 

Bog naš Oče v delavnici svoji, nekaj novega ustvarja. 
 

Morda želi, da se osvobodimo vsega kar se nam zdi sedaj pomembno? 

Morda želi, da vse svoje zaupanje namenimo Njemu? 

Morda želi, da bolj živimo za ta trenutek? 

Morda želi, da od njega s hvaležnostjo sprejemamo vse, kar se zgodi? 
 

Zatorej: Sursum Corda! - Dvignimo svoja srca!  

Ljuba Božja Mati: Cor unum in Patre! - Naj bomo eno v Očetovem srcu! 
 

CORONA - POMENI KRONA 
 

Draga Božja Mati, slovenska Schoenstatt družina je danes v duhu združena ob Tebi. 
 

Marija, naša Svetla zvezda! 

Popolnoma si se izročila nebeškemu Očetu.  

Tvoje edino veselje je bilo, izpolnjevanje njegove volje. 

Poveličaj svoje ime, osvobodi nas strahov in ozdravi naš nemir. 
 

Marija, naša Svetla zvezda! 

Oblikuj nas, naj vse upanje v roke Očetu izročimo in „ne gradimo na lastnih močeh.” p Kentenich 

Poveličaj svoje ime, da po tej stiski z našim Ustanoviteljem in očetom,  

z vso gotovostjo rečemo: „Božja Mati nas je vodila k Očetu!” pater Kentenich, 19. marec 1952  
 

Draga Božja Mati, v Zaklad milosti Ti izročamo skrite žrtve naših dni! 
 

CORONA - POMENI TUDI VENEC, OBROČ, ... 
 

Danes želimo biti kot eno srce, v duhu združeni z Božjo Materjo in nebeškim Očetom. Tako 

povezana, se Slovenska Schönstattska družina, pridružuje Schönstattski družini celega sveta. 

Združeni kronamo našo drago Mater Trikrat Čudovito iz naših Domačih svetišč, za našo Kraljico.  
 

Marija, naša Svetla zvezda! 

Ti si Svetla luč naših domov. Naj bo Tvoje ime poveličano, ko po vsem svetu Domača svetišča v 

naših hišah in stanovanjih, postajajo svetle lučke, ki osvetljujejo temino tega sveta.   
 

Draga Božja Mati, v Zaklad milosti Ti izročamo skrite žrtve naših dni!  
 

Božja Mati Marija! Naš dobri Oče! Z velikim zaupanjem Vaju prosimo:  

Vodita nas po poti globoke, žive in rodovitne povezanosti z Schönstattskim duhom Ustanovitelja.  
 

MOLITEV OB KRONANJU 
 

Ljuba Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta! 
 

V letu 2008 si nas začela obiskovati v podobi malih romarskih svetišč, imenovanih Marija 

Romarica. S tem letom, smo začeli tudi z razširjanjem Tvojih svetišč po naših domovih. 

Poimenovali smo jih kar „Domača svetišča.” V letu 2014, ki je bilo leto 100. obletnice 

Schönstattskega gibanja, si nas v naši domovini Sloveniji, obiskala v izvirni romarski podobi 

imenovani Auksiliar.  Prav to romarsko svetišče je leta 2012 v Schönstattu, pred množico vernikov 

iz vse Evrope, kronal papežev odposlanec nadškof Rino Fisichella. Z enakim svetiščem na 

ramenih je družinski oče João Luiz Pozzobon iz Brazilije, romal po svetu 35 let. Leta 2015 smo 

Tebi v čast, na lesenem stebru postavili znamenje Matere Trikrat Čudovite, prvo tako v Sloveniji.  
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Leta 2017 so mnogi od nas Slovencev, sklenili s Teboj Zavezo ljubezni in postali Tvoji in Jezusovi 

sodelavci pri reševanju sveta. V sebi živo čutimo, da si prišla prav zaradi nas z edino željo, razdeliti 

nam obilje nebeških milosti. Četudi so naše trenutne razmere vse težje sprejemljive in vse manj 

razumljive, verujemo in zaupamo: 
 

Lahko smo popolnoma brez skrbi, saj nas varuješ Ti, 

in boš tudi v bodoče vsestransko skrbela za nas, Tvoje otroke! 
 

Danes Te bomo kronali za našo Kraljico. 

Danes in sedaj v tej naši stiski. 

Kronali Te bomo, ker Te imama radi in ker zaupamo v Te! 

Nihče si ni mislil, da lahko takšna globalna kriza nastane v tako kratkem času. 

Naša Gospa! Vodi nas v vašem zmagoslavnem zaupanju, da je vse to Božje delo! 

Varuj nas! „S Teboj ob sebi, se nikoli ne izgubimo!” iz Schönstattske himne 
 

„Božja Mati, naj kot Ti, visimo na nitki neskončno usmiljene Očetove ljubezni!” sestra M. Emilija 

Božja Mati, naj tako kot Ti, sleherni dan preživimo v zavetju Očetovega ljubečega pogleda. 
 

Naša ljuba Mati in Kraljica! Ena stvar nam sedaj ostane. V teh dneh, tednih in mesecih, bomo 

delali na samovzgoji. S tem namenom Ti prinašamo te svoje namene in obljube, kakor tudi vse 

svoje molitve in žrtve. Povabimo Te, da z nami živiš naš vsakdan in tu sredi dogodkov, postaneš  

Kraljica naših odločitev. Postani Kraljica naših družin. Postani naša Vodnica in Spremljevalka na 

poti k Očetu. Predvsem pa Ti izročamo naša srca, da boš živela in delovala v njih in po njih. 
 

Naša ljuba Mati in Kraljica!  Prinašamo Ti tudi naše osebne prošnje.         - povemo svoje prošnje - 

Posebej Te prosimo za poklicanost in duhovno rodovitnost Slovenske Schönstattske družine! 
 

Naša ljuba Mati in Kraljica! Naj se proslavi Tvoje ime: 

- v nas, naših vprašanjih in v naših skrbeh; 

- v naši krajevni Cerkvi; 

- v ljudeh naše drage domovine Slovenije; 

- v naših domačih družinah; 

- v pomoči in tolažbi bolnim in umirajočim; 

- v pomoči nosilcem družbenega odločanja, raziskovalcem in pomožnemu osebju; 

- v pomoči tem, ki molijo in zaupajo ter v pomoči obupanim in zaskrbljenim ljudem; 

- v pomoči našim sorodnikom in prijateljem; 

- v pomoči tem, ki v teh časih storijo veliko dobrega za bližnje; 

- v pomoči in zaščiti naše Schönstattske družine doma in te, ki je razširjena po vsem svetu; 
 

Naša ljuba Mati in Kraljica! Pogosto smo nemočni in slabotni. Toda Ti si Kraljica naših src. Očisti 

jih od vsega, kar vanje ni prišlo od Boga. Ozdravi naše notranje rane. Oblikuj in upodobi naša 

srca, da postanejo vedno bolj podobna Tvojemu in Jezusovemu srcu! Z otroškim zaupanjem 

verjamemo, da se boš kot Kraljica izkazala kraljevsko radodarna in nam podelila veliko milosti! 
 

Naša ljuba Mati in Kraljica!  Daj nam globoko okusiti Tvoje materinsko srce, mi pa Ti dajemo 

naša srca brez omejitev. Živi v nas in po nas! 
 

Naša ljuba Mati in Kraljica! Za vse čase Te kronamo za Kraljico naših domov in Ti predajamo 

krono, kot izraz ljubezni naših src. Amen! 
 

Pesem:  Je angel Gospodov oznanil Mariji, ...  3. do 5. kitica ali druga Marijina po izbiri, 


