SCHÖNSTATT – MIESTO MILOSTÍ
V Schönstatte, pri Vallendari nad Rínom
a Koblenzi, sa nachádza milostivá kaplnka. V nej
18. októbra 1914 páter Jozef Kentenich spolu
so seminaristami uzavrel s Pannou Máriou
zmluvu lásky. Odvtedy sa stal Schönstatt
pútnickým miestom cirkevne schváleným v r.
1947, kde nám Panna Mária udeľuje milosti.

ZMLUVA LÁSKY S PANNOU MÁRIOU
Všetci sú pozvaní uzavrieť zmluvu lásky
so Schönstattskou Pannou Máriou:
Moja Kráľovná, moja Matka, vkladám sa úplne
do Tvojich rúk. Na dôkaz mojej hlbokej úcty k
Tebe, zverujem Ti v tento deň svoje oči , svoje
uši, svoje ústa, svoje srdce – všetko, čo je moje
– a to bez akejkoľvek výhrady. Pretože teraz
patrím Tebe, moja drahá Matka, ochraňuj a
opatruj ma ako svoje milované dieťa, ktoré Ti
úplne dôveruje. Amen.
Ján Pavol II povedal: „Keď budete verní
a veľkodušní tejto zmluve lásky s Pannou
Máriou, váš život sa bude rozvíjať a smerovať
k plnosti vášho kresťanského povolania.“

PANNA MÁRIA JE NAŠA MATKA
Pán Ježiš povedal z kríža: “Hľa, tvoja Matka!“
(Jn 19,27) a odvtedy sa Panna Mária stala
Matkou všetkých ľudí. V našich starostiach
a potrebách sa s plnou dôverou obraciame na
Pannu Máriu a obetujeme jej ich, ako náš vklad
do kapitálu milostí, aby ich Ona mohla udeliť
tam, kde je to najviac potrebné:
Všetko, čo dnes budem robiť, Matka moja, dám
Tebe, aby si to predstavila Pánovi. Všetku svoju
prácu i odpočinok vkladám do Tvojich rúk, ako

aj všetky svoje myšlienky a city, všetky svoje modlitby a túžby, všetko svoje
utrpenie a radosti, všetku svoju lásku a odpúšťanie. V Tvojich rukách chcem
spočívať drahá moja Matka.
Prúd milostí, ktorý bohato plynie z Tvojich rúk k nám, nech rozoženie tmu
pomýlených náhľadov vo svete.
Nech všetci tí, čo majú zahmlené mysle, alebo sa zmietajú v pochybnostiach
a omyloch, nech všetci tí, ktorých srdcia sú zaťažené smútkom a bolesťou,
nech všetci tí, ktorí stratili odvahu a nenachádzajú pokoj ani radosť, nech
všetci títo ľudia spoznajú Tvoje uzdravenie, Tvoje svetlo, silu a lásku. Amen.
Utrpenie a ťažkosti života nám ponúkajú možnosť stať sa apoštolom a
zachrániť veľa duší. Matka Trikrátobdivuhodná a Kráľovná Schönstattu
takto pristupuje aj ku nám a hovorí: „Daj mi všetky svoje utrpenia, obety,
bolesti, aby som ich mohla ponúknuť Bohu. Môžu zachrániť duše a pretvoriť
svet podľa Kristovho učenia.“
Panna Mária, úplne sa spolieham na tvoju pomoc a dobrotu. Dôverujem ti
s detinskou prostotou a verím, že miera mojej dôvery, je mierou jej splnenia.
Verím v tvoju pomoc a ochranu: „V bolesti a v žiali choď k Márii, povedz jej
o svojom smútku a ona ťa upokojí.“
„Ak ja neviem cestu, ty ju dobre poznáš a to mi dáva pokoj a upokojí ma to
viac, než môžem povedať. Nič na zemi nie je jednoduchšie, lebo kto dôveruje
Márii, nikdy neverí nadarmo!“
„Ty poznáš cestu pre mňa, ty poznáš čas,
vložím sa s dôverou do tvojich rúk,
tvoj plán so mnou je ten najlepší,
zrodený z dokonalej lásky.
Ty poznáš cestu pre mňa a to mi stačí.“

PROSBY
Trikrátobdivuhodná Matka, Kráľovná a Víťazka Schönstattu, oroduj za nás!
Trikrátobdivuhodná Matka, Kráľovná a Víťazka Schönstattu, ochraňuj našu
vlasť!
Trikrátobdivuhodná Matka, Kráľovná a Víťazka Schönstattu, požehnaj celý
svet!
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TRI MILOSTI
Panna Mária nám cez schönstattskú originálnu
materskú kaplnku, všetky dcérske kaplnky,
domáce svätyňky a putovné svätyňky udeľuje tri
milosti, ktoré každý z nás potrebuje, aby sa stal
príkladom pre ostatných ľudí a dobrým
nástrojom na obnovu sveta:
- milosť domova - Panna Mária nám všetkým
ponúka lásku, útulok a ochranu vo svojom
materinskom srdci. Pomáha nám žiť vo vnútornom
pokoji, v rodinnej dôvernosti s jej Synom a Bohom
Otcom.
- milosť vnútornej premeny - Panna Mária je
našou Matkou, Učiteľkou a Vychovávateľkou.
Ona nám ponúka pomoc, ktorú potrebujeme pre
našu duchovnú očistu a zdokonaľovanie sa.
- milosť apoštolátu - čím viac sa budeme
podobať Panne Márii, tým viac budeme ukazovať
svetu Pána Ježiša, teda budeme apoštolsky
horlivejší.

DOMÁCA SVÄTYŇKA A PUTOVNÁ SVÄTYŇKA
Každý si môže zriadiť doma schönstattskú
svätyňku (pozri obr. vyššie), alebo sa stať členom
okruhu putujúcej svätyňky (pozri obr. vedľa),
a tak byť účastný na milostiach Panny Márie a sa
stať spolupracovníkom P. Márie.
Svätá Mária, Matka
trikrátobdivuhodná,
kráľovná Schönstattu, kľačím tu pred Tvojim
milostivým obrazom. Ty mi chceš poskytnúť
duchovný domov. Ty čakáš na mňa, aby si mi
ukázala svoju materinskú lásku a starostlivosť
a pomohla mi v mojich potrebách a starostiach.
Ty ma chceš voviesť hlbšie do srdca svojho Syna,
nášho Pána Ježiša Krista, ktorý je prítomný vo
Svätostánku. Mária, moja Matka, chcem ťa
osláviť a ukázať ti svoju lásku, chcem

ti poďakovať za všetky milosti a požehnania, ktorými si svojím mocným
orodovaním u svojho Syna naplnila môj život.
Naša Matka, pred Tvojim obrazom sa chceme teraz modliť za obnovu
rodinného života a tým za obnovu sveta. Tiež Ťa chceme spoločne prosiť za
záchranu Slovenska, ktorého osud nám veľmi leží na srdci.
Prosíme ťa:
za duchovnú a morálnu obnovu celého ľudstva,
ale najmä za náš národ, aby zostal verný Cirkvi a Kristovi, aby odovzdal
budúcim generáciám prehĺbenú vieru otcov, aby mal dobrých štátnikov
a veriacich politikov.
Si našou Patrónkou, ochraňuj nás pred vonkajším i vnútorným nepriateľom.
Svätá Mária, Matka naša, s detinskou dôverou chceme zahrnúť do tejto
modlitby aj naše osobné úmysly, ktoré nás tak ťažia.
Ak je to v súlade s vôľou nášho milujúceho nebeského Otca, vypros u Neho, aby
nám udelil, o čo teraz prosíme. Nech je však čokoľvek v Božom pláne lásky
voči mne, pomôž mi povedať dôveryplné „Áno“, ako si Ty povedala
zvestujúcemu archanjelovi Gabrielovi, a tak prijať a plniť vždy Božiu vôľu.
Viac informácií na www.schoenstatt.sk

PÁTER KENTENICH – ZAKLADATEĽ SCHÖNSTATTSKÉHO HNUTIA
Páter Kentenich (pozri obr.) sa narodil 18. novembra 1885 v Nemecku. Stal sa
svetovo známy ako vynikajúci pedagóg, ktorého výchovných, školiacich kurzov
sa každoročne zúčastnili stovky učiteľov, formátorov a iných duchovných
vodcov. Bol známy ako pozoruhodný sociológ, teológ a predovšetkým ako
psychológ s určitým náhľadom do psychiky jednotlivca a spoločenstva.
Odborníci zo všetkých týchto oblastí si od neho pýtali radu, laickú aj duchovnú.
Predovšetkým bol vysoko vážený ako kňaz a otec. Tisícky ľudí ho zažili ako
otca, ktorý im dal existenčnú skúsenosť pravého otcovstva. Je zakladateľom
medzinárodného Schönstattského hnutia.

MODLITBA ZA BLAHOREČENIE PÁTRA KENTENICHA
Večný Bože a Otče! Tvoj služobník, páter Kentenich vo všetkom veril v teba.
Skrze zmluvu lásky s Pannou Máriou priviedol veľa ľudí k tvojmu Synovi
Ježišovi Kristovi a k tebe. Vypočuj prosbu svojho ľudu, aby páter Kentenich bol
blahorečený, a tak verejne uctievaný a aby na jeho orodovanie ľudia dosiahli
tvoju pomoc, o ktorú prosia. Zvelebujeme ťa Otče s tvojím Synom Ježišom
Kristom v Duchu Svätom naveky. Amen
Každý deň o 21.00 sme pozvaní duchovne sa zjednotiť v modlitbe. Vtedy
mnohí schönstattskí kňazi udeľujú večerné požehnanie pre všetkých členov.

