
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. mezinárodní korunovace: 
Kdy: 15. dubna 2020 
Odkud: V domácích svatyních po celém sv
Všichni se svou rodinou. 
Jak se sejdeme: Přes stránku Facebooku Schönstatt International: 
https://www.facebook.com/schoenstatt.international
 

Milé schönstattské maminky, 

                                             
                                              Mezinárodní koordina
aby ve svých domácích svaty
celosv ětové pandemie k oronavir
v této konkrétní situaci to chceme ud
bodem v našem světě. Skrze p
chceme prosvětlit temný svět, ve kterém nyní 
 
  Proto právě teď probíhá v mezinárodní schönstattské rodin
která se má uskutečnit ve st ř
členů Schönstattského hnutí na celém sv
děti Panny Marie -  abychom ji 
svatyňce darovaly korunu. 
 
Duchovně se na korunovaci p
domácích svatyňkách. My - schönstattské maminky se v
2020 společně každý den modlíme 
se může podle svých možností zú
Korunky k Božímu milosrdenství
K tomu můžeme přidat mimoř
způsobená koronavirem vyžaduje. 
Matku – Vítěznou Královnu Schönstatt
 
 
V úmluvě lásky spojena:  
      
                                                                                                      
 
 
 
Bližší podrobnosti na: http://www.schoenstatt.cz

Odkud: V domácích svatyních po celém světě.  

es stránku Facebooku Schönstatt International: 
https://www.facebook.com/schoenstatt.international 

 

Mezinárodní koordinační centrum zve všechny Schönstat
aby ve svých domácích svatyňkách korunovali Pannu Marii s prosbou o vy

oronavir u. Můžeme korunovat MTA v mnoha rů
v této konkrétní situaci to chceme udělat společně. Každá domácí svaty

ze příspěvky do kapitálu milostí ve všech domácích 
ět, ve kterém nyní kvůli koronaviru žijeme. 

mezinárodní schönstattské rodině příprava na tuto korunovaci
ve st ředu  15. dubna 2020 ve všech domácích svaty

Schönstattského hnutí na celém světě. V ten den se po celém světě
abychom ji s radostí, dětskou důvěrou a nadějí, každý ve své domácí 

 se na korunovaci připravíme: sbíráním příspěvků do kapitálu milostí v našich 
schönstattské maminky se v České republice už od 27.února 

modlíme v souvislosti s pandemií „Modlitbu za sv
možností zúčastnit prostřednictvím radia či TV mše

Božímu milosrdenství, nebo se ve 20 hod. duchovně spojit v
idat mimořádné oběti, které od každé z nás tato výjime

vyžaduje. To vše vložme do koruny pro naši Třikrát 
Schönstattu.  

                                                                                                      V Kokorách 25.3.2020

http://www.schoenstatt.cz 
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