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PISMO ZAVEZE
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Drage bralke in bralci Pisma zveze,
ljubi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!
Novo leto se je začelo ... Že od starih časov so si verni Westfalci na začetku leta
klicali: „Srečno in blaženo Novo leto!ˮ S tem so izrazili, da naj bi Novo leto prineslo
„srečoˮ. Vendar pa tudi blaženost, kar pomeni: da naj bi bilo to leto tudi leto milosti!
V smislu apostolskega leta, ki ga obhajamo kot mednarodna Schönstattska
družina, bi lahko to pomenilo: da naj bi to leto ne bilo samo neko dobro leto, temveč tudi
leto, v katerem se bodo čutila prizadevanja za nadaljnjo predajanje vere mlajšim
rodovom.
Rad vas bi povabil, da si naš moto leta: „Pojdite – Jaz vas pošiljamˮ v duhu
praznika Jezusovega krsta (epifanije), posebno ogledate v luči Kristusove skrivnosti.
Besede Zaveze – znamenja Zaveze:
Vsa poslanstva Stare in Nove zaveze so preko Boga Očeta zajeta v Kristusovem
poslanstvu. Jezusovo poslanstvo tudi najgloblje predstavlja Jezusovo notranjo
naravnanost: „Glej, prihajam, da izpolnim Tvojo voljoˮ (prim. Heb 10,7). To izraža tudi
Jezusovo pripravljenost, da je popolna Očetova Beseda in znamenje njegove ljubezni.
Na tem mestu se še nekoliko zaustavimo in se vprašajmo, kaj lahko za nas pomeni: biti
beseda – biti znamenje?
V smislu duhovnosti naše Zaveze ljubezni, bi lahko rekli: Obstajajo besede
Zaveze in znamenja Zaveze. Pri tem ne mislim samo na zakramente, temveč predvsem na
religiozni vsakdanjik. Obstajajo besede zgodovine Zaveze ljubezni, ki gredo z nami in ki
jih tudi mi drugim sporočamo. Mislim predvsem na majhno formulo, ki je bila glede na
biblično sporočilo preko stoletij vedno znova predana naslednji generaciji malega
človeka: „Gospod je s Tebojˮ ali „Gospod je bil s Teboj.ˮ
Angelove besede ob njegovem obiskanju Marije, so v Njej prebudile globok
odmev. Iz angelovega sporočila: „Gospod je s Tebojˮ je Marija vedno bolj in vedno
globlje slutila osebni nagovor Boga: „Jaz sem s Tebojˮ - Tecum sum. Poleg tega je očitno
ta tecum živel zelo globoko tudi v religioznem doživljanju patra Kentenicha. Pater
Kentenich ga je kot ponotranjeno pretvorbo bibličnega sporočila predal naprej.
-------------Osebno se v zvezi s tem zelo rad spominjam neke pridige, ki je naredila name
velik vtis in v kateri so se vedno znova ponavljale besede: „Bog je vedno ob nas, tako
podnevi, kakor tudi ponoči!ˮ „Tecumˮ - beseda Zaveze! Prav tako se rad spominjam
besede papeža Benedikta XVI, ki je ob priložnosti prevzema svojih dolžnosti rekel:
„Kdor veruje, ni nikoli sam.ˮ
Če bližnjemu, ki je na poti v bolnišnico ali k nekemu izpitu ali kam drugam na
njegovi poti preizkušnje rečemo: „Ti nisi sam, v duhu grem s teboj.ˮ S tem mu ne rečemo
samo nekaj vljudnostnih besed, temveč mu podarimo našo oporo. V bistvu človek, ki
nagovarja želi reči: ne morem namesto tebe iti po poti križa, vendar grem lahko delček
poti s teboj. Taka sočutna drža nato postane znamenje Zaveze. Če nam v pravem trenutku
pride na misel človeška in tenkočutna beseda, ki je tudi beseda vere, ima ta svoj izvor v
živi zavesti Zaveze in se zaradi tega lahko tudi spontano izraža.
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To je naša zavest Zaveze – in tega se to leto še posebno zavedamo. Zavest
Zaveze je postala zavest našega poslanstva in v nas kot taka tudi samodejno deluje.
Glejmo Jezusa, ki ga je poslal Nebeški Oče. Pogled na Jezusovo skrivnost nam
postaja razumljivejši ob spominu na božično praznovanje, prav tako tudi skozi dogodke
Jezusovega razglašenja in Jezusovega krsta v Jordanu. S starogrškim svetom krščanska
liturgija govori o „pojavuˮ Gospoda! „Pojaviti seˮ in „pojava.ˮ Za staro dobo je to neka
zelo močna beseda. Sploh ne gre za dilemo ali obstaja Bog s svojim nadnaravnim
področjem. Bog se pojavi v svetu in s tem postane dojemljiv. S praznikom razglašenja
epifanije, povezujemo predvsem naslednje stvari: obisk treh modrih, Jezusov krst v
Jordanu in svatba v Kani.
Prav v teh dogodkih zažari Božja skrivnost v življenju Kristusa. Če je danes
vedno znova postavljeno vprašanje glede religiozne izkušnje in če verni človek s
ponotranjenjem išče Božjo bližino, potem čutimo da v starih označbah Kristusovega
pojava in v njegovih pomenih za celotni svet, zveni tudi nekaj sodobnega, kar želi priti v
naša ušesa. Naše poslanstvo kristjana ostaja v tem, da imamo skrb za sledi, ki jih Bog
tudi danes pušča v srcih ljudi in v dogajanju časa. In za to potrebuje kot orodja nas,
čuječe pričevalce.
Sedaj pa h Kristusovi skrivnosti sami! V tem pogledu je potrebno razumeti, da
Jezus ni želel nič drugega kot biti radikalno prepoznaven za dobro, modro in močno.
Prepoznaven za vse, kar je v povezavi z večnim Očetom: »Jaz in Oče sva eno« (Jn 10,30).
-------------Ta Kristusova neverjetna edinost z Očetom je temelj njegove zavesti in
izpolnjenega poslanstva. Pri Jezusu ne obstaja noben drug interes kakor ta: „Pridi k nam
tvoje kraljestvoˮ. Prihod Očetovega gospostva. On tako rekoč nima nobene svoje zavesti
poslanstva, temveč je na določen način eno s svojim poslanstvom. Pri Jezusovem krstu v
Jordanu pride do izraza to, da je bil Jezus tako rekoč krščen v globine segajočo zavest
poslanstva. Njegov razum in srce sta se použila v podaritvi njegove naloge!
Tu gre najprej za naš lasten občutek eksistence. Da, jaz sem nekdo, imam
poslanstvo in za to sem tukaj! Biti moramo do neke določene stopnje popolnoma eno s
svojo nalogo. Seveda v primerjavi z eksistencialno Kristusovo božjo zavestjo, smo mi
seveda na zgolj človeški ravni.
Jezusova človeška narava je bila popolnoma izpolnjena in nošena od njegovega
sinovstva z večnim Očetom. Toda v tem sinovstvu Jezus ni bil samo ljubljen in nošen,
temveč v globini tudi poslan. To, da lahko obstaja v razumu in v srcu použita podaritev
kot v primeru Jezusa Kristusa, mi je postalo jasno ob liku patra Kentenicha. On je vedno
znova opozarjal na to, da smo mi kristjani pritegnjeni v Jezusov življenjski in delovni tok.
V Njegovo skrivnost iz katere lahko zajemam za svoje življenje in za nalogo, ki sem jo
prejel.
Jezus vsak trenutek izpolnjuje svoje poslanstvo v vsakdanjih rečeh. Pa tudi v
trpljenju, kakor mu je namenil njegov Oče. Skrivnosti Kristusovega poslanstva, ki so bile
omenjene, nam podarjajo neko zavest, da je On to pot podobno naši, že prehodil.
Jezus sam je tisti, ki nas kliče: Pojdite, jaz vas pošiljam! Kdor veruje, ni nikoli
sam! Njemu podarjena skupnost sme včasih spregovoriti odločno besedo in lahko vedno
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znova tvega, da jo izrazi tudi preko svojega lastnega življenja. Obstaja Nekdo, ki gre z
nami tako podnevi kakor tudi ponoči! S srčnimi pozdravi in dobrimi željami iz
Prasvetišča!
Vaš: brat dr. Lothar Penners, vodja Schönstattskega gibanja v Nemčiji
-------------Praznovanje zveze:
Poslani smo! S polnim zaupanjem stopamo v Novo leto 2013!
-

Vstopam v življenje, odmikam se od smrti. Tvegam, da podarim ljubezen,
dvigujem se iz niča.

-

Podiram svoje šotore, se odpravljam v svet. Puščam za seboj, kar ne šteje in
sledim Jezusu.

-

Rušim visok zid. Rušim, kar dela človeka bolnega. Svoje življenje želim
prenoviti. Sebi govorim, da z Gospodom zmorem.

-

Živim in gradim velike sanje. Odpravljam svoj strah. Sadim novo drevo. Vsak
dan novo setev.

-

Vstopam v življenje. Odmikam se od smrti. Tvegam, da podarim ljubezen.
Dvigujem se iz niča.

Dopotovati:
Vstopiti v življenje! Se odpraviti v svet!
Porušiti zidove in odpraviti strah!
Izkušnje Božiča, prihod pastirjev k jaslim in prihod svetih treh kraljev nas k temu v teh
prvih dneh leta, vedno znova vabijo.
Kajti Bog je poslal svojega Sina v svet.
Rad bi vas povabil, da imamo ta njegov prihod pred očmi.
Bog je prišel v središče našega življenja.
Novica o njegovem človeškem rojstvu je prodrla do nas in današnjega dne. Prodira skozi
mejo med nebom in zemljo.
Jezus je postal človek, da bi tudi mi postali popoln človek in da bi zaupali našemu
poslanstvu.
Trenutki tišine ali mirna glasba:

Tudi sveti trije kralji so se odpravili.
Zaupali so svojim sanjam in so sledili zvezdi. Vodeni so bili na kraj, ki je njihovo
središče. Hrabrijo nas, da se tudi mi odpremo in najdemo svoje središče – našega Boga.
Trenutki tišine ali mirna glasba:
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Pastirji so bili prvi, ki se jih je novo poslanstvo dotaknilo. V njihovem preprostem
življenju se je prikazal Bog in oni so odšli spremenjeni nazaj v svet, da o tem oznanjajo.
Te izkušnje želijo tudi nas ohrabriti, da pričujemo o Božji ljubezni preko našega bivanja
in našega delovanja.
Trenutki tišine ali mirna glasba:

Obred z vrčem:
Marija, žena, mati, prijateljica, kraljica – Ti si živela, kar si Bog od vsakega in vsak
izmed nas želi. Ti si svojemu poslanstvu, ki ga je Bog želel, zaupala in tako svetu
prinesla Boga. K temu smo tudi mi poklicani na čisto različne in osebne načine.
Pogosto pa so nam na poti k nam samim, k bližnjemu in k Bogu v napoto naše skrbi,
strahovi in ostali občutki.
To je naša voda, ki jo smemo prinašati. Podarjamo, kar želi biti spremenjeno v moč,
ljubezen, veselje in zaupanje.
Vsi smo povabljeni, da pripravljen listič izpolnimo s svojim »življenjem« in ga v vrču
podarimo.
Trenutki tišine ali mirna glasba:

Mati, takrat se je čudež zgodil v dvorani Kane Galilejske: voda je postala odlično vino v
veselje gostov pri obedu.
Tvoja beseda daje upanje, tvoja beseda hrabri. Daj, da dojamemo: »Kar vam reče, to
naredite!«
Mati, vrči so prazni, to kar prinašamo je revno. Prošnje so za nas tako težavne. Kljub
vsemu želimo peti.
Mati, dan hitro mine, v rokah imamo samo črepinje. To je to, kar pogosto ostane. Ali te
bede ne moreš spremeniti?
Mati, preverjena v veri, si v Kani delovala. Pomagaj nam, da smo poslušni, da se naše
življenje spremeni.
Iskanje sledi:
Začeti na novo z gotovostjo, da sem zapisan v tvojem srcu.
Za seboj pustiti staro v veri, da to najde svoje mesto v mojem življenju.
Neopravljeno pustiti in nepopolno življenje sprejeti.
Pogledati neznano z gotovostjo, da si ti z menoj na vsakem koraku.
Sprejeti izzive z veseljem, da me ti želiš voditi do novih obzorij.
Kaj bi rad z novim začel? Katere sanje imam, za katere želim, da se uresničijo. Kaj se
premika v mojem srcu, da se sam želim premakniti?
Trenutki tišine ali mirna glasba:

Kaj bi želel od starega pustiti za seboj?
Od česa bi se želel posloviti?
Kaj me veže in drži od življenja stran?
Trenutki tišine ali mirna glasba:
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Kateri izzivi čakajo name?
S čim me želi naš Bog obdržati v gibanju?
Trenutki tišine ali mirna glasba:

Za kaj sem lahko koristen?
Katere svoje darove lahko tako uporabim, da svetu lahko dam košček Božjega obličja?
Trenutki tišine ali mirna glasba:

Nagovor ali odlomek iz članka:
V Zavezi s Teboj:
Marija, ti si Božji klic vzela zares in si prehodila pot, ki si jo je Bog zate zamislil.
Marija, želimo začutiti, zakaj nas Bog na tem svetu potrebuje. Naj čutimo to v naši duši,
v našem srcu in v čutenju našega okolja. V zavezi s teboj želimo spoznati, čemu je naše
življenje namenjeno.
Marija, tebi je bila podarjena velika milost. S tem pa je bilo povezano tudi veliko
trpljenja in žalosti. V tem, ko si na Božji klic odgovorila za da, si pritrdila vsem višinam
in globinam te poti. Naše življenje živeti z Bogom ne pomeni, da živimo brez strahov,
skrbi in žalosti.
Marija, vedno znova želimo reči DA in vedno znova trpimo glede višin in globin našega
življenja. V zavezi s teboj želimo te sprejeti in se najti v tvojem zaupanju.
Marija, ti si Kristusa privedla k ljudem. Kot prinašalka Boga si omogočila, da svet lahko
spozna Božje obličje.
Marija, tudi mi imamo poslanstvo, ki je v tem, da Boga prinašamo ljudem na naš oseben
in lasten način. V zavezi s teboj želimo v tej nalogi rasti kljub našim strahovom in
našemu omahovanju.
-------------Skupaj se zaupno povežimo v Zvezi ljubezni z našo Materjo:
O moja Zapovednica, o moja Mati, Tebi se v celoti podarjam in da se Ti vdanega
izkažem, Ti danes posvetim svoje oči, svoja ušesa, svoja usta, svoje srce in sebe
popolnoma vsega. Ker sem torej Tvoj o dobra Mati, me varuj in brani kakor Tvojo last in
posest. Amen!
Marija Ti si Božje uho, ki sprejema naše klice! Ti si božja usta preko katerih prihaja
njegov odgovor! Marija, bodi nam ljudem blizu, Marija pomagaj nam! Marija je naša
sestra, ki je bila polna upanja! Marija je Mati, ki je rodila Gospoda! Mati bodi nam
ljudem blizu! Marija pomagaj nam!
Marija je hiša, ki je gostoljubno sprejela Božjega sina. Marija je vrata, skozi katera je
prišla milost. Gospa, bodi nam ljudem blizu! Marija pomagaj nam! Marija je cesta, ki
vodi k Bogu. Je most, ki omogoča spravo. Mati, bodi nam ljudem blizu! Marija pomagaj
nam!
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Marija Ti si Zvezda v temni noči. Ti si Luč, ki je prinesla dan. Mati, bodi nam ljudem
blizu, Marija pomagaj nam! Ti si Sonce, ki nam je prineslo Življenje. Ti si Dež, ki daje
svetu novo svežino. Gospa, bodi nam ljudem blizu. Marija pomagaj nam!
Marija Ti si Roka, ki varuje uboge, dlan, ki pomaga šibkim. Mati, bodi nam ljudem blizu,
Marija pomagaj! Od Boga ljubljena naša sestra, prosi Gospoda, da nam podari svoj
blagoslov. Mati, bodi nam ljudem blizu. Marija pomagaj nam!
Prošnje za vse potrebe Cerkve:
Gospod, ti nas kličeš kakor Marijo, da te ponesemo v svet. To je naša naloga, ki si jo
položil v našo notranjost. Prosimo Gospoda:
-

Prosimo za tiste, ki iščejo svojo pot in želijo spoznati, kakšne načrte je Bog
položil njim v srce, kakor tudi za tiste, ki so polni hrepenenja in za tiste, ki se še
vrtijo okoli sebe.

Prosimo te, usliši nas!
-

Prosimo za tiste, ki vzpostavljajo nove in vzpodbudne projekte, ki preko svojega
bivanja in delovanja pripovedujejo v naši sedanjosti o Bogu in tudi za vse, ki
glede tega premagujejo meje, tako notranje kakor tudi zunanje.

Prosimo te, usliši nas!
-

Prosimo za tiste, ki se zavzemajo za svobodo ljudi, ki na vojnih področjih in
regijah nudijo humanitarno pomoč, ki pomagajo trpečim in izčrpanim ljudem, za
vse, ki so glede tega pripravljeni dati svoje življenje.

Prosimo te, usliši nas!
-

Prosimo za tiste, ki so se znašli na koncu svoje življenjske poti, ki gledajo nazaj
na vse, kar je bilo uspešnega in neuspešnega, za tiste, ki se prepirajo ali pa so
hvaležni in za tiste, ki umirajo.

Prosimo te, usliši nas!
Vse naše prošnje, tudi tiste neizgovorjene polagamo v tvoje roke, dobri Bog.
Amen!
Oče naš ...
Zaključni blagoslov:
Gospod naj nas blagoslovi in varuje!
Gospod naj razjasni svoj obraz nad nami!
Gospodovo obličje naj se obrne k nam in naj nam podari svoj mir!
Amen!
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Naloga kulture Zaveze ljubezni :
Božja roka, nam hoče nekaj pokazati. Očetova roka v svoji Besedi, ki je človek postala,
kaže na silhueto nekega mesta. To leži v temi, leži v večernem mraku ali jutranjem svitu
nekega novega dne. Skupina pričevalcev je s križen edinosti na poti k njemu in se nahaja
nekako ravno pred vstopom vanj. V silhueti mesta lahko prepoznamo različne oblike
stavb. Kar se tiče stolpičastih oblik se zdi, da gre za sakralne stavbe: za cerkve, templje
ali mošeje. Prikazana metropola nakazuje neko pluralnost kultur in religij. »Diši« po
multikulturnosti. Takšna in nič drugačna bo kultura mesta v prihodnje. Kultura Zaveze,
za katero strmimo v Schönstattskem gibanju, ne bo imela nobene druge naloge kakor, da
se s tem pogledom pluralnosti življenjskih oblik, svetovnega nazora in religij sreča in
pripomore k nekemu mirnemu sožitju, k produktivnemu dialogu in k odprtosti za veliko
resnico. Želimo izpričati veliko ljubezen!
Vendar gre za več kot toleranco. Toleranca je nujna predpostavka za vsako srečanje na
osnovi skupnih človeških vrednot in človeških pravic. Gre za večjo ljubezen in njeno
resničnost, za omogočanje notranje privolitve ljudi neskončni skrivnosti in Jezusovi
resnici.
Kristusove pričevalke in pričevalci imajo nalogo, da mesto ljubijo in z njim živijo. Imajo
nalogo, da mesto vidijo, kot mesto luči novega Jeruzalema, kot mesto živega Boga.
Pričevalci se približujejo mestu in iščejo »Marijina mestna vrata«, iščejo tisto točko, pri
kateri se mesto lahko odpre in je notranje za Kristusov evangelij že odprto. Po pravilu
odprtost raste z upanjem na spremembe, katerim gibalo pa je javna ali skrita stiska.
p. Lothar Penners

Sporočila:
- Z razkritjem petih velikanskih stebrov poleg Taborskega svetišča na Marijinem bregu v
Vallendar – Schönstatt je Schönstattska moška mladina SMJ že konec oktobra 2012
praznovala »100 rojstni dan« z veličastnim praznovanjem.
- Iz skoraj vseh nemških škofij so prišli zakonski pari, sestre, škofijski duhovniki in patri,
ki odgovorno delajo za Schönstattsko družinsko gibanje, v novembru v Hišo družine v
Schönstattu, da bi dobili novih impulzov za svoja prizadevanja.
- Pod motom »Ti daješ gibanje« je bila zastavljena letna konferenca žena in mater.
- Ob začetku misijonskega leta je Skupina 2014, izdala novo brošuro za jubilej 2014.
- Pater Günther M. Boll, dolgoletni sopotnik ustanovitelja patra Josefa Kentenicha
opisuje v svoji novi knjigi »... predvsem moje srce« ne teoretično in znanstveno, temveč
prepredeno s lastno izkušnjo, vse tisto kar je tudi sam imel priliko doživeti z
ustanoviteljem Schönstattskega gibanja.
- Večina dejavnosti v letu 2013 bo namenjena pripravi velikega jubileja 2014. To je naš
jubilejni logotip s Prasvetiščem in iz njega izhajajoči življenjski tok. Življenjski tok je
rdeč kakor skupina pričevalcev na našem praporu.
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- Centralno znamenje poti in delovanja Schönstattskega gibanja v letu apostolskega
valovanja je novi prapor s parolo »Pojdite, jaz vas pošiljam«, ki je predstavljen tudi na
ovojnici pisma zveze.

