
 

Drage bralke in bralci PISMA ZAVEZE, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 

Največje apostolsko dejanje. „Ne moremo opraviti večjega apostolskega dejanja in ne zapustiti dragocenejše 

dediščine svojim naslednikom, če ne vzljubimo naše Gospe in Kraljice tako, da postavi tukaj na poseben način 

svoj prestol, da bi delila zaklade in delala čudeže milosti. Slutite na kaj merim? Rad bi, da ta kraj postane romarski 

in milostni kraj!” pater Kentenich, Ustanovna listina Schönstatta 

Šele v najnovejšem času, sem resnično dojel besede patra Kentenicha iz Ustanovne listine Schönstatta, ki je 

pod naslovom „Apostolsko dejanje”, pravzaprav njegov nagovor dijakom dne 18. oktobra 1914. Kadar sem doslej 

slišal  besedno zvezo ͵apostolsko dejanjeʹ ali ͵apostolsko delovanjeʹ, sem vedno pomislil na sestankovanje in 

prireditve, na akcije in povabila. Misli sem na vse to kar lahko človek danes poveže z vero, vse to kar pospešuje 

duhovno in človeško rast, vse kar izpolnjuje nalogo Cerkve, da oznanja Evangelij Jezusa Kristusa. Da, vse to 

pomeni, da naredimo nekaj apostolskega!  

K rodovitnosti apostolata, seveda sodijo tudi molitve in naši prispevki žrtev kot prošnje k Bogu in Božji Materi, 

ki nas je k temu vedno vzpodbujala. Toda pri vsem tem, nas mora skrbeti, da naša prošnja k Božji Materi, naj 

aktivno deluje iz Svetišč-a, ki je tisto pravo veliko Apostolsko delovanje, ne ostane nekje v ozadju.  

Pater Kentenich je v zadnjih letih svojih življenja, vzpodbujal gradnjo številnih Marijinih Svetišč po vzoru 

Schönstattskega in spremljal njihovo posvetitev. Svetišče v Hildesheimu je bilo posvečeno dne 15.9.1977, 9 let 

po njegovi smrti. Povod za gradnjo je bilo neposredno srečanje z njim.  Leta 1967, so se z njim srečala dekleta 

in žene Schönstattskega iz škofije Hildesheim. Takrat jim je dejal: „Skrbite v molitvi in žrtvi za veliko njivo, ki bo 

nekoč Svetišče milosti naše Matere Trikrat Čudovite, Kraljice in Zmagovalke iz Schönstatta v vaši škofiji. Ste 

rodovitna semena zanj!” Kakšna vera v močno apostolsko delovanje Svetišča in v njegovo rodovitnost!  

[...]  

Vsako novo Schönstattsko Svetišče je projekt za postavitev lokalnega Schönstatta.  Naš duhovni moto tega leta 

se glasi: Sedanji čas želimo intenzivno preživeti kot apostolski čas. Želimo zaživeti iz izvirov naše duhovnosti in 

odkriti začetno svežino Evangelija. Vsak od nas je kdaj pri sebi že doživel, vsaj nekaj teh močnih začetnih 

vzgibov. Nekaj se nas je dotaknilo in to še naprej raste v nas. Pridobiti si lastne duhovne izkušnje in lastno 

versko prepričanje, ostaja cilj in notranji proces, za katerega se trudimo.  

Ob vsem bogastvu naše Schönstattske duhovnosti in naše pedagogike, ob vsej naši prijateljski povezanosti v 

skupinah in občestvih velja reči: Za Schönstatt je glavni vir navdiha Svetišče. Ta naš duhovni dom ostaja jedro 

in stalnica, četudi se ljudje in tokovi znotraj gibanja spremenijo. 

Na konferenci leta 1951 je oče Kentenich opisal pomen Schönstattskih Svetišč za krajevne Cerkve takole: "Ker 

nismo le gibanje idej, temveč tudi gibanje življenja in milosti, nismo tu kot neka statična tvorba, ampak smo 

tudi samoniklo gibanje, ki mora imeti duhovna zavetja. Zato imam vizijo: V vsaki škofiji naj bo posnetek 

Schönstatta, v vsaki škofiji naj bo majhno Svetišče. Ta vizija je zame, kot najljubša glasba. Seveda moramo imeti 

zgrajene osebnosti, ki bi tedaj ˏpo zakonu odprtih vratˊ, vsakokrat uresničili to kar se da izpeljati! [...] 

Predstavljajte si, da ima vsaka škofija tako Svetišče. S Svetiščem v škofiji, ste si pridobili avtonomijo Schönstatta. 

Vredno je poskusiti. Seveda mora to Svetišče postati predvsem svet kraj in delček nebeške domovine." 

„…, ki bi tedaj ˏpo zakonu odprtih vratˊ, vsakokrat uresničili to kar se da izpeljati! …″ Ob vseh izzivih, ki jih 

doživljajo nekatera Schönstattska središča je mogoče to preprosto opozorilo najpomembnejše. Skupaj dobro 

in razumno načrtujmo, istočasno bodimo duhovno budni ter zaupljivi Bogu in njegovemu vodstvu. To je naša 

Schönstattska pot. Naj se takšni veri začetkov, pri gradnji Schönstatta in vseh Schönstattskih centrov, pridruži 

tudi naša vera prihodnosti. S to željo vas pozdravljam iz kraja našega začetka, iz Prasvetišča! 

 pater Ludwig Güthlein 


