
 

MOJA DUŠA POVELIČUJE GOSPODA 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  
 

Magnifikat – Marijina hvalnica. Hvalnica Magnifikat je v SP Nove Zaveze prva hvalnica Bogu. Izreče jo Marija ob obisku 

tete Elizabete. V Evangeliju po Luku beremo: „In Marija je rekla: ‘Moja duša poveličuje Gospoda!’” Lk 1, 46 
 

Začnimo s hvalnico Bogu! To je nasvet cerkvenih očetov, ko gre za vprašanji: Kje so začetki verovanja in kako začeti s 

študijem teologije? Hvalnica Bogu je neposredna izpoved naše vere in njeno pričevanje navzven. Hvalite Boga vsak 

trenutek! V svojem srcu začutite hvaležnost do Njega in jo izražajte. Kako pogosto doživljamo takšne trenutke? Naš 

občutek hvaležnosti Bogu na temeljni in splošni način in tudi v posebnih trenutkih je ena stvar. Izražanje te hvaležnosti pa 

je korak naprej. Spominjam se dogodka na začetku svojega študija teologije. Med semestrskimi počitnicami, sem imel 

priložnost spoznati naše bodoče študente v Indiji, v fazi ustanavljanja naše skupnosti Schönstattskih patrov. Nekoč smo šli 

na izlet. Potepali smo se po riževih poljih in se povzpeli na goro, ki se je dvigala nad območjem in nam omogočila pogled 

v daljavo. Medtem, ko sem se še vedno razgledoval je eden izmed študentov predlagal: „Saj to je čudovit razgled! 

Zapojmo Bogu Aleluja!” Zame je ta dogodek postal trajna spodbuda za izražanje hvaležnosti Bogu za vse. To modrost mi 

je podaril mlad preprost Indijec.  
 

Apostolski čas! „Prejeli boste moč Svetega Duha!” Apd 1, 8 To je naše letošnje apostolsko geslo. Sopomenki apostolat in 

apostol, nam asociirata številne oblike delovanja kot na primer : srečevanja, pričevanja, poučevanja, programi, dogodki, ... 

Lahko si mislimo, koliko truda je potrebnega ta vse to. Zaradi premnogih dejavnostih je mogoče svojo vero kljub naporom, 

preprosto izvotliti. Pravi žar apostolatu daje navdušenje evangeljskih začetkov. Žar začetkov, ohranja apostolat svež in 

evangeljsko ploden. To je tisto kar poraja vero v srcih ljudi. Pomembna je izvirna in neposredna osebna vera. Bolj ko je 

pričevanje o nekem izkustvu vere neposredno, bolj je prepričljivo in posledično versko rodovitnejše. 
  

Sprašujmo in bodimo pozorni poslušalci!  V svojem apostolatu se udeležujem srečanj in pogovorov. Ob tem se pogosto 

spomnim besed patra Kentenicha, ki jih je nekoč izrekel: „Gre za to, da se zanimamo z zanimanjem.” Takšna pripravljenost 

na poslušanje se mi zdi zelo pomembna in besede „zanimati se z zanimanjem” se mi zdijo izvirne. Iz svojega izkustva 

vem, da to ni tako preprosto, če je človek v svoji notranjosti zaposlen z raznimi načrti, nalogami in skrbmi. Način na 

katerega je pater Kentenich znal prisluhniti sočloveku je napravil močan vtis na mnoge ljudi. Ob takšnem pristnem srečanju 

se zgodi nekakšen „prenos življenja.” Pri tem se lahko srečamo tudi s področji teme v svoji duši, ki so posledica našega 

premajhnega zaupanja v Boga, ki vodi naša pota. Včasih ne vemo kaj naj rečemo v določeni situaciji, vendar vse to zbledi, 

če resnično delimo življenjske probleme z drugim. Ko gre za vprašanje vere v lastni družini in sorodstvu je težko kaj doseči 

z našim trajnim nezadovoljstvom. Sveta Monica je živela potrpežljivo in zaupala v Boga vse življenje. Vemo, da so po 

njenih solzah, molitvah in žrtvah, njenemu sinu Avguštinu, oči za vero v Jezusa, med drugim odprle pridige milanskega 

škofa Ambroža in skrivnosten pojoč otroški glas: „Vzemi, beri!”  
   

Pričevanje za vero nas naredi ranljive!  Če želite sodelovati v pogovoru, ko gre za vero, potrebujete dandanes neko 

posebno vrsto poguma. V današnjem pluralističnem svetu, sobivajo najbolj nora mnenja z načini razmišljanja, ki dajejo 

dobre sadove. Angažiranost medijev in  publikacij ob tem kaže, da je njihov cilj, to raznolikost prenesti v vsak dom, na 

vsak zaslon in v vsako glavo. Toda, ko gre za vprašanje vere in za zagovarjanje stališč Cerkve, kristjan hitro naleti na 

omejevanje in poskuse razvrednotenja njegove integritete. Moderni „pluralizem” zavrača vsako prepričanje, ki diši po 

absolutnem. Verjeti v neko versko resnico, ki naj bi bila verska resnica za vse, to je tako nekako že napad na mnenjsko 

svobodo ljudi. Pri osebnih srečanjih med ljudmi, prevladuje velika mera spoštovanja do sogovornika, če ta predstavlja 

svoje prepričanje odločno, odkrito in spoštljivo. Vendar spoštovanje hitro poide, ko gre za razpravo med več ljudmi ali je 

razprava javna. Kdor se danes upre neupravičenim pretiravanjem ob legitimni kritiki Cerkve, bo to hitro in boleče občutil. 
 

Čas za pričevanje!  Tudi če v družbi še nismo imeli prilike pojasniti svojih verskih stališč in načel, se lahko počutimo tako 

kot, da hodimo z nalepko na hrbtu. To zadevo z "nalepko" doživljajo redovniki in duhovniki popolnoma samodejno, saj jih 

ljudje prepoznajo že po obleki. Tudi križec ali svetinjica okoli vratu, ki drugim dajeta vedeti, da nista samo okrasek, že 

lahko sprožita takšne reakcije. To je lahko tudi slika Device Marije na pisalni mizi v poklicnem okolju. Zaradi takšnih 

malenkosti, se razvije veliko več pogovorov, kot bi si mislili. Pri doživljanju takšnih "pričevanj" je zelo pomembno, da 

nosimo v srcu žar in vero začetkov. Kako resnična in globoka je moja vera? Hitro se opazi ali je v mojem srcu še kaj 

prostora za hvalnice Bogu in za Njegovo slavljenje. Opazi se tudi to, kaj določa notranjo klimo mojega srca.  
 

Prihodnost pripada tistim, ki oznanjajo večje veselje!  To je misel z nekega lističa, ki mi je prišel pod roko. Apostolska prošnja 

v pesmi Jutranja molitev, ki jo najdemo v zbirki „Himmelwärts“, v prevodu „V nebesa“, nastali med bivanjem očeta Josefa 

Kentenicha v koncentracijskem taborišču Dachau, se glasi: „Želimo izliti reke ljubezni, ki naj tečejo skozi hladna srca.” Našim 

srečanjem z ljudmi daje pečat to, kar nosimo v svoji notranjosti. Biti apostol v današnjem času je možno samo ob trdni 

ponotranjeni veri. Vsakega 18. v mesecu iz tega razloga in s tem ciljem, obnovimo Zavezo ljubezni z Božjo Materjo iz 

Schönstatta. Naj ne bo naše srce nikoli hladno! Potem smo apostoli začetkov, apostoli iz srca!   
 

Želim vam prav takšnih apostolskih izkušenj!       Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija 


