
 

SODELOVANJE in SOOBLIKOVANJE 

Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja!  
 

Pred 100 leti, natančneje 20.8.1919 je bila v mestu Horde, ustanovljena „Apostolska zveza iz Schönstatta.”  Med 

razmišljanjem o dogodku, sem iskal ustrezne primerjave z današnjim časom. Opazil sem, da dve angleški besedi 

„ownership“ in „empowerment“ še najbolje opisujeta bistvo dogodka v Hördeju. Sta sodobni besedi in pogosto uporabljeni 

za opis razumevanja podjetniških relacij in kulture sodelovanja.   
 

Angleški izraz „ownership“ pomeni v dobesednem prevodu lastništvo.  Pri tem gre manj za posest v materialnem pomenu, 

temveč za identifikacijo s skupnim projektom in podjetjem. Gre za osebno odgovornost v rodovitnem sodelovanju. Pomeni 

čutiti se odgovornega za celoto, ker mi ta tako rekoč pripada. 
 

Izraz „empowerment“ pomeni pooblastilo, usposobljenost. Izraz je prišel iz socialne pedagogike. Izraža vse tisto, kar 

ljudem omogoča in jih pooblašča, da resnično spoznajo samoodgovornost. „Samostojnost dosežemo s samodejavnostjo”, 

kakor je to poimenoval pater Kentenich in to vzgojno modrost spremenil v princip pri izgradnji Schönstattskega gibanja.  
 

Srečanje v Hördeju je bilo pripravljeno in načrtovano. Vendar je pater Kentenich udeležbo v zadnjem hipu odpovedal. 

Zdelo se je, da bo zaradi tega srečanje odpadlo, vendar se odgovorni niso zmedli, ampak so se na lastno pobudo odločili, 

da vseeno določijo podlago za ustanovitev „Apostolske zveze iz Schönstatta.” Ta korak k osebni samoodgovornosti in 

samostojnosti je nekakšno jedro praznovanja 100. obletnice iz Hördeja. Cilj praznovanja 100. obletnice Apostolske zveze iz 

Schönstatta je ta, da se čim več ljudi spodbudi k aktivnemu sodelovanju pri nastajanju novih pobud in k njihovi uresničitvi. 

 

Inovativne ideje so pomembne, še bolj pomembno pa je, da se čim več ljudem omogoči sodelovanje in sooblikovanje. V 

Schönstattskem gibanju pogosto govorimo o „apostolskem času.” Govorimo tudi o „novem začetku” ali še veliko    bolje 

„novih začetkih v Svetem Duhu.”  Opis binkoštnega dogajanja v Apostolskih delih kaže na skupno binkoštno izkušnjo. 

Vendar je bil vsak nagovorjen osebno. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal 

po eden. Apd 2,3  Vsak je dobil en ognjen jezik – enak a hkrati z drugačnimi darovi.  
   

Ta koncept kot eksplicitna filozofija, opredeljuje razvoj in razcvet Schönstatta. Pater Kentenich se je že na predavanju leta 

1912, ki ga danes poznamo kot Pred ustanovna listina o tem izrazil takole: „Glavna stvar še manjka.  To je za naše razmere 

primerna notranja organizacija. Moramo ustvariti takšno organizacijo. Mi vsi, kajti jaz ne bom v tem odnosu naredil ničesar, 

čisto popolnoma ničesar brez vaše celostne privolitve. Tu ne gre za začasno opravilo, temveč za ustanovo, ki bo uporabna 

za vse generacije v prihodnosti. Zanamci bodo uživali sadove naše prizadevnosti …” 
 

To osnovno načelo svojega delovanja je ponovil med srebrnim duhovniškim jubilejem leta 1935: „To je moje prepričanje. 

Vse delo, ki je nastalo je prav toliko vaše delo, kolikor je moje. (…) In vzajemna zvestoba je toliko globlja, toliko močnejša, 

kolikor bolj jasno vidimo kako je ljubi Bog združil človeške usode na svojevrsten način. (…) Če poskusim določiti vaš delež 

pri tem delu, tedaj moram najprej priznati, da ste imeli nenavadno močan vpliv na moj osebni razvoj. (…) Kak resen 

zgodovinar bo kdaj pozneje s kritično analizo dokazal, da so bili veliki cilji in zavestno vstajanje pri teh ciljih, moja primarna 

naloga skozi teh 25 let duhovništva. Toda, posamezni cilji, ki naj bi se uresničili, vztrajanje in izpostavljanje pomena teh 

ciljev, razsvetljeno bojevanje za  njihovo uresničitev,  moja draga Schönstattska družina, ne bi bili nikoli doseženi brez vas.”    
 

Tudi celotna Cerkev se sooča z izzivom razvoja novih oblik in novega razumevanja temeljnega sobivanja in sodelovanja. 

Papež Frančišek vidi v sinodalnosti odgovorno sodelovanje in bistveno načelo zasnove Cerkve in njene poti v prihodnost. 

"V bistvu gre za ... skupno pot pod vodstvom Svetega Duha, ... kjer sinodalnost predpostavlja in zahteva poslušnost 

Svetemu Duhu.” papež Frančišek nemškim romarjem 2019 (3). „To zahteva vztrajnost v budnosti in v spreobrnjenju ...” „Tudi 

sinodalnost ... mora vedno spremljati milost kesanja in spreobrnitve" (12). Zahteva po osebni rasti s pomočjo nenehne 

samo vzgoje je ena od prvin Schönstattskega gibanja že od samih začetkov. Nov začetek in nov zagon vedno zahtevata 

notranje izoblikovanega človeka. 

„Pospravi svojo posteljo!” To je rdeča nit in naslov knjige, avtorja Williama H. McRavena, nekdanjega admirala pri Navy 

SEALs, elitni enoti Ameriške mornarice. „Lahko se nam to zdi nepomembna malenkost,” je zapisal. Da, to je preprosta 

naloga, vendar je opravljanje take naloge za prvo jutranje opravilo, najboljši in najučinkovitejši način za dober začetek 

dneva." Osebna plat novih začetkov je večinoma skromna in vendar brez nje ne gre. Ta plat osebnega prizadevanja je 

takrat v Hördeju igrala ključno vlogo pri novemu začetku.  

Franci Esser, študent ustanovne generacije Schönstatta je želel iz hvaležnosti za notranja doživetja, narediti Božji Materi in 

Prasvetišču darilo. Leta 1919, ob peti obletnici Marijine kongregacije v študijskem centru Schönstatt je naredil je pozlačen 

okvir slike za Marijino podobo. V Prasvetišču v Schönstattu ta okvir še sedaj spominja na leto v katerem je potekalo 

srečanje Hörde-ju, saj nanj spominja dobro vidna letnica 1919. „Sodelovanje” in „sooblikovanje” sta danes zahtevi, ki veljata  

za vse in vsakogar. Za tega, ki ima vodstveno odgovornost in za njega, ki lahko s svojim prispevkom  sooblikuje ali blokira 

rast. In za vse je najboljši zgled, drža device Marije: „Glej, Gospodova služabnica sem, zgôdi se mi po tvoji besedi.”  
 

Prisrčno vas vse pozdravljam ob 100. jubileju Hördeja!  

      Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija 


