
 

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

Na prvi strani časopisa Der Spiegel, št. 42, 12.10.2019, je napad skrajnežev v Halleju, „zgovorno” komentirala posebna 

naslovna slika. Lesena vrata sinagoge, v kateri se je na največji judovski praznik Yom Kipur, pri molitvi zbralo 50 ljudi, 

poškodovana s kroglami, so bila za naslovno sliko, izrezana v obliki Davidove zvezde. Ta podoba lesene Davidove zvezde, 

me je ves čas zadnjih dni, spremljala v mojih mislih, kot „Davidova zvezda, iz lesa vrat, ki so jo preluknjale krogle.”  
 

Grozljiv napad z mrtvimi in ranjenimi, v nas prebudi tudi novice o drugih napadih in o njihovih žrtvah. In vendar je bilo s 

tem dejanjem, storjenega še mnogo več slabega. Ime Nemčije je bilo po vsem svetu spet povezano z 

nacionalsocialističnimi zločini nad Judi. Prepričani smo bili, da se v Nemčiji kaj takega ne more nikoli več zgoditi in, da se 

ne bo dovolilo, da se pri nas zgodi. Vsi zavračamo nemo sporočilo prestreljene Davidove zvezde. Vsi odgovorni politiki 

obsojajo to dejanje in izpostavljajo pogosta poniževanja in izključevanja Judov in judovskega načina življenja v Nemčiji. 
 

Nemški kardinal Marx je bil s papežem Frančiškom, ko ju je doletela novica o napadu v Halleju. Skupaj s papežem je izrazil 

zaskrbljenost nad tem dejanjem in solidarnost z žrtvami. Dosedanji odnos med judovstvom in krščanstvom se mora 

spremeniti. „To se ne sme nikoli več zgoditi! Neomajno stojimo na strani naših sester in bratov Judov! Naša solidarnost z 

vami Judje, velja tudi za bodočnost. Jasno poudarjam: Nikoli več se ne bomo ločili. Kristjani in Judje bomo šli odslej skozi 

zgodovino skupaj z roko v roki, dokler se Gospod ne vrne,” je dejal kardinal Marx. 
 

To je odgovornost, ki sega v okolje našega vsakdanjika in v življenjsko okolje vsakdanjika naših prijateljev, ko se glasno ali 

tiho pogovarjamo o kristjanih in Judih. Ob tem, ko odslej izročamo naše prispevke v Zaklad milosti, moramo imeti v mislih 

tudi ta in podobna znamenja našega časa.  
 

Marija, nauči nas gledati s Tvojimi očmi!  Prošnjo za milostni prejem marijanskega načina gledanja na ta svet in na večnost, 

je vtkana v našo priljubljeno molitev: O Gospa moja, … Molimo jo lahko večkrat dnevno in seveda pri vsakokratni obnovi 

Zaveze ljubezni. Takrat molimo „..., Ti danes posvetim: svoje oči, svoja ušesa, …”  Na več mestih v Svetem pismu Nove 

Zaveze je o Mariji rečeno: „In njegova mati je vse, kar se je zgodilo, shranila v svojem srcu.” Lk  2, 51 
 

Politiki se morajo na razne dogodke hitro odzvati. Včasih sem imel vtis, da gre ob vsej njihovi prizadetosti in solidarnosti 

bolj za to, kdo od njih bo v izjavah našel tisto pravo formulacijo, s katero bo medijsko kar najbolj učinkovit in čim večkrat 

citiran. Ali morda kdaj v javnem življenju, doživimo nekaj takega, kot je odgovornost ali celo skupna odgovornost? Kako 

zavest naše odgovornosti za blagor bližnjih, vpliva na naše govorjenje in na naše komentarje, ki jih dajemo o bližnjih?   
 

Nam so v takih izrednih okoliščinah, morda bolj potrebni trenutki brez besed, trenutki molka, s katerimi priznamo, da še 

nimamo odgovorov, ki bi izražali naše pristno mišljenje, s pomočjo katerega bi izrazili Božje navdihe in spodbude v nas. 

Na stari tehtnici, potrebujemo le majhen premik uteži, da dobimo napačen rezultat. Soglasje, združevanje, sodelovanje, 

namesto nasprotovanja je naporno in ne uspe vedno.  
 

Smo se kdaj vprašali, od kje se pojavijo misli: „Da človek od drugih tako ali tako ne more ničesar pričakovati, da je njihovo 

mnenje samo nadležno in moteče, da je treba glasno in nasilno uveljavljati lastne interese, da ..”. Na koncu imamo dnevno 

politiko in družbeno klimo, sestavljeno iz polariziranih taborov. Narava informacijskih kanalov, ki trajno napajajo te 

nasprotne tabore s površnimi in kratkimi sporočili je taka, da samo potrjuje stališče prejemnikov teh informacij. 
 

Ali obstaja marijanski slog komuniciranja?  Tudi razmere v komunikaciji znotraj Cerkve v povezavi z njeno nadaljnjo 

„sinodalno potjo,” so  neposreden odraz polarizirane družbene miselnosti. Večkrat sem že slišal vprašanje in zaskrbljenost 

različnih udeležencev in odgovornih oseb, češ ali smo mi kot Cerkev, res sposobni in pripravljeni na drugačen način 

pogovora. To je na način pogovora, ki resnično odprto išče nove možnosti in hkrati opušča pretirana pričakovanja.  
 

Mislim, da Cerkev išče in potrebuje izkušnjo Binkoštne dvorane. Cerkev potrebuje skupnost sester in bratov, ki jih ne 

povezuje zgolj medsebojni dialog. Člane Katoliške Cerkve, mora združevati zgled Marije. Vse se je začelo z Njeno duhovno 

izkušnjo na dan Oznanjenja. „Sveti Duh bo prišel nadte…,” Lk 1, 35  je bila angelova odločilna beseda. V marijansko 

zaznamovanem slogu komunikacije, so vsi udeleženci istočasno v stiku s tretjim soudeležencem v pogovoru. V srcu morajo 

imeti razgrnjen lastni pogled ob razgrnjenem pogledu sogovornika in biti hkrati odprti za glasove Svetega Duha, ker so 

njegove spodbude in želje, odločilna utež na tehtnici. 
 

Samo pripravljenost kakršno je imela Marija in v moči katere je ponižno izrekla svoj da, odpira Cerkvi pot v prihodnost. 

Odpira Cerkvi pot, na kateri se bodo ljudje našega časa in naše skupne domovine Evrope, srečali z Bogom. Dobra klima 

in dober slog, sta medsebojno odvisna življenjska procesa. Vraščanje marijanskega sloga v naše razmišljanje, govorjenje 

in delovanje, kar je tudi geslo Schönstattskega gibanja letos, je za nas še posebej pomembno. To je naš mali prispevek pri 

„spreminjanju klime." Začne se že s tem, da razmišljamo o bližnjem, kot o svojem bratu ali sestri v Kristusu.  
 

S prisrčnimi pozdravi iz Prasvetišča!   
 

     Vaš brat p. Ludwig Güthlein Schönstattsko gibanje, Nemčija  

 


