
Nova rast Schönstattskega gibanja! 
 

Dragi člani Schönstattske družine! 
 

Vse pripravljalno delo, stroški in napori velikega potovanja, dolgo čakanje. Vse se je 
poplačano. Napetosti tega meseca so pozabljene. Nebo in zemlja sta se povezala. Marija se 
je povezala z nami, povezala sva se jaz in ti. Kar je bilo pred 100 leti rojeno v srcu patra 
Kentenicha je postalo za nas velika priložnost. Tisoči in tisoči so se povezali v vez ljubezni. To 
je močna vez. Je vez Zaveze in poklicanosti kultur in tradicij, ki vodi k skupnemu delovanju v 
našem času. Nastala je nerazdružljiva vez med Stvarnikom in ustvarjenim, med Bogom in 
človekom, med večnostjo in začetkom. Ta svetla vez je glava in srce. Je ideja in življenje, ki 
prinaša soglasje. Je stvariteljska moč naše duhovnosti, ki nas predstavlja, kot vidno in 
kreativno manjšino. Pod to duhovnost smo dali svoj podpis. To je naš odgovoren DA, da to 
vez živimo v vsakdanjem življenju. Pustimo se presenetiti, tako kot Božja Mati. Ne vemo, 
kako nam bo Bog odgovoril na naš DA v prihodnjih mesecih in letih. V tej pustolovščini bomo 
preroki, sodelavci in priče. 
 

Zdaj nosimo „križ poslanstva“ v naših rokah. S tem križem nastopimo v novem 
poglavju našega gibanja. To je poglavje misijona, ki vodi v apostolsko rodovitnost. 
Osredotočimo se na videnje patra Kentenicha, da izhaja iz svetišča veliko blagoslova v 
prihodnost. 
 
Iz moči in milosti izvora predlagam program v treh točkah: 
 
1. Izberimo pot svetosti 
 

Svetost pomeni, da se zavedam Božje ljubezni in da Bogu pripadam v celoti. V 
vsakdanjem življenju imejmo Boga vedno pred očmi. Svetost pomeni, da izbiram tisto, kar mi 
pomaga rasti k velikim ciljem in k dejavni prisotnosti v svetu. Iz take osebe sijejo zdravi, 
naravni in nadnaravni žarki. V njegovi bližini postaneš boljši človek. Naša svetost ima ime: 
Marija. Marija, ki je močna, častivredna in preprosta. Marija z nežno ljubeznijo razširja mir in 
ljubezen. Ta svetost nas vodi v polnost življenja in v svobodo Božjih otrok. Pot z Marijo je 
dejavna vzgoja za svetost, ki jo želimo pokazati svetu. Imejmo pogum, da postanemo prvi v 
svetosti v novem obdobju gibanja. 
 
2. Živimo pristno in močno vez z bližnjim 
 

Vsi čutimo potrebo po povezanosti in po boljših odnosih v našem času. To nas 
zavezuje h graditvi lepšega skupnega življenja posameznih ljudi in vseh ljudstev. Naš odgovor 
naj se osredotoča na poslanstvo križa.  To je križ odnosov. Drži Jezusa in Marije govorita jezik 
živih odnosov. Na Marijinem obrazu se zrcali zvesta ljubezen. Njene roke, pa nam kažejo 
dejavno ljubezen. Jezus nam je daroval življenje s svojo krvjo. Njegove bolečine so bile 
svobodno darovane. Njegove rane so nas ozdravile. Njegov pogled kaže svetu dostojanstvo.  

Ta skrivnost ozdravljajočega in odrešujočega odnosa nam je zaupana, kot karizma. Na 
vseh ravneh našega življenja negujmo zanesljiva prijateljstva, zveze in odnose. Po majhnih 
korakih se svobodno povezujmo v ljubezni. Povezujmo se celostno s pomočjo kulture 
življenja. Težimo k  večji enotnosti. Naš prostor delovanja v svetu so kraji in področja, kjer 
gradimo zdrave odnose in vezi za prihodnost človeštva.  Zato se osredotočimo na mlade, na 



družine. Osredotočimo se na kraje, ki so namenjeni vzgoji in izobraževanju. Utrjujmo 
družino, kot osnovno celico družbe. Utrjujmo podobo Cerkve, ki je Božja družina. Iščimo 
dialog s katerim prispevamo k rasti prijateljstva med kulturami, veroizpovedmi in verami. Cilj 
naše poti naj bo kultura povezovanja. 
 
3. Odločimo se za misijonarstvo 
 

Danes nismo prišli na cilj, ampak se srečujemo z misijonarsko odločitvijo. 
Dotaknjeni z objemom Boga, se pustimo vžgati, da bi vez ljubezni ponesli v svet. 
Prisvojimo si sanje svetega Očeta Frančiška: “Sanjam o misijonarski zmožnosti kristjanov. 
Tako vžgani kristjani so sposobni vse prepojiti s svetim. S tem vse mislim navade, način 
govora, način gledanja, način razmišljanja. Tako vsaka cerkvena struktura postane kvas, ki 
služi k večji evangelizaciji sodobnega sveta“ (EG 27). Odpiramo misijon, ki služi dialogu in 
povezavi. Vsak dan se želimo vaditi v malih misijonarskih nalogah. 

Če resnično ljubimo, bo veliko ljudi doumelo naše poslanstvo in našlo pot k Bogu. 
Glejmo na križ poslanstva, po katerem nam danes Kristus govori: “Pojdite torej in naredite 
vse narode za moje učence. Bodite gotovi: Z vami sem vse dni do konca sveta“. (Mt 28,19-20) 
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