
 

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

NORMALNO ŽIVLJENJE. Kaj pa je normalno življenje in kdaj lahko steče? Sedaj nam misli veliko bolj kot na različne 

omejitve, ki se sproščajo, napolnjuje razmišljanje o tem, kako bodo po dolgem mirovanju ponovno stekla različna področja 

družbenega življenja. Nestrpnost narašča. Obenem vrednotimo učinke, izgubo in dobiček tega družbenega izziva. 
 

V spominu podoživljamo besede in podobe zadnjih tednov. Tu so besede nemške zvezne kanclerke: „Vsako življenje šteje!” 

Tu je spomin na besede molitve papeža Frančiška na praznem trgu svetega Petra. Ta molitev sredi postnega časa, mi je 

bolj segla v srce, kot številne praznične slovesnosti pozneje. „Nismo se ustavili pred Božjimi opomini. Niso nas zdramile 

vojne in po vsem svetu razširjene krivice. Nismo slišali krika revnih in ječanja našega težko bolnega planeta. Brezčutno smo 

živeli naprej v prepričanju, da bomo v bolnem svetu lahko ostali vedno zdravi.” Njegove besede so bile apel in svarilo, a 

obenem tudi prošnja v stiski: „Zdaj Te prestrašeni na viharnem morju življenja prosimo: Prebudi se, Gospod!”   
 

V medijih smo lahko spremljali neverjetno obilje svetih maš in molitev. Izmenjavali smo si sporočila, slike in video posnetke 

s pozdravi za Veliko noč. Prebirali smo jih lahko celo iz zaslonov na zidovih cerkva. Ponovno smo spoznali, da nobeno od 

naših svetišč in središč, ne more živeti brez živih Domačih svetišč, povezanih s Prasvetiščem. Svete maše iz Prasvetišča, so 

bile karanteni in zaprtim vratom navkljub, spremljane po svetu bolj kot kadarkoli prej. Bomo ohranili to navado?    
 

Na Schönstattski dan 18. aprila, smo na isti način - preko web kamere, kot ena družina: sklenili, obnovili, poglobili, ponovili 

in na novo začeli Zavezo ljubezni. Taki dejavniki, so pomembni mejniki v našem duhovnem življenju. Vodilo iz časa mojega 

noviciata se je glasilo: „Opazuj naravo in spoznaj kako rastejo drevesa.” Zaradi njihove počasne rasti, lahko občutite vso 

svojo majhnost. V času epidemije, sem se spraševal ali v senci Corona krize iz Zaveze ljubezni, brsti in raste že kaj novega? 
 

Kateri duhu biva v nas in naših domovih? Večina nas je za štirimi stenami doma, preživela toliko ur kot že dolgo časa ne. 

Ne glede na to ali živimo sami, v redovni skupnosti ali v družini, nam je življenje v karanteni omogočilo globlje razumevanje 

stanja naše notranjosti in spoznanja kateri duh „biva” v nas. „… Božji Duh prebiva v vas?” 1 Kor 3,16  Te svetopisemske besede, 

smo izbrali v času pred Corono, za naše geslo leta. Bivanje Svetega Božjega Duha v nas, pomeni tiho in trajno delovanje, 

ki nas dviga k nebu. Dve mali besedi: „živim” in „za” opisujeta proces rasti, dosežen v Zavezi ljubezni v času Corona krize: 
 

1. MALA BESEDA, „živim” JE SINONIM ZA VELIK DUHOVNI NAPREDEK:. Oče Kentenich opisuje svoj pogled na vero ljudi 

takole: „Nekateri ljudje zaradi strahu pred valovi življenja, otrpli ostanejo na bregu. Od brega si upajo odriniti tisti, ki se znajo 

boriti z valovi in viharjem. Vedno znajo poiskati smer rešitve in si tudi upajo drugim v pomoč vreči reševalni obroč.” Samega 

sebe je opisal kot nekoga, ki ve koliko tvega, vendar je kljub temu, da bi pomagal bližnjemu, pripravljen skočiti v valove in 

pri tem uporabiti vse svoje človeške sposobnosti in vso pomoč milosti. Podajanje v negotove okoliščine, ob spoznavanju 

življenjskih razmer bližnjega, nima vnaprejšnjega zagotovila uspeha. Pri naših odločitvah ne vemo vedno zagotovo, kaj je 

v danem trenutku najbolje. Vendar, če dajemo ljudem upanje in vero, ne bomo nikoli zgrešili. Vse to je skrito v mali besedi 

„živim.” Koliko razpravljavcev, že poskuša Corona krizo čim bolj objektivno ovrednotiti in preseči. Hvala Bogu imamo 

priložnost  videti, da je veliko modrih in zavzetih ljudi pristopilo k reševanju teh stvari. Toda Corona kriza nas je pretresla 

do kosti, zato so naša nova stališča in načrti glede jutrišnjega sveta, bolj negotovi in nejasni, kot so bili kadarkoli prej.  
 

Zahvala, da „živim” ne spada samo na konec, ko je že vse načrtovano in organizirano. „To ni nekakšna nebeška smetana 

na kavi naših uspehov, saj se potrebuje človek za vse, prav za vse, zahvaljevati Bogu.” Corona kriza nas je naučila pravega 

vrstnega reda. Naš temelj in naša zasidranost je v Bogu. Samo takrat se v življenje podajamo s pravim pogumom in 

zaupanjem. Bolj kot so razmere nejasne in nepredvidljive, bolj se zanašajmo na Boga, da nas On vodi. Bog ob pravem 

času odpira in zapira vrata, da bi iz zgodbe našega življenja, nastala zgodba Zaveze ljubezni in zgodba našega Odrešenja.  
 

2. MALA BESEDA, RASTI V ČASU KRIZE JE BESEDA „za” IN POMENI ODNOS: Zaveza ljubezni z ljudmi vsega sveta je 

Schönstattskemu gibanju ob 100. jubileju, odprla vrata za naslednjih sto let. Želimo biti apostolsko gibanje. Zato naj vsak 

človek s svojimi sposobnostmi in vprašanji, svojimi krepostmi in slabostmi, s svojo vero in nevero, izkusi domačnost in moč 

Zaveze ljubezni. Zato smo na predvečer 100. obletnice Schönstatta, svetu poslali sporočilo: „Napolnjeni z misijonskim 

duhom, ponujamo ljudem vsega sveta in vseh okolij družbe, Zavezo ljubezni kot pot in upanje. Gospod, daj nam svoje oči, 

da bomo gledali na dostojanstvo bližnjih, daj nam svoje uho, da slišimo njihova vprašanja in jezik, ki bo gradil mostove!”  
 

Zaveza ljubezni, nas je tudi pripravila na preizkušnje. V moči naše Zaveze ljubezni, smo lahko z „za” odgovorili na begunsko 

krizo. Tudi pri Corona krizi, gre za posebno obliko solidarnosti „za.” Gre „za” sožitje od družine, osnovne celice skupnega 

življenja naprej. Verjamem da „za,” vključuje tudi za naše Schönstattske centre. Poleg samostojnih podjetnikov je Corona 

kriza v gospodarskem smislu najbolj neposredno prizadela hotele in konferenčne centre, saj ima na njih dolgoročni učinek. 

Pravijo, da mora gradnjo Schönstattskega svetišča iz kamna, podpirati najmanj 100 aktivnih Domačih svetišč. Domača 

svetišča ljudi vseh generacij, so pogoj za vzpostavitev in obstoj Schönstattskih svetišč.  
 

Poskrbimo, da bo naša priprava na Binkošti, postala v Domačih svetiščih odnos „živim za,” ki bo napolnjen s Svetim Duhom. 
 

VENI SANCTE SPIRITUS! – PRIDI SVETI DUH!  
 

Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija 
 


