
 

 

SVETI JOŽEF, VZOR VSEM OČETOM! 
Dragi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 
 

Zgled svetega Jožefa. Papež Frančišek je s svojim apostolskim pismom „Patris corde - Z očetovskim srcem,” dal katoličanom 

v razmišljanje nekoliko zapostavljen, v času pandemije pa bistveni gradnik družbenega življenja. S svojim pismom, nas je 

papež 8. decembra 2020 spomnil, na svetega Jožefa, ki ga je papež Pij IX. pred 150 leti, razglasil za „Zavetnika Katoliške 

Cerkve.” Njegov poznejši naslednik papež Pij XII., ga je predstavil za „Zavetnika delavcev.” Papež Janez Pavel II., pa kot 

„Odrešenikovega varuha.” Ljudstvo se mu priporoča in ga ima za „Priprošnjika za srečno smrt.” 
 

VODILNE IN PODPORNE VLOGE. Mnogi kristjani so bili presenečeni. Nekateri so v tem presenečenju nehote pomislili, češ 

ali papež res nima dovolj pomembnejših tem, da se je sedaj spomnil na svetega Jožefa. (!) Na vsakoletni podelitvi Oskarjev, 

za najboljše igralce, zelo vrednotijo in dajejo nagrade igralkam in igralcem tudi za najboljšo „stransko vlogo.” V angleščini  

se temu reče „supporting role” ali „podporna vloga.” Besedna zveza: „stranska vloga,” nam bolj zveni kot nepomembna 

vloga, razen kadar morda izrecno ne govorimo o „pomembni stranska vlogi.” Igralec „podpornik” pa daje svoj prispevek k 

uspehu in veličini celotnega filmskega dela. V življenju je pogosto tako, da vodilna vloga ali določeno odgovorno mesto, 

nujno potrebuje podporne in spremljevalne člane ekipe, da zastavljeni projekt uspe.  
 

Vloge v zgodovini odrešenja. Papež Frančišek meni, da v zgodovini Božjega odnosa z ljudmi, nedvomno velja zelo 

drugačno vrednotenje vodilnih in podpornih vlog. Zgodovina odrešenja, se začne z rojstvom Božjega otroka v precej 

negotovih okoliščinah. Velikaši in pomembneži tega sveta, niso njegovi podporniki. Zaščito in podporo Božjemu otroku, 

zagotavlja nekdo drug. Sveti Jožef izreče svoj brezpogojni „da” vlogi in kraju, ki sta mu bila podeljena po Božjem scenariju.  
 

Svetost tihega služenja. „Sveti Jožef nas spominja, da imajo vsi tisti, ki so na videz skriti ali v »drugi vrsti«, neprimerljivo vlogo 

v zgodovini odrešenja. Vsem gre beseda priznanja in hvaležnosti” piše papež Frančišek. Papež vidi v tem, enega od 

najpomembnejših naukov pandemije: „... sredi krize, ki nas prizadeva, doživljamo, da »naša življenja, ki jih tkejo in podpirajo 

navadni ljudje – običajno pozabljeni, – ki se ne pojavljajo v naslovih velikih časopisov in revij in ne na prizoriščih zadnjega 

showa, pa vendar danes zanesljivo pišejo odločilne dogodke naše zgodovine: zdravniki, bolničarke in bolničarji, delavci v 

supermarketih, čistilke, čuvaji, prevozniki, organi pregona, prostovoljci, duhovniki, redovnice in mnogi, mnogi drugi, ki so 

razumeli, da se nihče ne reši sam. ...” 
 

Sveti Jožef, vodnik do naše življenjske izpolnjenosti. Številni razlagalci lika svetega Jožefa jasno povedo, da je od tega ali 

prepoznamo in z vsem srcem sprejmemo svoje življenjsko poslanstvo, odvisna naša sreča in naša življenjska izpolnjenost. 

Z vsakim poglavjem svojega apostolskega pisma,  papež Frančišek poglablja in razvija misel, kaj pomeni ljubiti z očetovim 

srcem. Poglavja si sledijo: 1. Ljubljeni Oče, 2. Oče v nežnosti, 3. Oče v poslušnosti, 4. Oče v sprejemanju, 5. Oče ustvarjalnega 

poguma, 6. Oče, ki dela, 7. Oče v senci.  
 

PODOBA OČETA, NAM GOVORI O BOGU. Papež Frančišek v svojem apostolskem pismu, predvideva kot nekaj 

samoumevnega, da iz  mnogih Jezusovih kasnejših prilik in učenja, odsevajo izkušnje, ki jih je Jezus pridobil v času 

odraščanja. Jezus v svojih govorih, zelo prepričljivo govori o dobrem zemeljskem očetu in na enak način o svojem pravem 

Očetu v nebesih. Jožef je bil Jezusu res pravi oče. „Pritegoval sem jih s človeškimi vezmi, z vrvicami ljubezni. Bil sem jim 

kakor tisti, ki si vzdigujejo otroka k licu, počasi sem mu dajal jesti.” Oz 11, 4 Jezus je ob redniku Jožefu, doživljal tudi usmiljenje 

Boga Očeta: „Kakor oče izkazuje usmiljenje nad otroki, Gospod izkazuje usmiljenje nad tistimi, ki se ga bojijo.” Ps 103, 13  Naša 

želja, ki je v posnemanju odnosa Boga do nas ljudi, nosi v sebi visok standard: „Kadar koli se znajdemo v položaju, da 

moramo uresničevati očetovstvo, se moramo vedno spominjati, da nikoli ne gre za posest, ampak za »znamenje«, ki nas 

napoti na višje očetovstvo,” piše papež Frančišek proti koncu svojega apostolskega pisma.   
 

Abba – Očka! Tako bogatega opisa pravega očetovstva in odnosa tega očetovstva do Jezusove Blagovesti, ki nam želi 

pomagati klicati Boga: „Abba! – Očka,” nisem bral že dolgo. Kako kritično in protislovno, obenem pa tako osvobajajoče in 

lepo je lahko človeško očetovstvo? V novejših člankih v zvezi z našim ustanoviteljem, gre jedro razprav ravno v to smer. Z 

velikim zanimanjem zasledujem vsa ta poročila in pričevanja v zvezi z njim, saj nam dodatno osvetljujejo podobo našega 

očeta in ustanovitelja. 
 

ZAUPAJMO DOSEDANJIM IZKUŠNJAM in ZAČNIMO Z NJIHOVO IZMENJAVO: Dobra novica v zvezi s patrom Kentenichom 

je, da bo zgodovinska komisija, ki jo je ustanovila škofija Trier, kmalu začela z delom. Njeno delo bo, zaradi obilice materiala 

obsežno in dolgotrajno. Vsaka podoba, ki nam je danes na voljo o očetu Kentenichu, je del mozaika številnih subjektivnih 

notranjih pogledov in izkušenj. Ne vemo še kako usodno odločilni za naše dokončno razumevanje njegovega življenja, so 

kritični in nasprotujoči si deli mozaika. Intenzivno raziskovanje in podrobne analize, ki trenutno potekajo, so za nas velika 

milost. Kolikor večji je časovni odmik od življenja in dela našega ustanovitelja, toliko bolj obsežna in jasna morajo biti 

poročila in pričevanja o njem, da bi njegovo osebnost lahko videli v pravi luči. Vendar je vsem zbirkam pisnih virov in 

ustnim poročilom navkljub, na kocki tudi naš osebni odnos z njim. Vsak član Schönstattskega gibanja, bi moral pri sebi 

odgovoriti na vprašanje: Kaj mi pomeni oče Kentenich? Gre za našo intuicijo in našo osebno presojo. Kaj mi vzbuja distanco 

in kaj zaupanje v njegovo osebo in delo? Bolj neposredno kot kadarkoli prej, smo pozvani, da jemljemo resno svoje odzive 

na lik našega očeta in ustanovitelja. 
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Naše izkušnje so lahko samo osebne. Največkrat se te dokončno prečistijo in skristalizirajo, ob pomoči povratnih informacij 

in reakcij drugih. Zato med vsemi generacijami in skupnostmi našega gibanja, potrebujemo odprt in umirjen dialog. 

Vsakdo  lahko prispeva svoja vprašanja, prepričanje in perspektive. Tako se bodo srečali različni pristopi, stališča in vidiki. 

Iskreno upam, da bomo lahko našli in ustvarili veliko takšnih prostorov za razpravo. Če se boste pogovarjali in ostali v 

intenzivnem pogovoru, ne bo vedno lahko. Menim pa, da bo tak učni korak za prihodnost Schönstatta, odločilen. V 

tolažbo nam je, da nas do novih velikih pozitivnih premikov in do naše večje notranje gotovosti, običajno pripeljejo samo 

veliki izzivi.  
 

Križ je izvir, ki vodi v odrešenje in so vrata, ki vodijo do popolnosti. Apostolsko pismo papeža Frančiška je zaradi številnih 

svetopisemskih referenc, ki so prikazane v njem, za nas zares dober in vsakodnevno uporaben kompas. Naravnanost na 

podobo usmiljenja Očeta in dobrega Pastirja v njegovem apostolskem pismu je tisti ideal, pri katerem se je naš ustanovitelj 

vedno znova navdihoval. Navkljub vsem izkušnjam s človeško omejenostjo in slabostmi, pater Kentenich ni nikoli izgubil 

spoštovanja in zaupanja v ljudi. Prepričan je bil, da nas je Bog poklical k resnični in globoki ljubezni. Prav tako je bil tudi 

prepričan, da nam je Bog dal sposobnost za takšno ljubezen. Pri Jezusu se učimo, da je pot vsake človeške ljubezni, 

zaznamovana tudi s Križem. To je jedro in središče naše krščanske vere. Križ ni nikakršna pohujšljiva in nadležna napaka v 

sistemu. Križ je vsemu nerazumevanju te skrivnosti navkljub, izvir, ki vodi v odrešenje. Križ predstavlja vrata, ki vodijo k 

popolnosti.  
  

 

Vsem Vam želim blagoslovljeno leto 2021!  
 

     Vaš brat, p. Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija  
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P.S. Papež Frančišek zaključi svoje apostolsko pismo: „Ne ostane drugega, kot da svetega Jožefa prosimo za 

milost vseh milosti, to je za naše spreobrnjenje! Njemu namenjamo svojo iskreno molitev: 
 

Pozdravljen, Odrešenikov varuh 

in ženin Marije vedno Device! 

Tebi je Bog zaupal svojega Sina, 

Marija je vate položila svoje zaupanje, 

ob tebi je Kristus postal človek. 
 

O blaženi sveti Jožef, 

tudi nam se izkaži kot oče! 

Vodi nas na poti življenja,  

izprosi nam milost, usmiljenje in pogum, 

ter nas obvaruj vsakega zla. Amen!                                                              https://cutt.ly/xjmLtUp                                                     
 

Rim, pri Svetem Janezu v Lateranu, na praznik Brezmadežnega spočetja Blažene Device Marije, 

8. decembra leta 2020, v osmem letu mojega papeževanja.”                                                                                                                      
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