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LUČ, KI RAZSVETLJUJE TEMO, 3. adventni teden  

KAKO NAS BOG VZGAJA? 
 

Božja pedagogika: 
Pred nekaj dnevi, natančneje 5. decembra 2021, smo imeli v Schönstattu duhovniško 
posvečenje patra Jakoba Buscha. 
V homiliji je pomožni škof posvečevalec Matthias König, opozoril na „Božjo pedagogiko.”  
„Bog človeka nikoli v nič ne sili.  
Bog človeka nikoli ne potiska v smer, ki si je človek ne želi izbrati.   
Vendar nas Bog na naši poti, nežno in največkrat komaj opazno, vseskozi skrbno spremlja.”  
„Ampak Bog je tu! Vedno je ob nas!” je dejal škof posvečevalec.   
„Zato je za kristjana, vsakodnevnega iskalca Božjih sledi, pomembno, da je nenehno  pozoren, 
če mu želi kaj in kaj mu želi, v zvezi z njegovim življenjem, Bog sporočiti, ker je to za njega dobro.  
Božja pedagogika je še posebno na delu tedaj, kadar se kristjan iskalec Božjih sledi, sprašuje: 
Zakaj se mi to dogaja ravno sedaj?     
Zakaj gre vse v to smer?  
Ali se za tem ... skriva kaj več?   
Boga vedno lahko najdemo v vseh okoliščinah vsakdanjega življenja – seveda, če ga iščemo!”  
Zapiski iz pridige pomožnega škofa Matthiasa Königa, iz nadškofije Paderborn  

 

Neutrudni iskalec Božjih sledi p. Kentenich: 
Pater Kentenich je vedno opozarjal: „Bog je tu! Bog 
je največja gotovost v našem življenju. On je sedaj tu 
in je bolj realen, kot ta miza, ki jo vidimo pred  seboj. 
Ni pa tako materialno dojemljiva, kot ta miza. Zato 
moramo k Njemu pristopati drugače. 
Odločilno za nas kristjane današnjega časa je to, da 
verujemo v resnično prisotnost Boga sredi sodobnega 
sveta. Boga moramo zaznavati, videti in srečevati prav 
tu, sredi vsakdanjika, ne pa izven njega.”   

 

Zakon prosojnosti vsega ustvarjenega: 

Pater Kentenich je še govoril: „Vidite, zato imamo v Schönstattu čudovito lep zakon.  
To je: Zakon prosojnosti vsega ustvarjenega.  
To pomeni, da skozi vse stvari gledamo z lučjo vere. ...  
Če v življenju ne gledam z lučjo vere, potem svojo ženo gledam samo skozi čar telesne privlačnosti. 
Kadar pa na svojo ženo gledam še z lučjo vere, mi je njena lepota tudi odsev Božje lepote.  
Seveda ljubim svojo ženo, vendar skozi njeno lepoto, gledam še na Stvarnika, na dragega Boga. 
Na nek način, s takim gledanjem na bližnje, v vsako človeško razmerje vnašamo Božjo ljubezen.  
To morate početi zelo konkretno, zelo oprijemljivo, drugače naša vera obvisi v zraku.  
Ampak ali je tako tudi z našim odnosom do vseh ostalih stvari?   
Pomembno je, da vse stvari povežem z dragim Bogom in se potem z ljubeznijo s temi stvarmi 
soočim. Ne smemo toliko gledati stvari, ampak moramo skozi nje, za njimi videti dragega Boga.” 
 

Na življenje glejmo z Lučjo vere: 
Kadar hočemo odkriti Boga in njegovo delovanje, potrebujemo luč vere, ki nam je 

podarjena pri krstu. Z lučjo vere, smo v svojem življenju, sposobni videti Boga stoječega 

za ljudmi, za dogodki in za vsem stvarstvom. 
 

Potem, ko začnem iz dogodkov vsakdanjega življenja spoznavati, kako je Bog to in to  

čudovito uredil in je bila v nekem drugem dogodku spet nedvomno vpletena Božja roka, 

vsem nemogočim stvarem navkljub, se mi zdi, kot da sem prišel iz teme v svetlobo. 
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Kar nenadoma se mi posveti in za ljudmi, dogodki, 

stvarmi, boleznijo, okvaro, ..., odkrijem neko logiko. Božjo 

logiko. To vpliva name, da zaživim, saj vidim življenje čisto 

drugače kot prej. 

Iščimo Božje sledi, da bi hodíli in živeli v svetlobi:  

„Iskanje Božjih sledi” je pot, po kateri že dolga leta hodijo 

mnogi člani Schönstattskega gibanja. Z vero v dobrohotno  

Božjo previdnost, iščejo in odkrivajo znamenja Božje 

ljubezni. Adventni čas je kot naročen, da na pot iskanja 

Božjih sledi, stopimo tudi mi. https://cutt.ly/cYAlBJy                                  

 

Praktični nasveti: 
S pomočjo pregrinjala, brisač ali drugega materiala, si naredite adventni kotiček, v obliki 

poti k hlevčku. Potko si lahko izrežete iz kartona. Namažite jo z lepilom ali pasto in po njej 

posujte fin pesek. Po sušenju, otresite odvečni pesek. Pot okrasite še s kamni, mahom, 

smrečjem ali zelenjem. Pustite vaši domišljiji da deluje. Na koncu tako pripravljene poti, 

postavite hlevček in v njem zibko z Jezusom. Iz rumenega kolaž papirja izrežite odtise 

človeških nog in jih skupaj s čajnimi svečkami v alu posodicah, za kratek čas, shranite.   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                           
      
       foto: Tmaž Kvaternik 

 
 
 

https://cutt.ly/cYAlBJy
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ISKANJE BOŽJIH SLEDI V NAŠEM ŽIVLJENJU 
 

Družinska molitev uglaševanja ob prižganem adventnem venčku: 

Vsemogočni Bog, v naši sredi želimo začutiti Tvojo navzočnost. Pošljite nam svojo Luč! 

Daj nam svojega Svetega Duha in naj razsvetli naša srca, da bodo videla in slišala in naj 

On vodi naše misli.   

 

1. Spominjanje dogodkov: 

Kaj se me je v zadnjih dneh še posebej dotaknilo, napravilo name vtis, me navdušilo?  

Naj v miru in tišini, te izkušnje ponovno oživijo v moji notranjosti. 

 

2. Pripovedovanje doživetij: 

Ob pripovedovanju lastnega doživetja, postavi vsak svoj odtis noge na pot.  

Kaj naj povem ostalim?  

Delim tisto, kar se mi zdi pomembno povedati. Pozorno, poslušam, kaj govorijo drugi. 

Pomembno: Nihče naj ne prekinja ali popravlja tistega, ki govori!  Kot npr. „Že, že, ampak, ...”  

 

3. Odkrivanje Božjih sledi: 

Kaj mi pri teh spominih zbuja največjo pozornost?  

Kje lahko v tem, kar sem slišal, začutim Božje sledi, Božjo bližino, Božjo lepoto, Božje 

vodstvo, Božje želje, Božje namige, Božje prioritete,  ...? 

O tem se pogovorim z ostalimi prisotnimi. 

Pred odtise stopal, postavimo prižgane čajne lučke. Sledi z lučkami, ostanejo do Božiča in 

označijo skupno pot družine do jaslic in zibke.  

 

4. Izvršitev sklepov: 

Pomislimo, zaradi katerih stvari, dogodkov, ... čutim, da izrečem zahvalo, postavim 

vprašanje, se pritožim, nekaj poklonim, nekaj spremenim pri sebi ali kje drugje, ... ? 

Tiho razmišljam o tem, kaj želim storiti. Družina se lahko dogovori, kaj bo storila skupaj.  

 

Zahvalna molitev: 

Vsemogočni Bog! Zahvaljujemo se Ti za dar Tvoje bližine. Prosimo Te, da nam daš moč 

za to, kar je potrebno storiti in potrpljenje za tisto česar ne moremo spremeniti. 

Molimo z Božjo Materjo Marijo po lastni izbiri. 

 

Postrežba prisotnih: 

Odkrivanje Božjih sledi se lahko konča punčem. 

Skuhamo 1/2 litra sadnega čaja, mu dodamo 1 palčko cimeta,  

2. nageljnovi žbici, 1. rezino pomarančne in  

1. rezino limone in vse skupaj pokrijemo za 10 minut. 
 

Pogrejemo 1 liter jabolčnega soka. Soku dodamo precejen čaj 

in sladkamo po želji. Najboljši punč je vroč punč! 


