
 
   

„POSLUŠATI BOGA V OBČESTVU!”   

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

ZASEDANJE DELEGATOV SCHÖNSTATTSKEGA GIBANJA. Na 

zasedanju delegatov Schönstattskega gibanja, marca letos, so 

bile za vodilno misel našega gibanja od meseca oktobra 

naprej, ko praznujemo obletnico ustanovitve, izbrane besede: 

„Skupaj poslušati Boga.” Ali bomo ob tem zares naredili korak, 

ki presega tisto, kar že tako in tako delamo ali si želimo delati? 

To vprašanje nas je zelo zaposlovalo. Logično je, da iz 

odprtosti posameznikov in iz pripravljenosti, da se vsak dan 

individualno sprašujemo po Božji volji in nanjo odgovarjamo, 

ne bo samodejno nastal nek skupen proces. Za kaj takega je 

potrebna povezanost v občestvu. V prihodnje se želimo zato 

pustili izzvati besedi: „skupaj.” Naše Schönstattsko „občestvo” različnih skupnosti in vej našega gibanja in naše Schönstattsko 

„občestvo” različnih generacij, vidimo, kot smer in pot naše nadaljnje rasti.   
 

II. MEDNARODNI BINKOŠTNI KONGRES V SCHÖNSTATTU: Prejšnji mesec, od 8. do 12. junija, pa je v Schönstattu potekal 

II. mednarodni binkoštni kongres, s 145 predstavniki iz 30 držav. Svoja razmišljanja, so voditelji kongresa povzeli v Pismo 

mednarodni Schönstattski družini. „Navdihnjeni od binkoštnega praznika, ’smo vztrajali v občestvu z Marijo’ prim. Apd 1, 14, 

da bi v tej zgodovinski uri izziva za naše gibanje, prosili Svetega Duha za pomoč. Po obtožbah na račun patra Kentenicha 

in potem, ko smo zaradi pandemije, ta kongres že dvakrat preložili, smo se zbrali, polni hvaležnosti za življenje, ki ga Bog 

vedno znova in znova prebuja v nas.” Kljub veliki pestrosti držav in kultur zbranih je postal kongres otipljiva izkušnja skupne 

poti. Zato je sporočilo kongresa mednarodni Schönstattski družini, da se lahko vprašanjem, ki zadevajo Schönstatt, svet in 

Cerkev, bližamo le „na učljiv, odkrit, odprt in sinodalen način.” Celotno pismo lahko najdete na https://cutt.ly/dLleRYS.  
 

Cerkev in Schönstatt na bregu novih časov. Ob razmišljanju o prihodnosti 

Schönstatta je bila med kongresom omenjena slika, ki je povzela notranjega duha 

sodelujočih. Poznamo sliko, na kateri stoji naš ustanovitelj ob Michiganskem jezeru 

in gleda v obzorje. In ker je pogosto govoril o „Cerkvi na bregu novih časov” in o 

procesih sprememb, v katerih sta svet in Cerkev, smo to sliko pogosto razlagali, kot 

pogled proti obzorju, v prihodnost in proti novemu bregu. Na kongresu je vzniknila 

misel, da vse to, kar danes vznemirja in zaposluje ljudi, že spada k obali novih časov.                           https://cutt.ly/ALlhOcQ 

Ladja Schönstattskega gibanja ni več na plovbi ali na poti skozi ta ali oni vihar, ampak smo že prispeli na novo obalo.  
 

Izzivi ob vstopu v novo deželo. Zdaj gre za to, da vstopimo v novo deželo. Zaveza ljubezni, ki je korenina naše duhovnosti, 

se mora v tej novi deželi ohraniti in v sedanjih izzivih izkazati svojo rodovitnost. Na 

kongresu je bil pogosto govor o karizmi, ki jo moramo še bolje razumeti in živeti. Gre 

za pastoralno - pedagoško pristop, ki se dotika jedra človeške osebe. Izziv za Cerkev in 

družbo, naš ustanovitelj formulira kot vprašanje: „Kako naj se današnji človek, čigar 

notranje življenje je tako strašno razcefrano, znova nauči prav ljubiti Boga in bližnjega?” 

in „Kako naj potem, ko so vse duševne povezave in vse notranje vezi potrgane ali 

ogrožene, človekovo notranjost znova združimo v zdrav, povezan organizem?”  
 

Današnje poslanstvo Schönstatta. Pater Kentenich je skušal v ta namen, poiskati primerna mesta in okoliščine, ki ustvarjajo 

izkustvo novih oblik prežemanja naravnega in nadnaravnega. Njegova osebnost je že tak primer. Prav to je tudi poslanstvo 

Schönstatta danes. Take kraje in okoliščine, hočemo ponuditi v vseh vidikih duhovnosti in življenja. Naše Schönstattsko 

občestvo, mora nuditi prostor, ki bo porajal raznotere vzpodbudne, človeško-duhovne izkušnje, vezi in povezave. 
 

Vloga razuma, srca in delovanja. Na sliki je pri različnih ljudeh, ki gredo v novo deželo, neka podrobnost, 

ki jo pogosto spregledamo, kadar jo vidimo prvič. Vsi so od karizme, to je od ognja Svetega Duha, prejeli nek 

specifičen dar. Apostolska dela to opisujejo tako: „Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se 

razdelili in nad vsakim je obstal po eden.” Apd 2, 3 Če pogledamo sliko natančneje, vidimo, da imajo nekateri 

plamenček nad glavo, drugi na roki in spet drugi ga nosijo v srcu. Rodovitnost karizme potrebuje vse te 

razsežnosti. Potrebuje razumevanje okoliščin današnjih vprašanj in izzivov, potrebuje neposredno 

uresničevanje v konkretnih projektih in pobudah ter potrebuje srca, ki jih Sveti Duh popolnoma prevzame. 
 

POSLUŠATI BOGA V OBČESTVU: ’Skupaj,’ ki je postal na mednarodnem binkoštnem kongresu viden in je dal ime našemu 

naslednjemu letnemu geslu, je človeško-duhovno ’občestvo’. Na sliki, ki jo je za naše letno geslo naslikala gospa Maria 

Kiess, se ljudje srečujejo okrog Svetišča Božje Matere. V ozadju je videti hiše v mestu. Rumeno oranžna barva, zaljša prizor. 

To so barve Binkoštnega ognja. Volja do sodelovanja ’skupaj’ je izhodišče in omogoča srečanja. Glede na številna 

vprašanja, pa je ta ’skupaj’ tudi naloga in cilj. Različni poudarki in pričakovanja drug od drugega, postajajo tudi kamni 

spotike in preizkušnja za ’skupno’ iskanje. Vemo, kako glasno se poudarja in namerno zaostruje razhajanja znotraj Cerkve.  

https://cutt.ly/dLleRYS
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Katoliška Cerkev in Schönstattsko Marijansko gibanje, želita ostati v poslušnem sobivanju občestev, ki v srcih ljudi rojevajo 

pobude Svetega Duha. V vseh čisto osebnih vprašanjih, kakor tudi v skupnih vprašanjih Cerkve, Vam želim takšnega 

skupnega poslušanja! 
 

Iz Marijinega Svetišča v Schönstattu, Vam vsem pošiljam lepe pozdrave! 

 

pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija            

prevod: s. Vesna Jelen                                                                                                     
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