
 

BOG DAJE SVOJ BLAGOSLOV TAM KJER JE SLOGA 
 Spoštovani ljubi bralci Pisma Zaveze ljubezni, dragi člani in prijatelji Schönstattskega gibanja! 
 

NOVI MOTO LETA:  Kaj nam lahko prinese novi moto: „Skupaj poslušati Boga,” ki je je stopil v veljavo letos oktobra? Nanaša 

se na duhovno budnost, pripravljenost in zaupanje, da se lahko v vseh izzivih zanesemo na Boga, tudi ko gre za 

medsebojna srečanja za izmenjavo navdihov Duha. Zaupam, da si lahko brez velikih naporov izpovemo misli, ki se nam 

porajajo ob tem geslu. Iz izkušenj pa vemo, da je biti dober v idejah veliko lažje, kakor biti rodoviten v dejanjih. Zato je 

vmesno vprašanje ali lahko iz letošnjega gesla, v času do 18. x. 2023, nastane kaj uporabnega za sedanjost in za večnost? 

Med mojim študijem, smo za moto novega semestra, izbrali stavek iz SP: „9 Za teboj bom hodil,  kamor koli pojdeš.” Lk  9,57     
 

Še danes, ob omembi tega stavka in spominu na veselje, ki nam ga je takrat prinesel ta slogan, zaznam, kako se v meni 

prebuja nova moč. To je moč, ki je nedvomno povezana tudi z besedilom iz Schönstattske Ustanovne listine in obljubo 

Božje Matere v njej: „V prihodnosti bom od tu pritegovala nase mlada srca in jih vzgajala za moje dobre sodelavce.”str.3, 10/3  
 

SKUPNO POSLUŠANJE BOGA in ČAS ZA SAMOREFLEKSIJO: Različne blokade v nas, lahko povzročijo zastoj dialoga. 

Neuspeh in negotovost nas zelo hromita. Izkušnja, da si sam, da nimaš zaveznikov in, da te nihče ne razume, ti pobere še 

zadnje atome moči. Po navadi hitro najdemo krivce, kot so: težki časi, moč prevladujočih medijev in vsi, ki ne delijo našega 

prepričanja. Verjetno nam tega seznama, ne bi bilo težko še razširiti. Izkušnje težkih časov in upi v lepšo prihodnost, so 

gonilna sila reform in revolucij. Izmenjava mnenj in različnih prepričanj, lahko razjasni probleme in pripelje k uravnoteženim 

kompromisom. Včasih pa se kljub vsemu, le poveča polarizacija in končamo v slepi ulici. Več o tem lahko preberemo v 

zaključni izjavi zadnjega plenarnega zasedanja škofovske konference, ki osvetli te pretrese na sinodalni poti. Kaj narediti, 

ko so izčrpani vsi argumenti, stališča pa ostajajo različna? Takrat razprave potrebujejo odmor, čas za molitev in nov pristop.  
 

Svetopisemska slika zgodovine, nikakor ne temelji na obljubi vedno boljšega sveta, ki ga ustvarja človek z neko minimalno 

dozo Božje pomoči. Tudi Cerkev se iz grešne v sveto, ne bo spremenila le z reformami in razpravami. Prepričanje 

Evangelijev je, da sta se naše odrešenje in poravnava naših dolgov, zgodila in ostajata trajno živo navzoča, samo v Jezusu 

Kristusu. Ljudje nismo več na neskončni puščavski poti med Egiptom in obljubljeno deželo. Obljubljena dežela je tako 

rekoč že v nas. Naša življenjska pot in pot vseh človeških bitij je torej vedno novo prizadevanje, da bi živeli iz resničnosti 

odrešenja. Na podlagi tega „prijema” se le „oklenemo” ponujenega odrešenja in pri sebi vršimo nujne spremembe. Tako 

se je na letošnjem oktobrskem srečanju v Schönstattu, izrazil profesor politologije Mariano Barbato. Zgled, ki nam ga je 

dal Jezus, je za nas hkrati merilo in vir novih moči. Naš letni moto je pravzaprav povzet po zgledu Jezusovega darovanja 

in v vedno novi pripravljenosti upoštevati ga, kot vedno svež vir pozitivnih sprememb.   
 

VEDNO NOV „DA” ŽIVLJENJU NAŠEGA POKLICA:  Skupno poslušanje Boga, mora postajati vedno nov „da” življenju našega 

poklica. Čeprav smo zelo duhovni in pozorni na Božji glas v času in v srcih ljudi, pogosto manjka naš odgovor. Naš letni 

moto želi doseči prav to. Božji načrt odrešenja, utelešenje njegovega Sina v času, ni šel mimo človeka. Bog je potreboval 

in želel slišati Marijino besedo sodelovanja, njen „da.” Naše poslušanje, mora postati rodovitno predvsem v našem 

pristanku Bogu na sodelovanje. Naj se čutimo še tako omejene, želi Bog tudi danes slišati naš „zgodi se,” naš „da.” 
 

Sestra dr. M. Elizabet Parodi je na letošnjem oktobrskem srečanju, nazorno predstavila kako se lahko karizma Schönstatta 

uresničuje na zelo različne načine. Schönstatt nam želi za naše nemirne čase predstaviti zglede, po katerih si je mogoče 

ustvariti človeško-duhovne in naravno-nadnaravne izkušnje in oporo v njih. Jožef Engling nam naravnost z bojišča 1.  

svetovne vojne, preprosto opiše bistvene izkušnje Schönstattske duhovnosti. V pismu patru Kentenichu, pripoveduje o 

zelo globoki duhovni izkušnji. „Sredi ognja granat,” piše, „sem se počutil bližje Božji Materi, kot kadar koli prej. Prav nič me 

ni bilo več strah, ... Počutil sem se varnega, kot bi bil z Njo v Svetišču.” In potem pride stavek, ki opisuje celoten organigram 

navezanosti, ki sestavlja njegov duhovni dom in varnost: „Čutim veliko hrepenenje po Njej (Božji Materi), po Njenem 

Svetišču, po vas (pater Kentenich) in po ljubljenih sotovariših (družbi tovarišev iz Schönstatta), ki me pogosto prevzame.” 

Poslušanje Boga v luči naše karizme, ima veliko različnih spoznanj in hkrati preprosto skupno središče v Zavezi ljubezni. 
 

ŽIVA KULTURA ZAVEZE LJUBEZNI: Kako naj bo naše „Skupno poslušanje Boga” hkrati 

„Živa kultura Zaveze ljubezni?” Se nam zdi slika otrok, ki vlečejo tovornjak, realistična? 

Vsekakor kot eden držijo skupaj in so zbrani ter motivirani za dosego svojega cilja. 

Lahko bi rekli, da manjka le še pomoč od zgoraj. Ob letošnjem geslu, imamo tudi 

molitev k Mariji. stran 2 Upam, da bo vključena v vse razprave in načrte za leto, ki je 

pred nami. V tej molitvi, so ob zgledu Božje Matere, našteti trije potrebni bistveni 

koraki: skupno poslušanje, skupno odločanje in skupno delovanje. Ko pomislim, da bi 

na sejah nacionalnih odborov gibanja, na sejah odborov gibanj za družino, ob 

pripravah taborov za matere in otroke, pri študijskih skupinah za očete, v vodstvenih 

ekipah poletnih počitniških taborov, v uredništvih naših revij in še kje, pogosteje molili 

to molitev in se potrudili za vse tri naštete korake, takrat bi se zagotovo zgodili duhovni 

premiki. Tudi tiho osebno ponavljanje te molitve v domačih svetiščih, vrši pomembno 

povezovalno vlogo v občestvu in dela naše letno geslo rodovitno. Čutim moč, ki se skriva v takšni 

povezanosti. Bistvo našega novega letnega gesla je prav sožitje v povezanosti. Za nas je to hkrati izziv in hkrati dar.             

https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/2021/10/ustanovna-listina.pdf
https://schoenstattska-druzina.si/web/content/uploads/2021/10/ustanovna-listina.pdf
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V mojih študentskih letih, ko smo za moto novega semestra izbrali geslo: „9b Za teboj bom hodil, kamor koli pojdeš,” Lk  9,57 

me ni toliko nagovarjalo in motiviralo sâmo geslo. Veselje je bilo opazovati, da se je geslo dotaknilo nečesa v notranjosti 

vseh nas, tako na osebni ravni, kakor na ravni skupine. Ob druženju in izbranem geslu, ki vse povezuje je nadvse lepo 

čutiti moč občestva. 
 

Želim, da bi bili močno zedinjeni „drug z drugim” in „drug za drugega.” To je moja želja za vas in za vse nas!  
 

pater Ludwig Güthlein, Schönstattsko gibanje, Nemčija            

prevod: g. Anton Markelj                                                                                                     

                 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 

I. Molitev Schönstattskega gibanja od 18.x.2022 do 18.x.2023  
    Lahko jo molimo tudi za Božji blagoslov 10. srečanja z Marijo Romarico, prihodnje leto. 

Marija, žena poslušanja! 

Odpri naša srca za Božja sporočila namenjena našemu času. 

Naj med tisočerimi besedami sveta, slišimo besede Tvojega Sina Jezusa. 

Prosimo Te, da bi prejeli darove Svetega Duha, 

ki je naš Notranji vodnik na poti vere. 
 

Marija, žena odločitve! 

Naj tako kot Ti, zaupljivo rečemo „da” Božjim željam, 

kajti potem nam Bog odpira vrata za naslednje korake. 

Izprosi nam darove Svetega Duha,  

ki nam dajejo moč in ohranjajo upanje.  
 

Marija, žena dejanj! 

Ko v naglici kakor si hitela Ti, hitimo k ljudem, spremljaj naša dejanja. 

Daj, da pri svojih odločitvah delamo drug za drugega in drug z drugim. 

Izprosi nam darove Svetega Duha, ki premagajo človekov notranji  

odpor in naredijo vsako prizadevanje in vsako ljubezen, rodovitno.    
 

Marija, Nevesta Svetega Duha! 

Sredi apostolov si goreče prosila za obljubljenega Tolažnika,  

ki šibke ljudi spreminja v močne in povede Cerkev na pot zmage. 

Odpri naše duše Božjemu Duhu,  

da bo nastal nov svet, preobražen po Svetem Duhu. 
 

Amen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslovna slika pri: https://schoenstattska-druzina.si/ za AKTUALNO - uvodnik je iz https://cutt.ly/IMh2dC1  
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