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1. RAZMIŠLJANJE

Izraz „PRISPEVKI V ZAKLAD MILOSTI” je eden od osrednjih pojmov v Schönstattskem prenovitvenem
gibanju, katerega vsebina in pomen, nam nista vedno takoj odkrita. Teh besed tudi ni mogoče
preprosto zamenjati z drugimi slovenskimi izrazi. Besedna zveza „Prispevki v Zaklad milosti”,
originalno „Prispevki v Kapital milosti”, ni Schönstattskega izvora. Ta izraz srečamo že pri Alfonzu iz
Li-Guorija, J. M. Scheebnu in drugih. Pater Kentenich je ta izraz privzel okoli leta 1915 in mu pustil
izvirno obliko.
Izraz „KAPITAL” izvira iz gospodarskega življenja in pomeni vsoto dobrin, običajno v obliki financ. V
gospodarskem okolju, se kapital povečuje ali pa se manjša. Zaradi te dinamike kapitala, je izraz
„Kapital milosti” lahko narobe razumljen. V nadaljevanju „Zaklad milosti.” Duhovni „Zaklad milosti” se
ne veča in se ne zmanjšuje. Kristus je s svojim odrešenjskim trpljenjem, nam ljudem zaslužil „Zaklad
milosti,” ki mu ne potrebujemo in ne moremo ničesar dodati.
„OBJEKTIVNO ODREŠENJE” Kristusovo odrešilno dejanje je popolno in zaključeno. Toda
podeljevanje sadov odrešenja, še vedno traja. Odrešenik Jezus Kristus je nalogo pomočnice pri
razdelitvi sadov in milosti odrešenja, zaupal svoji Materi Mariji. Zato Mariji pravimo tudi Nebeška
zakladničarka. Kljub temu, da je „objektivno odrešenje” že zaključeno, vseeno potrebujemo še
„subjektivno odrešenje.”
„SUBJEKTIVNO ODREŠENJE” Pri tem je mišljeno, da je za osebno odrešitev posameznika, potrebno
tudi njegovo osebno sodelovanje. Človek se mora odpreti milostim odrešenja in si z njihovo
pomočjo, prizadevati za svojo osebno izpopolnitev. Naši „Prispevki v Zaklad milosti,” so naše
odpiranje tem milostim, ki jih je za nas pridobil Odrešenik Jezus.
„Zaklad milosti” se z našim delovanjem ne veča, temveč z našo molitvijo, daritvijo in vsem kar
počnemo iz ljubezni do Boga in Božje Matere, izražamo svoj „pristanek” in „sodelovanje” z načrtom,
ki ga ima Bog z nami. Milostni kraj Schönstatt, tudi ni nastal samo zaradi delovanja Božjih milosti,
ampak tudi zaradi sodelovanja ljudi s „Prispevki v Zaklad milosti” in le takšen bo obstajal tudi v
prihodnje. Duh Schönstatta pooseblja geslo: „Nič brez Tebe naša Mati – ničesar ne brez nas!”
„Prispevki v Zaklad milosti,” so po besedah očeta Kentenicha, „preprosto in preverjeno sredstvo, ki
celotno človeško osebnost z vsemi njenimi sposobnostmi, pritegne za opravljanje velikega
poslanstva.” p. Kentenich, Osredni pojmi, stran 25
Vsak človek, ne glede na poreklo, ne glede na starost, ne glede na to kakšen položaj v družbi ima,
naj bo bolan ali zdrav, lahko preko „Prispevkov v Zaklad milosti,” vpliva na podobo tega sveta.
Nauk o Božjem posinovljenju in o naši pripadnosti Kristusu, med drugim vključuje tudi to, da smo
vsi kristjani, udje Kristusovega telesa-Cerkve. Kadar en ud trpi, trpijo z njim vsi udje telesa. To kar
počne en ud telesa, vpliva na ostale ude, naj bo to v dobrem ali v slabem pomenu. prim. 1 Kor 12, 26
S soudeležbo kristjanov pri Kristusovi daritvi, to je z molitvijo, žrtvovanjem in z dobrimi deli, lahko
kristjan sebi in drugim pridobi milosti, ki nam jih je zaslužil Kristus.

„ZAKLAD MILOSTI” KONKRETNO:
Naši prispevki v Zaklad milosti, so običajno naša majhna dejanja darovanja.
Pater Kentenich je stanoval dalj časa v bližini garaž, katerih vrata so pri odpiranju in zapiranju
povzročala moteč hrup in vznemirjenje. Neki obiskovalec ga je vprašal, če ga to ne moti. Oče
Kentenich mu je odgovoril: „Tudi to lahko spremenimo v dar.”
„Naše dobro delo je lahko majhno, vendar kadar je opravljeno iz ljubezni, postane veliko v Božjih
očeh.” Iz „V ponedeljek zvečer” Zvezek 1, stran 109,
MALA DEJANJA - VELIKA DELA:
„Dobra dela neznancev, so kot skriti vodni studenci, ki pokrajino neopazno ozelenijo.” Thomas Carlyte
„Mnogo malih dobrih dejanj preprostih ljudi, bo spremenilo obličje zemlje.” afriški pregovor
SADOVI LJUBEZNI:
"Zaveza ljubezni bi bila brez vrednosti, če ne bi prinašali žrtev. Če bi jo potrjevali le z besedo, z
ustnicami, ne pa iz globine srca. … Nobena ljubezen ni brez žrtev. Ljubezen živi od žrtev. Kakor
plamen použiva vosek sveče, prav tako žrtev hrani ljubezen. Pa tudi obrnjeno: Žrtve so sad ljubezni."
p. Kentenich, 6. februar 1956

POPOLNA OBNOVA - RECIKLIRANJE:
„Zaklad milosti je kot sistem popolne obnove - recikliranja. Gre za to, da vse črepinje, ki kljub mojim
dobrim namenom vedno znova nastajajo, polagam v roke Božje Matere. Ona te koščke spet sestavi,
obnovi in jih spremeni v milosti ... Tvoje Svetišče o Mati, je najboljše podjetje za popolno prenovo
kar jih poznam.” Iz: „Most” 1994/3
DARUJMO VSE - NIČ NE ZADRŽUJMO ZASE:
„VSE kar nosimo v srcu, darujmo Božji Materi, kot naš prispevek v Zaklad milosti. Tak naš velikodušen
prispevek jo bo nagnil, da bo delovala iz Svetišča za nas in za druge.” „Pristna ljubezen, nas vedno
nagovarja k dejanjem.” pater Kentenich

