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MORALNA in VERSKA PRENOVA SVETA 
Besede za premišljevanje, kot priprava na sklenitev Zaveze ljubezni 2020   

 

julij 2020,                      9. RAZMIŠLJANJE  
  

 

ZGODOVINA SCHÖNSTATTA JE ZGODOVINA PRASVETIŠČA 
 

ZAVEZA LJUBEZNI: Vrniti se moramo dobrih 100 let nazaj, ko se je v nas tu v Schönstattu, prvič pojavila 

ideja o Zvezi ljubezni. To je bilo v letih 1913 in 1914. Ta ideja se v nas ni pojavila v obliki nekakšne vizije. 

Razmišljali smo samo, če bi si Božji Materi morda upali reči: „Naseli se sem v to Svetišče in s pomočjo 

našega sodelovanja, od tu k sebi vabi srca ljudi!” To je bila sama po sebi velika ideja ... Rekli smo ji: „Božja 

Mati, naredili smo vse kar je bilo v naših močeh, da se naseliš v naši kapelici in pritegneš k Sebi srca ljudi 

in jih po Sebi tu vodiš k Sinu.”  
 

Je bila mar ta kapelica že v začetku namenjena, da bo milostni romarski kraj? Tako je! Vendar ni bila 

mišljena za romarski kraj v običajnem pomenu, da bi tu ozdravljala bolna telesa. Bila je mišljena predvsem 

za milostni kraj ozdravljenja bolnih duš. Duše naj bi tu dobile nov zagon, tu naj bi ozdravljale, tu naj bi 

spet dobile voljo za vsakdanje delo in voljo za darovanje žrtev ljubezni v Zaklad milosti. 
 

Dela je bilo zares veliko. Naši mladi fantje, so bili kmalu vrženi v vrtinec 1. svetovne vojne. Misel, ki jih je 

vedno znova navduševala in jim dajala moč za vsakršne žrtve je bila: „Želimo narediti in poskusiti vse, da 

Božji Materi izkažemo ljubezen in zvestobo. Na ta način jo bomo primorali, da se spusti v naše Svetišče, 

da tu postavi svoj prestol in od tu deli darove milosti. Želimo, da se tu v Schönstattu začne religiozna in 

moralna obnova sveta, ...”  
 

Tisti, ki ste že dlje časa v gibanju veste, da je bil za ta veliki ideal, ki sem vam ga sedaj predstavil, prvotno 

uporabljen psevdonim ali bolje vzporednica: Ingolstadt - Schönstatt. Ti dve besedi, boste našli zapisani v 

Prasvetišču, eno na levi in drugo na desni strani podobe naše Matere Trikrat Čudovite. 
 

Leta 1915, smo se vsi zaljubili v malo knjižico: „Pater Rem-Marijina kongregacija.” V tej knjižici je razloženo, 

kako se je okoli leta 1550, v Ingolstadtu pojavilo veliko versko gibanje. Vodila ga je Marijina kongregacija, 

ki je v 100. letih protireformacije v Nemčiji, veliko pripomogla k ohranitvi katoliške vere na Bavarskem. 

Gibanje je imelo prav takšno majhno kapelico, kakršno imamo mi. Ljubo Božjo Mater so tam častili kot: 

MATER TER ADMIRABILIS - MATER TRIKRAT ČUDOVITO.  
 

Kaj pomeni ta vzporednica? Takrat smo sklenili, da si bomo prizadevali, da se iz svetišča v Schönstattu, 

širi moralna in verska prenova sveta, kakor nekdaj iz Ingolstadta. Videli smo velika dela, ki so jih v 

preteklosti pod Marijinim praporom storili naši predniki. Tudi mi smo si zastavili cilj: „To kar je Ingolstadt 

naredil za versko in moralno prenovo Nemčije v tistem času, naj v našem času stori Schönstatt za ves svet!” 
 

Mladi ljudje, vzgojeni v Schönstattu, so ostajali zvesti svojim idealom tudi potem, ko so odšli v svet. Postali 

so „sol zemlje” v svojem novem okolju. Naši mladi fantje so bili vrženi v metež 1. svetovne vojne. Tam so 

s svojim svetlim zgledom, v gibanje pritegnili tudi mnoge druge in jih s tem vključili v obnovo sveta.  
 

Če bi si na primer zastavili cilj: „Želimo postati apostoli!” bi bil ta slogan preveč trezen in pust. Mi smo pri 

tem imeli pred seboj tudi svetal zgled zgodovine, ki nas je obvezoval. Bili smo notranje nagovorjeni:  

„Zakaj tega kar so storili naši predniki v Ingolstadtu, ne bi mogli storiti tudi mi tu v Schönstattu?”  
 

Pomislite še enkrat o tem, kakšna drzna ideja je to bila. Vendar so mladi študentje verjeli vanjo! Verjeli so, 

da je izvedljiva. Verjeli so, da se od tu iz njihovega najljubšega kraja, to je iz Prasvetišča, z njihovo udeležbo 

in pomočjo, začenja gibanje moralne in verske prenove sveta.    
 

Ta ideja se bo uresničevala tudi danes, če boste zanjo najprej požrtvovalno pritegnili ljudi v okoljih v 

katerih živite in se ob tem ne boste ustavili.          

pater Kentenich: Splošna načela apostolskega gibanja, Schönstatt 1929. 

Založba Schönstatt: www.schoenstatt-verlag.de  ISBN: 3920849922  

http://www.schoenstatt-verlag.de/
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