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 1. LETNO SREČANJE z Marijo Romarico  

 

SREČANJE Z JOAOM LUIZOM POZZOBONOM 
 
Luči v cerkvi se ugasnejo. Pri vhodu v cerkev dobijo otroci in mladostniki svečo, sveče naj bodo v posodicah 

ki se lahko kjerkoli odložijo in  se vosek ne razliva.  
 

Pesem Mae Peregrina iz CD-ja, po cerkvi gredo 4 osebe in prižigajo sveče otrokom in mladostnikom, 
globus Zemlje, se pomika skoz špalir proti glavnemu oltarju. 

 

1. BRALEC: Otroci in mladostniki namesto nas vseh nosijo lučke v svojih rokah. Ti in Ti 
in Jaz.  Vsi mi smo male svetilke, majhne luči na tem svetu. Ti in Ti in Jaz,  mi vsi smo 
po klicani, da izžarevamo luč Božje ljubezni v današnji svet. V znamenje te naše odlo-
čitve simbolično prinašamo te sveče pred oltar. 

pred Zemeljski globus otroci postavijo lučke  
 

2. BRALEC: Terorizem, nasilje, egoizem, katastrofe legajo kot temne sence na svet. 
 

1. BRALEC: Toda v tej temini sveti ena luč. 
                                                                                                   prižgemo Velikonočno svečo 

 

2. BRALEC: Kristus je Luč sveta! On premaguje temo sveta! Iz Schönstattskega Svetišča 
išče Božja Mati ljudi, ki bi Njegovo luč prinašali v svet. 

postavimo veliko podobo Prasvetišča 
 

1. BRALEC:  Ne gre brez Matere Trikrat Čudovite, Kraljice in Zmagovalke in seveda ne 
gre brez nas! NIČ BREZ TEBE MATI, NIČESAR BREZ NAS! 

postavimo plakat 

2. BRALEC:  Nič brez tebe Mati, ničesar brez nas! 
To je oznanilo ljubeče povezave z Božjo materjo, to je veselo oznanilo Schönstatta. 
 

1. BRALEC: Gledamo na Joaoa (izgovori Žoaoa) Luiza Pozzobona. Po njem se je v Braziliji 
natančno pred 60 leti začel Apostolat Božje Matere Romarice. Gledamo na luč, ki jo je 
podaril svetu. Ko se je Joao Luiz Pozzobon seznanil s Schönstattom in njegovim Usta-
noviteljem patrom Kentenichom je začel verovati v Oznanilo o ljubeči povezavi. Joao 
pripoveduje: 
 

3. BRALEC: „Materi Trikrat Čudoviti sem se dal na voljo kot majhno orodje, lahko bi 
rekel kot majhen otrok, da me Ona vodi tja kamor hoče. Četudi je to povzročalo bole-
čine, sem Mariji dal vse za kar sem čutil, da to Ona od mene pričakuje.ˮ  
 

1. BRALEC: Kakor Zvezdo vodnico,  si je predse postavil življenjski cilj: „Želim biti slu-
žabnik Marije, Matere in Kraljice!ˮ Hotel je postati služabnik Matere Trikrat Čudovite, 
Kraljice in Zmagovalke! Želel je pomagati Božji Materi, mnogim ljudem ponesti iz nje-
nega Svetišča Luč Kristusove ljubezni. 
 

Slovesen vhod z Avksiliarjem. Ko ga prineso pred oltar, se ta pokaže vsem na ogled.  Sledi instrumentalno 
s CD-ja pesem Mae Pregrina (sestra Ramona), potem se prebere besedilo ob tišjih zvokih glasbe. 

 

2. BRALEC: Štirideset tisoč kilometrov peš – v 35 letih. Z enajst kilogramov težkim Ro-
marskim Svetiščem na levi rami. Z njim je šel Joao Luiz Pozzobon na pot k revnim in 
bogatim, zdravim in bolnim,  mladim in starim, …. 

         Auksiliar se postavi na svoje mesto 
 

1. BRALEC: Po vseh celinah se je razširilo gibanje Marije Romarice, ki je Apostolat z 
Marijinim Romarskim Svetiščem. 
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2. BRALEC: Ta trenutek je Mati Romarica na poti v več ko sto deželah sveta.  V podobi 
Schönstattskega Romarskega Svetišča, danes obiskuje milijone ljudi. 
 

1. BRALEC: Kdo je ta mož, po katerem je Bog mogel narediti tako velike reči. Poglejmo 
v kratkih potezah njegovo življenje. 
 

4. BRALEC: Joao Luiz Pozzobon se je rodil 12. decembra 1904 v Braziliji. Leta 1928 se 
je poročil s Terezijo. Bog jima podari dva otroka.  Leta 1933 žena Terezija umrje. Joao 
bi svojima otrokoma, ki sta stara dve in štiri leta, rad čim prej preskrbel novo mater, 
zato se poroči z Viktorijo. Bog ju obdari s petimi otroki. Leta1948, se Joao  pridruži 
prvi moški Schönstattski skupnosti v Santa Maria v Braziliji. 
 

- dne 18.10.1950, se v Svetišču Tabor v Santa Maria, posveti Materi Trikrat Čudoviti, 
Kraljici in Zmagovalki iz Schönstatta. Podarijo mu križ, na katerem je vtisnjen napis: 
„Fidelidade por filedidadeˮ - Zvestoba za zvestobo; 
 

- dne 10.09.1950, mu izročijo veliko Romarsko Svetišče – Auksiliar s prošnjo, da bi 
on skrbel za njegovo romanje po družinah v njegovem stanovanjskem okolju; 
 

- dne 01.02.1952, prvemu krogu 10 družin, preda prvo malo Romarsko Svetišče z 
namenom, da jih bo Božja Mati mesečno obiskala za tri dni; 
 

- dne 30.12.1972, posvečen v diakona; 
 

- dne 27.06.1985,  ga na poti k sveti maši podre tovornjak in zaradi poškodb umrje; 
 

1. Joao Luiz Pozzobon živi kot dober zakonski mož in oče. 
 

1. BRALEC:  Za svojo družino skrbi z dohodki od majhne kmetije in majhne prodajalne. 
Pozzobonova družina ni bogata, vendar nikoli ne strada in vsi otroci morejo hoditi v 
šolo, kar tedaj ni bilo tako poceni. 
 

2. BRALEC: Od otroških let je katoliška vera vodila življenje Joaa Luiza Pozzobona. 
Ljubi Božjo mater ter rad pogosto moli rožni venec. To mu daje oporo in moč, zlasti v 
težavnih časih.                  pokazati rožni venec 
 

4. BRALEC: Leta 1948 pomaga pri gradnji Schönstattskega Svetišča v Santa Maria in v 
Schönstattskem gibanju odkrije svojo poklicanost. Ko postavljajo temeljni kamen in 
posvečujejo Svetišče Tabor, posluša govor našega Ustanovitelja patra Jožefa Kenteni-
cha. Ves prevzet se hoče v ljubeči povezavi izročiti Božji materi iz Schönstatta popol-
noma na voljo. Kasneje pravi: 
 

3. BRALEC:  „Schönstatt je v meni povzročil veliko spremembo, veliko obogatitev moje 
vere. On me je poklical, naj izpolnim neko poslanstvo, neko veliko apostolsko delo 
(…). Ko sem se srečal s Schönstattom in ko sem odprl kampanjo Marije Romarice, se 
je zame začelo novo življenje, drugačno življenje! 
 

2. Joao Luiz Pozzobon je imel željo po visokem življenjskem idealu. 
 

1. BRALEC:  V tem nam je danes lahko za zgled. 
 

2. BRALEC:  Udobnost, denar, uspešnost, vse to mu je bilo malo mar. Hotel je živeti za 
to, za kar se je splačalo vse zastaviti. Joao Luiz Pozzobon se spominja in pripoveduje: 
 

3. BRALEC:  „Že kot otrok sem čutil v svojem srcu neko veliko željo.. Šel se v pogorje 
svoje domovine, da bi videl širše obzorje, da bi se s tem potešilo moje hrepenenje. 
Toda ni bilo izpolnjeno.  Leta 1948, sem se srečal s Svetiščem in z Materjo Trikrat Ču-
dovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta. Mariji sem se izročil popolnoma na vo-
ljo. Tedaj je bilo moje hrepenenje popolnoma izpolnjeno.ˮ 
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4. BRALEC: „Vedno nekoliko več!ˮ To je postalo njegovo življenjsko geslo. Joao Luiz 
Pozzobon ni hotel delati kar tja v en dan – danes to, jutri drugo. Vztrajno je hotel 
spolnjevati cilj svoje življenjske poti – s svojo Materjo in Kraljico in za njeno delovanje 
iz Svetišča.  Zelo se je zelo zavzemal za Božjo Mater, toda to se mu še ni zdelo dovolj… 
 

Ustanovil je majhno naselje za revne in za družine brez strehe nad glavo, ki jo je     
poimenoval VAS PLEMENITE LJUBEZNI DO BLIŽNJEGA  
 

Pesem na čast Mariji Romarici (instrumentalno) 

 

 3. Joao Luiz Pozzobon je bil mož zvestobe. 
 

1. BRALEC: Ko je sklenil ljubečo povezavo s Trikrat Čudovito Materjo, si je zaželel, da bi 
dobil Križ z napisom: „Zvestoba za zvestobo.ˮ 
 

2. BRALEC: Krščanski mož mora biti zvest v svojem poklicu. Joao Luiz Pozzobon je bil 
in je ostal zvest svoji družini. 
 

3. BRALEC: „Božji Materi sem dejal, da je malo vredno, če si človek ves svet pridobi, 
zanemarja pa svojo družino. Če bi se to zgodilo, sploh ne bi nič naredil. Toda vse se je 
izšlo dobro.ˮ 
 

„Leta in leta sem bil vsak večer odsoten in žena me je vsak večer čakala. In ko sem se v 
pozni uri utrujen vrnil je ona prišla naproti in mi postregla s skodelico kave. V zahvalo 
za to dejanje sem ji vsako jutro prinesel skodelico kave v posteljo.ˮ 
 

 4. Joao Luiz Pozzobon je ostal zvest tudi svojemu poslanstvu. 
 

1. BRALEC: Pot z Božjo Materjo Romarico ni bila lahka. Joaoa Luiza Pozzobona je pose-
bej žalostilo, da ljudje, ki jih je spoštoval njegovega apostolata niso cenili in so se za-
časno od njega oddaljili. Tega jim ni zameril, temveč je ostal z njimi povezan z istim 
spoštovanjem. 
 

2. BRALEC: Ob neki priložnosti je celo škof zahteval, naj okoli nosi drugo Marijino po-
dobo. Joao Luiz Pozzobon je odvrnil: 
 

3. BRALEC: „Samo če bi mogel zamenjati svoje srce, bi zamenjal podobo, saj je moje 
srce pod tem naslovom posvečeno Mariji.ˮ 
 

4. BRALEC:  Ta zvestoba je presunila škofa in Joao Luiz Pozzobon je mogel nadaljevati 
svojo pot z Romarskim Svetiščem. Ko je ta škof umiral, mu je Pozzobon prinesel svojo 
Marijo Romarico. Pogledal jo je in mu dejal: „Ta kampanja bo rešila svet.ˮ 
 

Pesem Mae Peregrina (instrumentalno) 

 

 5. Joao Luiz Pozzobon je bil mož, ki se v prizadevanju za dobro stvar,  
 ni ustrašil nobene žrtve. 
 

1. BRALEC: To je razložil je takole: 
 

3. BRALEC: „Ko sem doumel vrednost križa in trpljenja, sem se počutil kot najsrečnejši 
človek na svetu. Ni treba mnogo govoriti. Že žrtev sama, ki jo mi doprinašamo, spre-
minja ljudi.ˮ  
 

2. BRALEC: Joao Luiz Pozzobon ni iskal polnosti življenja v udobnosti, temveč v preda-
nosti Bogu in dejavni ljubezni do sočloveka.  
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4. BRALEC: Večer za večerom, pozneje dan za dnem je bil na poti z Romarskim Sveti-
ščem. Ni ga zadržala ne vročina ne dež ne mraz ne veter. Včasih je izčrpan sedel na 
rob ceste in pojedel košček suhega kruha. Trpel je telesne bolečine, zaničevanja in 
osamljenost. Vse je kot prispevek za „zaklad milostiˮ podaril Materi Trikrat Čudoviti, 
Kraljici in Zmagovalki. 
 

Navadno se je Joao Luiz Pozzobon že ob šestih zjutraj odpravil na pot v krajevno cer-
kev. To so bili trenutki, ko je Mariji izročil svoje darove, svoje prispevke za „zaklad 
milosti.ˮ Dejal je: 
 

3. BRALEC: „Treba je dajati, da bomo potem prejeli. Če ne dajemo, kako bomo mogli 
prejemati?ˮ 
 

2. BRALEC: Joao Luiz Pozzobon je mnogo dal in tudi veliko prejel. V ljubeči povezavi s 
Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta, kateri se je bil posve-
til je njegovo življenje postalo blagoslov za mnoge ljudi. 
 

1. BRALEC: Preprost mož je naredil velike reči. Njegovo življenje sije kot svetla luč v 
temnem svetu. To niso bila samo posamična velikega dejanja. Kot „učenecˮ našega 
Ustanovitelja patra Kentenicha je vsak dan stopal po poti svetosti. 
 

4. BRALEC: Dan za dnem, korak za korakom je živel iz ljubeče povezave. Stalno je bil v 
ljubeči povezanosti z Materjo Trikrat Čudovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta. 
Dobro je vedel: Nič ne gre brez mene. In tudi: Nič ne gre brez Tebe, Mati in Kraljica.  
 

Tako se širi veletok blagoslova iz Schönstattskega Svetišča. Samo tako! Zdaj smo mi 
na vrsti. Ti, jaz, mi. Nismo nobene številke, nobeno nepotrebno in nepomembno kole-
sce v vrvenju sveta.  
 

3. BRALEC: Nič ne gre brez nas. Mati Trikrat Čudovita potrebuje tebe. Potrebuje tebe in 
mene. Potrebna sva ji kot apostola, da bi tudi v Slovenijo po romanju Marije Romarice 
od hiše do hiše, od družine do družine prišel blagoslov iz Svetišča. Zato prosimo Božjo 
Mater za naše veliko hrepenenje, za milost zvestobe in za požrtvovalno predanost. 
 

2. BRALEC:  Kakšen smisel ima naše današnje srečanje? Danes smo se tukaj zbrali v 
hvaležnosti Božji Materi, da je iz Svetišča v Schönstattu prišla pod podobo Romarske-
ga Svetišča tudi v Slovenijo. 
 

Kot zunanje znamenje zahvale vsaka kontaktna oseba prinese rožo v imenu svojega romarskega kroga. 
 

1. BRALEC: Danes smo se tu zbrali tudi zato, da nas Božja Mati po zgledu Joaa Luiza 
Pozzobona pošlje v svet kot svoje apostole. Od nas je odvisno ali bo delovala v števil-
nih domovih naše domovine in s tem tudi v mnogih srcih. Zato se hočemo prizadevati, 
da bi pridobili veliko družin, ki bodo hotele sprejeti Jezusa in Marijo. Na to nalogo naj 
nas spominja podoba, ki jo bomo nosili s seboj. Na primer: v torbici ali denarnici. Med 
odmorom more vsakdo (pokazati podobico) tu spredaj to podobico dobiti in se s tem 
osebno izročiti na voljo Božji Materi, da nas pošlje kot apostole. Danes se za to nalogo 
skupaj darujmo Božji Materi in molimo molitev Joaoa Luiza Pozzobona: 
 

Ta in naslednja molitev naj bo razmnožena na posebnem listu, da jo bodo mogli moliti vsi skupaj. 

 
VSI:  „ Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka, 
vedno želim biti povezan s Teboj in Tvojim Svetiščem. 
 

Želim živeti le za Te in Tvoje Svetišče.  
Naj molim, delam ali sem na poti, Tebi in Svetišču sem podaril svoje življenje. 
 

Za Te in Tvoje Svetišče sem šel na romarsko pot.  
Za Te in Tvoje Svetišče sem pripravljen umreti…ˮ 
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„Če mi boš Ti pomagala, bom napredoval,  
četudi bi vsi bili proti meni se bom rad učil, 
da vse prinesem k Jezusu, Tvojemu Sinu.ˮ 
 

„Mati in Kraljica, moja molitev in moje srce sta Tvoja last, 
Obvaruj moje srce, da ne bom žalil Jezusa.  
Če bi danes podnevi ali ponoči umrl, naj mirno umrem v Tvojih rokah. 
Če pa še naprej živim, me napravi za orodje miru.ˮ (…) 
 

1. BRALEC: Molimo za beatifikacijo gospoda Joaoa Luiza Pozzobona: 
 

VSI:   Bog naš Oče! V Joau Luizu Pozzobonu si nam podaril  
zglednega zakonskega moža, očeta ter prijatelja in dobrotnika revežev.  
Neutrudno je romal po svetu s podobo  
Matere Trikrat Čudovite, Kraljice in Zmagovalke iz Schönstatta in  
z veliko ljubeznijo je molil rožni venec.  
 

Svoje življenje je daroval, da bi Marija, njegova Mati in Kraljica,  
v znamenju Romarskega Svetišča mogla blagoslovljeno 
delovati v domovih, bolnišnicah, šolah, zaporih in drugod. 
 

Oče v nebesih! Poln zaupanja Te prosim, da bi Tvoj služabnik  
postal blaženi, če je to Tvoja volja. Na njegovo priprošnjo  
me usliši v mojih prošnjah. Z Marijo, ki more kot  
velika misijonarka odpirati srca ljudi za srečanje s Kristusom,  
Te prosim za cvetočo rast Cerkve in za svetost družin. 
Vse naj bo v Tvojo čast.  Amen! 
 
 

ROŽNI VENEC OB PRIZORIH MARIJINEGA OBISKANJA 
 

1. BRALEC: »Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje, v mesto na Judovem. Stopila je 
v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je dete  
poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je z močnim 
glasom vzkliknila in rekla: 'Blagoslovljena Ti med ženami in blagoslovljen sad Tvojega 
telesa! Od kod meni to, da pride k meni Mati mojega Gospoda?  Glej, ko je prišel glas Tvo-
jega pozdrava do mojih ušes  je dete od veselja poskočilo v mojem telesu.  Blagor ji, ki je 
verovala, da se bo izpolnilo, kar ji je povedal Gospod!' In Marija je rekla: 'Moja duša pove-
ličuje Gospoda  in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku.'« 
 

2. BRALEC: Marija prihaja! Kar poroča Sveto pismo o Marijinem obisku doma Zaharije 
in Elizabete, se tu in zdaj dogaja še enkrat.  Življenje iz vere namreč potrebuje zname-
nja, simbole, običaje. Z Romarskim Svetiščem ne prihaja med nas nekaj posvetnega, 
temveč Božja Mati Marija. In z njo prihaja Tisti, ki ga Ona nosi pod srcem – Kristus, 
Božji Sin, naš Zveličar in Odrešenik. 
 

3. BRALEC: Božji blagoslov se po srečanju z Marijo in njeno vero, dotika tudi našega do-
ma in naše družine. Po Kristusu, ki ga nosi pod srcem, po njenem pozdravu,  po njenem 
hvalospevu Bogu, po njeni pripravljenosti, da nam pomaga, po trenutku časa, ki ga po-
svetimo Bogu in drug drugemu.  
 

4. BRALEC: V molitvi rožnega venca spremljamo Marijo na njeni poti k Elizabeti in 
vključujmo ta dogodek v naše vsakdanje življenje. Po vsakem premišljevanju besed 
Svetega pisma, zmolimo tri Zdrava Marije.  
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1. BRALEC: Prosimo za poglobitev vere, za večje upanje in zvesto ljubezen. Apostolska 
vera… Oče naš…   
 

2. BRALEC: Po nekaj dneh se je Marija odpravila na pot. Obračamo se nate, Marija. Z 
Jezusom si se odpravila na pot. Prinašamo Ti vse naše poti,  ki smo jih za Tvojo romar-
sko pot že prehodili. Prosimo Te izprosi nam in vsem kristjanom, da bi vztrajali na poti  
k Bogu in k ljudem. Zdrava Marija…3x 
 

3. BRALEC: Marija je hitela v neko vas v judovskem pogorju. Gledamo nate, Marija. Nosi-
la si Jezusa prek gora. Prinašamo Ti vse težave,  ki včasih kot gorovje stoje pred nami 
in nas hočejo ohromiti v naši službi Bogu in bližnjemu.  Zdrava Marija…3x 
 

4. BRALEC: Marija je stopila v Zaharijevo hišo. Oziramo se nate, Marija. Ti si prinesla 
Jezusa v življenjski prostor Elizabete in Zaharija.  Mi prinašamo tebi ljudi v domovih,  
ki jih obiščeš v znamenju Romarskega Svetišča. Prinesi jim Kristusa in podarjaj jim 
vedno znova trenutke časa za Boga in med seboj.  Zdrava Marija…3x 
 

1. BRALEC: Marija je pozdravila Elizabeto. Gledamo nate, Marija.  Elizabeto si pozdravila 
polna veselja. Pomislimo na ljudi, ki nas vedno znova osrečujejo z dobrohotnim po-
zdravom.  Mislimo tudi na tiste, katerim želimo s svojim pozdravom povedati, da jih 
imamo radi.   Zdrava Marija…3x 
 

2. BRALEC:  Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom. Gledamo nate, Marija. Srečanje 
s Teboj odpira človeka za delovanje Svetega Duha. Prosimo Te, ozdravi pri svojih obi-
skih v hišah in v stanovanjih tiste, ki Tebe in tvojega Sina sprejemajo s predsodki.  Iz-
prosi  jim milost Svetega Duha.   Zdrava Marija…3x 
 

3. BRALEC: Elizabeta je z močnim glasom zaklicala:  Blagoslovljena si bolj ko vse druge  
žene. Gledamo nate, Marija. Elizabeta je z veseljem spoznala spočeto življenje v Tebi. 
Prosimo veselja za vse starše, ki pričakujejo otroka.  Prosimo Te tudi za vse, ki se s 
težavo odločajo za sprejem otroka. Podari jim pogum,  da se bodo odločili za sprejem 
življenja.  Zdrava Marija…3x 
 

4. BRALEC: Elizabeta je vzkliknila: Kdo sem jaz, da pride k meni Mati mojega Gospoda? 
Gledamo nate, Marija. Naj vsi, ki sprejemajo Romarsko Svetišče spoznajo: Ti, Mati Ro-
marica iščeš notranjih srečanj z nami in nam želiš prinesti blagoslov svojega Otroka.  
Zdrava Marija…3x 
 

1. BRALEC: Elizabeta je rekla: Blagor njej, ki je verovala,  da se bo spolnilo vse, kar ji je 
Gospod napovedal. Gledamo nate, Marija. Ti v svojem življenju nisi nikoli dvomila v 
veri,  da Gospod spremlja Tvoje življenje in ga vodi. Podari nam nekaj svoje vere, da 
tudi nam hoče Bog samo dobro.   Zdrava Marija…3x 
 

2. BRALEC:  Tedaj je rekla Marija: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v 
Bogu, mojem Zveličarju. Marija, gledamo nate in se pridružujemo Tvojemu hvalospevu 
Božje dobrote in Božje moči. Naj po tvoji priprošnji tudi naše življenje postane Magni-
fikat, hvalnica neskončnemu Bogu.  Zdrava Marija…3x 


