
Rada bi zedinila vse države Evrope v svojem Sinu Jezusu Kristusu in jih 

medsebojno povezala v ljubezni in v vzajemnem spoštovanju. 

 

Marija, zahvaljujemo se ti in te še naprej prosimo: Proslavi se kot 

KRALJICA NOVE EVANGELIZACIJE. 

 

Dne 8. septembra 2012 bomo v smislu pobude patra Kentenicha,  kot 

družina držav Evrope okronali Božjo Mater za »Kraljico nove 

evangelizacije«. Tako se bomo čutili posebej povezani  s kronanjem 

Marije Romarice, kakor ga je opravil Joao Luiz Pozzobon in ki se obnavlja 

vsako leto 10. septembra. V Zavezi ljubezni verujemo, da se bo Božja 

Mati proslavila, kot Kraljica krščanske Evrope. Ob tem smo  prepričani, 

da tudi tu velja: NIČ BREZ TEBE – NIČESAR BREZ NAS!  

 

Kronajmo Mater Trikrat Čudovito, Kraljico in Zmagovalko iz Schönstatta 

in kot znamenje tega dejanja dajemo krono na Avksiliar za Evropo, ki je 

bil poslan iz mesta Santa Maria v Braziliji. 

 

V letih priprave na kronanje bo Avksiliar prepotoval  vse Evropske 

države, v katerih deluje po družinah Apostolat Božje Matere Romarice. 

 

Že sedaj vas prisrčno vabimo: 

- na letno srečanje Marije Romarice 29. maja 2010 v Starem trgu, 
- in na slovesnost kronanja 8. septembra 2012 v Schönstattu, 

   

 1. LETNO SREČANJE z MARIJO 

ROMARICO, dne 29. 05. 2010 v župnijski 

cerkvi svetega Jurija v Starem trgu pri Ložu   
 

Program: 

 
13.00 Srečanje z Joaom Luizom Pozzobonom. 

 

13.45 Rožni venec, oblikovan na poseben način. 

 

14.40 Odmor. 

 

15.00  Kako je MARIJA ROMARICA delovala pri nas  

           doma? Možnost za spontana pričevanja. 

 

15.40  Odmor. 

 

16.00  Sveta maša. 

 

17.00  Izpostavitev Najsvetejšega zakramenta. 

  

17.50  Sklepna pobožnost z blagoslovom Romarskih podob. 
Kontaktne osebe, naj prinesejo s seboj svojo podobo Marije Romarice!!! 

 

 

Srečanje bo predvidoma zaključeno ob 18 uri 

     sestra  M. Ramona 



NAPOVED KRONANJA  in  RAZGLASITVE 

MARIJE ZA KRALJICO NOVE 

EVANGELIZACIJE 8. septembra 2012 
 

Kaj je pravzaprav Avksiliar?  Beseda izhaja iz latinske 

besede auxilium, auxiliaris, kar pomeni pomoč, pomožen, tisti, ki ponuja 

pomoč. Avksiliar je v resnici »pomočnik«. Kot pomočnik želi ta podoba 

nas vse tesneje povezati s svetiščem v Schönstattu, od koder izvirajo vse 

milosti!   
 

Avksiliar je natančen posnetek podobe Božje matere Romarice 

gospoda Joaoa Luiza Pozzobona. S potujočim svetiščem Matere 

Romarice (brazilsko Mae Peregrina), težkim 12 kg, ki ima dvokrilna vrata 

je družinski oče g. Joao Luiz Pozzobon leta 1950, začel svoj romarski 

apostolat v Brazilskem mestu Santa Maria.  
 

Za peto obletnico tako obilnega delovanja je g. Pozzobon podaril svoji 

»Romarici« krono. Vanjo je vstavil sedem biserov, po enega za vsakega 

svojega otroka. O njih je govoril, kakor o »mojih sedem biserov«. Poleg 

tega je za vsako leto vstavil v krono po en biser v znak hvaležnosti Kraljici 

za delovanje. 
 

Dne 10. septembra 1980 je g. Pozzobon poklonil svojo izvirno podobo 

Romarice, Schönstattskim sestram v mestu Santa Maria. O tem beremo:  
 

Dne 10. septembra 1980 je minilo 30 let, odkar je šla na pot Marija 

Romarica. S preprostim a ganljivim slavjem v Svetišču je oporočno 

podaril izvirno podobo, Praromarico, Institutu Marijinih sester iz 

Schönstatta (…) 
 

V tem času se spominjamo tudi tistega blagoslova, ki ga je ustanovitelj 

pater Jožef Kentenich poslal 4. avgusta 1951 iz Prasvetišča. Ta čudoviti 

blagoslov je postal moč apostolata. Po njegovem mišljenju je bilo v 

preteklih letih doseženo zelo veliko. Toda Pozzobon je predvsem gledal 

naprej. 
 

Drage sestre in bratje! Za prihodnost predvidevam velike reči. Trideset let  

 se zdi kar dolga doba, toda prepričan sem, da je ta dejansko kratka. 

 

V prihodnosti moramo še mnogo, mnogo narediti. Zdi se mi, kakor da 

šele začenjamo. Od zdaj bomo delali zares! Zato je Božja Mati pripravila 

veliko poljano dela. Ona potrebuje vsakogar, kdor to poljano varuje in 

razširja, da bi bila Ona bolj poznana in ljubljena. 

 

V dežele ali škofije kjer apostolat Marije Romarice dosega določeno 

razširjenost in življenjskost, je možno poslati Avksiliar (posnetek izvirne 

podobe Marije Romarice). 

 

Ta podoba naj bi pomenila povezavo s svetiščem na Taboru Santa Maria, 

kjer se je začela pobožnost Marije Romarice. Po tej podobi naj bi se 

okrepila in poživljala ljubezen do Svetišča. 

 

Izvirna podoba Marije Romarice in vsak Avksiliar predstavljata Božjo 

Mater na poseben način. Avksiliar se izpostavi ob posebnih slovesnostih. 

Podobo Božje Matere nosijo v procesiji, da se tako poudarja njena 

navzočnost.  Ni se moglo zgoditi slučajno… 

 

Ne moremo imeti za slučaj, da se je v našem času, ko postaja vera vedno 

bolj površna in jo potiskajo v ozadje, v Evropi več ko sto tisoč  družin 

odločilo, da redno sprejemajo Mater Trikrat Čudovito, Kraljico in 

Zmagovalko iz Schönstatta, ki priroma v njihove domove. Prav tako se 

ni zgodilo slučajno, da leži Prasvetišče v Schönstattu  geografsko 

natančno v srcu Evrope.  

 

Ne more biti slučaj, da imajo Evropske države, kjer Božja Mati Romarica 

obiskuje domove, vedno isto izkušnjo: Marija spet in spet najde nova 

pota, da prihaja k vsem ljudem in v vsa okolja kot prinašalka 

Kristusa, kot oznanjevalka Evangelija o Jezusu Kristusu. 
 

Marija je Velika misijonarka, delala je čudeže in jih hoče v srcih ljudi 

delati še naprej. Rada bi osvojila čim več Evropskih dežel, da bi našo 

celino zedinila v Kristusu. Vse to pa na osnovi vere v Njegovo in naše 

vstajenje od mrtvih. 

 


