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1. Apostolat Marije omarice iz Schönstatta ali  

„Campanha de Mãe Peregrina”,  
 
je leta 1950 zasnoval družinski oče in 
diakon, João Luiz Pozzobon v kraju 
Santa Maria v Braziliji. To je posebna 
oblika apostolata, ki ima izvor v 
Schönstattskem Svetišču. 
 

Ta misionarsko-pastoralna iniciativa 
je danes razširjena že v več kot 120 
državah. Več milionov ljudi  v vseh 
delih sveta je po obiskih Marije 
Romarice povezanih med seboj in s 
Prasvetiščem v eno Božjo družino. 

 
 
 

„Čutim, da sem poklican, da sodelujem pri tem delu 

Matere Trikrat Čudovite, Kraljice in Zmagovalke iz Schönstatta.” 
                                                   João Luiz Pozzobon  
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2. Začetki apostolata Marije Romarice: 
 

V svetem letu 1950 je Schönstattsko gibanje v Braziliji, kot pripravo 
na razglasitev dogme, da je bila Marija tudi s telesom vzeta v Nebo, 
zasnovalo posebno molitveno pobudo. Izdelali so tri velike podobe 
MTA1 v lesenih okvirjih, ki spominjajo na obliko Pra-Svetišča in jih 
blagoslovili v Schönstattskem Svetišču Tabor, v kraju Santa Maria. Te 
podobe naj bi mladi, ob večerih prinašali v družine in ob njih molili. 
Schönstattska Marijina sestra M. Terezinha Gobbo je 10. septembra 
1950, ko so podobe odhajale na prvo pot, prosila g. Pozzobona naj 
prevzame odgovornost za eno od njih. Ta dogodek je g. Pozzobon 

kasneje takole pojasnil:  
 

„Sestra mi je poverila skrb 
za podobo in mi s tem poka-
zala, da mi popolnoma 
zaupa. Jaz sem se čutil 
odgovornega in sem se od-
ločil, da bom v podporo tej 
molitveni pobudi vsak večer 
zmolil rožni venec.”2 

Schönstattsko gibanje je to molitveno pobudo čez dva meseca 
zaključilo, vendar je g. Pozzobon s tem še kar nadaljeval. Bil je prevzet 
ob zaznavanju milosti po tej Marijini podobi in tudi po molitah, ki jih 
je ob njej molil z družinami, ki jih je obiskoval. To ga je tako pritegnilo, 
da je v tem apostolatu zaznal svojo poklicanost. Za ta svoj apostolat 
je gospod João Luiz Pozzobon kmalu pričel uporabljati naziv:   
 

Apostolat Marije Romarice, oziroma „Campagna de Mae Peregrina” 
tudi Apostolat rožnega venca, „Campanha da Rosario”. Tako se je 
pričela razvijati ta posebna oblika družinske pastorale.  
Gospod Pozzobon je - kot se je sam izrazil - hotel  biti nekakšen 
Jezusov in Marijin „mali tovorni osliček”, ki ju prinaša ljudem.  
 

„Božja Mati mi je naklonila svoje zaupanje. 

Zdaj pa moram jaz poskrbeti, da je ne bom razočaral.” 
João Luiz Pozzobon 
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João Pozzobon je v 35 letih, peš prepotoval okrog 140.000 km, noseč 
na rami približno 12 kg težko podobo Marije Romarice. S podobo je 
obiskoval: družine, šole, zapore, bolnice, … Vzporedno je ustanovil še 
socialni projekt za revne družine in družine brez doma, imenovan Vas 
plemenite ljubezni do bližnjega ali „Vila nobre da caridade”. 

 

Od leta 1959 naprej je gospod Pozzobon svojo 
pobudo podkrepil v organizacijskem pogledu. 
To je storil tako, da je skupinam 30-tih družin 
izročil podobo Marije Romarice z naročilom, 
da naj si jo med seboj izmenjavajo. S tem so 
pričele družine samoiniciativno aktivno 
sodelovati v tem apostolatu. 
 

Dne 10. septembra 1980, ob 30. obletnici 
začetka apostolata je diakon Pozzobon svojo 
veliko Marijino podobo, Romarico začetka ali 

Pra-Romarico, „Ur-Peregrino” na slovesen način, izročil 
Schönstattskim Marijinim sestram v kraju Santa Maria. S tem jim je 
tudi poveril nalogo, posebej skrbeti za nadaljnje romanje Božje 
Matere. Ob tem je med drugim dejal: 
 

„Velike reči vidim v prihodnosti, res zelo velike reči… 

Imamo še velike, zelo velike načrte…. 

Veliko dela nas čaka. Zdi se mi, kakor da smo komaj na začetku. 

Zato: Pojdimo naprej! Resno in odločno! Trudimo se! 

ONA je za nas pripravila veliko polje in potrebuje nekoga, 

ki bo na polje pazil, ga obdeloval, skrbel za to, da bo rodilo, 

da bodo NJO povsod poznali in jo mogli ljubiti” 
João Luiz Pozzobon 

 

3. Širitev apostolata v mednarodnem smislu: 
 

Pater Esteban Uriburu iz Argentine je leta 1983, srečal diakona 
Pozzobona in spoznal posebnost njegovega apostolata. Leta 1984 je 
z neko argentinsko romarsko skupino, obiskal Schönstattsko Svetišče 
v kraju Santa Maria in tam prevzel 25 malih podob Marije Romarice. 
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Razposlal jih je po državah Južne in Severne Amerike. V vsej Latinski 
in Severni Ameriki, se je kampanja Marije Romarice cvetoče razširila. 
V Evropskih deželah zasledimo prve začetke leta 1985. Vsesplošen 
razmah je ta apostolat doživela po letu 1997, pod nazivom Pastoralna 
iniciativa Schönstattskega gibanja za pripravo na Sveto leto 2000. 
 

4. Svetopisemska ali biblična utemeljitev: 
 

Marija pod križem 
 

 Jezus je izročil Marijo za mater vsem ljudem.  
 

„Ob Jezusovem križu so stale njegova mati, sestra 

njegove matere, Marija Kleopova in Marija 

Magdalena. Ko je Jezus ugledal svojo mater in ob njej 

učenca, ki ga je ljubil je rekel svoji materi: „Žena, 

glej, tvoj sin! Nato je rekel učencu: Glej, tvoja mati! 

In od tiste ure jo je učenec vzel k sebi.”  
(Jan 19, 25-27) 

 
 

Marija na poti k Elizabeti in Zahariju 
 

 Marija v vseh časih prihaja k ljudem. Prinaša blagoslov in 
spreobrnitev k dobremu, saj vedno prinaša Kristusa. 
 

„Čez nekaj dni se je Marija odpravila na pot in hitela v mesto v Judejskem 

hribovju. Vstopila je v Zaharijevo 

hišo in pozdravila Elizabeto. Ko 

je Elizabeta zaslišala Marijin 

pozdrav je poskočilo dete v 

njenem telesu. Pri tem je bila 

Elizabeta napolnjena s Svetim 

Duhom in je vzkliknila z močnim 

glasom: Blagoslovljena bolj kot 

vse žene in blagoslovljen je plod 

tvojega telesa. Kdo sem jaz, da 

pride k meni mati mojega Gospoda?” (Lk 1, 39-43) 
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Marija na svatbi v Kani 
 

 Marija je videla stisko ljudi in poprosila Jezusa, naj pomaga. 
 

„Tretjega dne je bila v Galilejski Kani svatba in tudi Jezusova mati je bila 

tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je 

zmanjkalo vina je Jezusova mati rekla sinu:Vina nimajo več.” 
(Jan 2, 1-3) 
 

 Marija nas opozarja, naj poslušamo 
Jezusa in izpolnjujemo njegova 
naročila. 

 

„Jezus ji je odgovoril: Kaj hočeš od mene, 

žena? Moja ura še ni prišla. Njegova mati je 

rekla služabnikom: Kar vam bo naročil, 

storite!” (Jan 2, 4.5) 

 

5. Nasveti diakona Pozzobona, kako naj se 

 razširja apostolat Marije Romarice 
 

 Živa in nenehna povezanost s Svetiščem je bistvena! 
 

Mladi bogoslovci so bili navdušeni, ko so videli kako so na podlagi 
obiskov gospoda Pozzobona s podobo Marije Romarice, nastajali živi 
krogi družin. Tudi oni so poskušali nekaj podobnega, vendar s prav 
skromnim uspehom. Vprašali so gospoda Pozzobona, kaj meni glede 
tega. On je takole pojasnil: 
 

„Če gradite hišo in po njenih prostorih uredite vse za električno 
razsvetljavo: žarnice, vtičnice, varovalke… in, ko je vse to dobro  

instalirano, je pač še potrebno, da 
vzpostavite povezavo z električnim 
omrežjem, saj od tam priteče ener-
gija. Enako se dogaja v družinski 
pastorali. Če družinska pastorala ni 
povezana z izvorom milosti, le ta ne 
more uspevati.”3 
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 Sedem nasvetov gospoda Pozzobona bratu Arendesu: 
 

Brat Arendes, član skupnosti „Marijinih bratov” je ob neki priložnosti 
vprašal g. Pozzobona, kaj je po njegovem mnenju pomembno, da 
apostolat postane uspešen in milosten. Ta je spontano odgovoril: 
 

1. Najprej moram biti sam po-
polnoma prepričan, da je 
končno vse Božja milost,  
milost Božje Matere. Pri nas v 
Schönstattu je vse odvisno od 
toka milosti, ki priteka iz 
Svetišča. Vse, kar potrebujem, 
prejmem v Svetišču. 

 

2. Dati se na razpolago Božji Materi kot nekakšno orodje, ne glede 
na to kdaj in kje in kako nas bo uporabila. 

 

3. Vse delati iz ljubezni. Resnična in prava ljubezen premaga vse 
težave. Ničesar delati za denar ali za povečanje lastnega ugleda. 

 

4. Redoljubnost. Ob nekem srečanju leta 1952, mu je pater 
Kentenich dejal: „Ljudi se ne sme pustiti čakati.” 

 

5. Junaštvo. Biti dober Kristjan je prav in dobro. Ni pa to dovolj za 
biti apostol. Za blagoslovljen apostolat je potrebno pravo 
junaštvo. 

 

Argentinski skupini, ki je marca 1984 v kraju Santa Marija prevzela 
prvih 25 podob Marije Romarice, da jih bo posredovala kot 
mednarodni Marijin apostolat je g. Pozzobon dejal:  
 

„Iz ljubezni do apostolata Marije Romarice, moramo mi danes živeti 
junaško. Ne smemo se zadovoljiti z dobrim namenom in le izpolnjevati 
naše dolžnosti, kar je tako in tako potrebno in samoumevno. Storiti 
moramo korak več, kot samo izpolnitev naših dolžnosti.” 
 

6. Žrtvovati se in se čemu odpovedovati. 
 

7. Kar lahko storim danes, ne prelagam na jutri. 
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6 . p.Kentenich o apostolatu Joãoa Pozzobona: 
 

João Luiz Pozzobon je že leta 1951, kmalu po začetku romanja s 
podobo Matere Božje, poslal patru Kentenichu v Schönstatt / 
Vallendar pismo, v katerem je poročal o svojih doživljajih ob tem 
romanju in prosil blagoslova za ta apostolat. V odgovor je pater 
Kentenich narekoval pismo, na katero je nato lastnoročno pripisal: 

 
„Za vaš s tolikšno vnemo voden 
rožnovenski apostolat, prosim v 
Svetišču posebnega varstva in 
blagoslova našo ljubo Božjo 
Mater Trikrat Čudovito, Kraljico 
in Zmagovalko Schönstatt.  
4.8.1951, J.K.” 
 

 

Kasneje je diakon Pozzobon pogosto poudarjal, da je: „Ta blagoslov 
dajal moč njegovemu apostolatu.” 
 
Brat Bruno Herberger, član skupnosti Marijinih Bratov je v začetku 
maja 1968 v nekem telefonskem razgovoru omenil patru Kentenichu, 
da namerava neki mož začeti s tovrstnim apostolatom v Nemčiji. 
Pater Kentenich mu je odgovoril: 
 
„Recite temu gospodu, da sem vesel njegovega poguma za ta začetek. 
Naj ga navdihuje apostolat g. Pozzobona, ne sme pa ga poskušati 
kopirati. Naj se prepusti, da ga bosta vodila Božja Mati in Sveti Duh.” 
 
Brat Arendes je 11. aprila 1968, v navzočnosti več duhovnikov govoril 
s patrom Kentenichom o delovanju gospoda Pozzobona. Ustanovitelj  
Schönstattskega gibanja je ob tem povedal nekaj misli, ki jih smemo 
smatrati za prave smerokaze v zvezi s tem apostolatom: 
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„Ali opažate, kako se v delovanju g. Pozzobona uresničujejo besede 
Vincenca Pallottija: ,Ona je veliki misionar. Ona bo delala čudeže?'  
Kaj dela gospod Pozzobon? Mater Božjo prinaša kamor le more in Ona 
mora delovati. Pravzaprav dela prav tisto, za kar smo se vedno 
trudili.” 
 
“Ali čutite, kako se v delovanju gospoda Pozzobona aktivirajo vse 
primarne moči Schönstatta.” 
 
“Naši duhovniki - zlasti mlada generacija - iščejo nove in moderne 
oblike pastorale. No, tukaj se to že dogaja, tukaj imate primer iz 
prakse”. 4 

 

7. Obvezujoči način apostolata Marije Romarice 

iz Schönstatta, ki velja za Evropo:   
  

1. Za apostolat Schönstattske Marije Romarice se uporablja  
milostna podoba v tipičnem okvirju, ki simbolizira Schönstattsko 
Pra-Svetišče. Na podobi je napis: 
„Mati Trikrat Čudovita, Kraljica in Zmagovalka iz Schönstatta”. 

 
2. Standardne podobe Marije Romarice, kakršna je namenjena za 

apostolat ni mogoče kupiti, marveč se dobi brezplačno na 
razpolago. Če se določen krog, ki je prejemal podobo razpusti ali 
preneha delovati, se podoba vrne odgovornemu v regiji. 

 
3.  Za podobe, ki se uporabljajo v 

apostolatu je obvezna oblika in 
velikost, kakršna je bila določena 
oziroma sprejeta 1.11.2000, v kraju 
Santa Maria v Braziliji. Vložne slike 
je mogoče naročiti le pri biroju za 
mednarodno koordinacijo. Lesene 
okvirje je mogoče izdelovati lokalno.  
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4. Za začetek apostolata je nujno potrebno pridobiti soglasje 
pristojnega župnika, ponekod tudi krajevnega škofa. 

 
5. Po zgledu diakona Pozzobona je ta apostolat življensko povezan s 

Schönstattskim Svetiščem.  Če je le mogoče, naj se podobe Marije 
Romarice brez okvirja ali skupaj z okvirjem, pred uporabo 
blagoslovijo v enem od Schönstattskih Svetišč. V državah kjer še ni 
Schönstattskega Svetišča,  naj odgovorni poskrbijo, za  
vzpostavitev povezave z enim od bližnjih Schönstattskih Svetišč. 

 
6. Za vsako podobo Marije Romarice, ki se uporablja v apostolatu, 

prevzame odgovornost kontaktna oseba. Vsaka podoba je na 
zadnji strani oštevilčena.  

 

 Kontaktna oseba skrbi, da podoba nenehno kroži v njegovi 
skupini. Skrbi tudi da se podoba ne izgubi in  da se jo sprejema 
spoštljivo. Skrbi tudi, da se pri mizarju ki jo je izdelal popravi ali 
celo dobi zamenjavo, če je poškodovana, … 

 

 Kontaktna oseba je pozorna tudi na to, kakšna je družinsko, 
socialno in versko stanje družin in posameznikov, ki prejemajo 
Marijino podobo. Biti mora pozoren na to ali morda potrebujejo 
kakšno pomoč? Skrbi tudi, kako bi lahko poživili versko življenje, 
kako bi se izboljšali medosebni odnosi in kako se posameznik ali 
neka družina, vključi življenje župnije in družbe? 

 

Kontaktna oseba je prva poklicana, da veruje v Božji blagoslov, ki  
deluje nad apostolatom. Obenem se z darovanjem žrtev in 
molitvijo trudi, da more Božja Mati delovati kot velika misionarka. 
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g. Pozzobon je vse napore in žrtve 
apostolata Marije Romarice, daroval 
Božji Materi kot svoj dar za Zaklad 
milosti. Zlasti molitev rožnega venca je 
bila zanj posebno sredstvo in način, 
kako živeti Zavezo ljubezni. 
 

„Za kontaktno osebo je vsakodnevna 
molitev Rožnega venca zelo 
priporočljiva, ni pa obvezna. Gospod 
Pozzobon je svetoval, da naj takrat 
kadar smo v stiski s časom, zmolimo 
vsaj 3 x Zdrava Marija in mirno ležemo 
k počitku.  
 

Sam je to prakticiral, da bi si kot se je izrazil: „Izprosil tri milosti, ki 
izhajajo iz Svetišča.  Te so:  
 

- milost domačnosti v Marijinem srcu in v srcu Boga Očeta;  
- milost notranje preobrazbe; 
- milost blagoslovljenega apostolata.” João Pozzobon  

 
7. Veliko romarsko Svetišče kakršno je nosil João Pozzobon se      

imenjuje tudi Auxiliar - pomočnik. Kopijo te originalne podobe, 
izdelajo Izključno v Santa Marii v Braziliji. Po dogovoru se jo za 
dogovorjen čas, odstopi na razpolago tja, kjer je že prisoten apo-
stolat Marije Romarice. Za obisk Auxiliarja je obvezno potrebno 
soglasje krajevnega škofa, ki je bil prej seznanjen s potekom apo-
stolata. 

 

8. Priporoči la pred začetekom apostolata  

Marije Romarice iz Schönstatta:  
 

 Na začetku apostolata, obvestimo Urad za mednarodno 
koordinacijo  pri Schönstattskem gibanju. Od tam dobimo 
potrebne nasvete in pojasnila. 
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Odgovorni osebi v uradu za mednarodno koordinacijo sta: 
pater Heinrich Walter in sestra M.Cacilda Becker. 

 

e-mail:     coordination@schoenstattinternational.org 
tel:      0049 (0) 261 962 405 04 
naslov:    Am Marienberg 1, 56179 Vallendar/Schönstatt, D 

 

 Apostolat Marije Romarice je živo gibanje, gibanje življenja. 
Razširja se po osebah, ki so navdušene nad očitnim delovanjem 
Božje Matere in pripovedujejo drugim, kakšen dar so zanje obiski 
Marijine podobe. 

 

 Izkušnja je pokazala, da je za trajnost in misionarski elan 
apostolata, vendarle potrebna vsaj minimalna organizacija. 
Določena oseba ali skupina, angleško „tim”, mora sprejeti 
odgovornost  za pojasnjevanje vprašanj, ki se pojavljajo, za 
izdelavo in dostavo romarskih podob, evidenco podob in 
naslovov, za verske spodbude na podlagi Schönstattske 
duhovnosti, za kontakte s pristojnim duhovnikom in lokalnim 
vodstvom Schönstattskega gibanja. Osebe, ki sodelujejo pri 
vodstvu in organizaciji apostolata, naj se po določenem času 
zamenjajo, da pride do izraza življenjska pestrost in polnost. 
 

 Stroški, ki nastajajo v zvezi z apostolatom se pokrivjo iz darov 
oziroma prostovoljnih prispevkov, predvsem iz kroga 
sodelujočih. 

 
 Zelo pomembno za nadaljno rast in krepitev apostolata je  

podeliti si med seboj pozitivne izkušnje. 
 
 Zgolj zbirati kroge ali skupine v katerih naj bi krožila podoba  

Marije Romarice, ne zadostuje. Krogi in skupine potrebujejo  
spremljanje, saj gre vendar pri tej zadevi za pastoralo srečevanja  
človeka s človekom. 

 

mailto:coordination@schoenstattinternational.org
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 Soglasno s krajevnimi običaji, se po regijah oblikujejo skupine – 
krogi  s po 7 do največ 15 udeleženci, med katerimi  „kroži” 
podoba Marije Romarice. To pomeni, da v roku enega meseca 
Marijina podoba  obišče vse člane te skupine, oziroma kroga. 

 

 Marijina „iščoča ljubezen” išče vsakogar in je namenjena: 
 
- njim, ki si zavestno in aktivno prizadevajo za življenje po veri 

in onim, ki so daleč od tega, 
- njim, ki so vidni člani družbe in onim, ki živijo na robu, revnim, 

izločenim, pozabljenim, 
- prav posebej njim, ki iščejo smisel življenja in tistim, ki trpijo v 

življenjskih krizah. 
 

 Pomembno je, da so kontaktne osebe duševno zdravi ljudje, brez 
vpadljivega, izrednega, pobožnjaškega načina obnašanja in 
sposobni, da spremljajo udeležence svojih krogov. 
 

 V krajih kjer obstaja več krogov-skupin, ki prejemajo romarsko 
podobo je smotrno, določiti krajevnega koordinatorja. To je 
osebo, ki bo skrbela za dobro in nemoteno sodelovanje med 
farnim občestvom in posameznimi krogi. Ta oseba se s 
predstavniki posameznih krogov dogovarja o skupnih projektih. 
Na primer: organizacija romanj, skupno praznovanje dneva 
Zaveze ljubezni, seznanjanje župljanov, ki niso člani 
Schönstattskih skupin z delovanjem in duhovnostjo tega gibanja, 
... 

 

 Za večje geografsko področje, na primer na nivoju škofije, je 
smiselno imenovati regijskega koordinatorja. Primerno je, da vse 
osebe, ki se dejavno vključujejo v apostolat Marije Romarice, tudi 
živo in aktivno sodelujejo pri življenju in aktivnostih župnije. S tem 
dajejo tudi v osebnem življenju dober zgled življenja v skladu z 
naukom Katoliške Cerkve. 
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 Naziv in načini izpeljave apostolata Marije Romarice, so seveda 
krajevno različni, prilagojeni lokalnim pogojem. Apostolat lahko 
imenujemo tudi „kampanja”, „projekt” ali drugače. Osnovni 
elementi pa ostajajo isti. 

 

Slikovni prikaz koordinacije apostolata: 
Missionar - Begleitperson - Kontaktperson ÷ misionar, spremljevalec, kontaktna o., 

za Slovenijo - kontaktna oseba, v posameznem krogu,  

Ortskoordinator ÷ krajevni koordinator, 

Gebietskoordinator ÷ regijski koordinator, 
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9. Izjave diakona Pozzobona: 
 

 „Schönstatt je pri meni povzročil veliko spremembo, veliko 
obogatitev moje vere. V meni je vzpodbudil poslanstvo, ki ga je 
bilo vredno izpolniti, poslanstvo za veliki apostolat (…) Ko sem se 
srečal s Schönstattom in začel z apostolatom Marije Romarice, se 
je zame pričelo novo, drugačno življenje.”  

 

 „Ko se je apostolat razvil in zrasel, sem se spremenil v oslička, ki 
je nosil Mater.” 

 

 „Vse moje prizadevanje ima en sam cilj: Pripravljati pota 
Gospodu”. 

 

 „Naš dandanašnji cilj je: Z močjo posvetitve, aktivirati vse moči za 
rešitev družine. Posnemati moramo Marijo, da bomo kot Ona, 
drug drugemu odsev krščanske pravičnosti, da bomo v srečanju z 
najbolj potrebnimi, dosegli ponovno priznanje njihove časti in 
spoštovanje človeške osebe z vsemi njenimi vrednotami. Bogu se 
moramo dati kot orodje na razpolago.” 

 

10. Proglasitev za blaženega in svetnika :  
 

Zjutraj dne 27. junija 1985, se je v kraju Santa Maria, diakon Pozzobon 
peš odpravil  k Schönstattskemu Svetišču Tabor, da bi se tam kakor 
vsak dan,  udeležil svete maše. Na tej poti, ga je v gosti megli zbil 

tovornjak in kmalu nato je odšel 
domov k Bogu. S tem se je 
dobesedno uresničilo to, kar je 
zabeležil ob neki priložnosti, leta 
1981:  
„Svetišču sem podaril svoje 
življenje. Za Svetišče sem se 
odpravil na romanje. Za Svetišče 
bom umrl.” 
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Dne 12.IX.1994, je škof Ivo Lorscheider iz Brazilije, začel proces za 
proglasitev g. Pozzobona za blaženega. Maja 2009 je bila vsa zbrana 
okumentacija predana v Vatikan v nadaljno obravnavo. 
 

Molitev za razglasitev diakona Pozzobona za blaženega: 
 

Bog naš Oče! Po Tvojem delovanju je postal diakon João Luiz 
Pozzobon zgleden oče, prijatelj ubogih in neutruden romar. Svoje 
življenje je posvetil Materi in Kraljici. 
 

On jo je prinašal v družine, bolnišnice, šole in javne ustanove in 
tamkaj molil rožni venec.  

 

Nebeški Oče, če je to v skladu s Tvojo sveto voljo, Te poln zaupanja 
prosim, naj bo ta Tvoj služabnik proglašen za blaženega. 

 

Meni pa daj, da na njegovo priprošnjo prejmem uslišanje v 
zadevah, ki me težijo.  To Te prosim z Marijo, veliko misionarko in 
mojo skrbno materjo. Vse to naj bo v Tvojo čast, v blagor Cerkve 
in v posvetitev družin. Amen! 

 

Delovni tekst za Europsko konferenco,  

16. - 18. marca 2018 

 

 

Izdal Mednarodni koordinacijski urad Schönstattskega gibanja v sodelova-

nju z odgovornimi za apostolat v Evropskih državah. 

_______________________________________________________ 
 

 

1 MTA je okrajšava za Mater Ter Admirabilis – Mati Trikrat Čudovita  
2 Vsi označeni citati iz: Esteban Uriburu, Revni diakon Pozzobon, Nemška izdaja,  

Patris naklada 1991, ISBN 3-87620-154-3 str. 41., str. 43., str. 86., str. 109., str. 126., str. 75. 
3 Iz predavanja sestre M. Rosequiel, na kongresu ob 100. obletnici rojstva diakona  

Pozzobona, 4.-6. 9. 2004., Santa Maria, Brazilija. 
4 Tekste očeta Jožefa Kentenicha in Organizem svetišča je leta 1989, izdal tedanji 

 voditelj Schönstattskega gibanja pater Michael Marmann. 
 


