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PREDGOVOR

MARIJINA PRIKAZOVANJA 
SO VELIKA SKRIVNOST

Verjetno ni nikogar med nami, ki še ne bi slišal za 
mesta, kot so Lurd, Fatima, Medžugorje ... kjer se je 
prikazala ali pa se še prikazuje Devica Marija. Pri 
tem pa se naše poznavanje največkrat konča. Večina 
ljudi ne ve, kaj se je na teh krajih v resnici dogajalo, 
ko jih je obiskala nebeška Mati, koga je izbrala za 
posrednike pri tem posebnem poslanstvu, kako so 
vidci to doživeli, kaj jim je zaupala, kako se je odzvala 
okolica ...

Kdor je že kdaj romal na mesto Marijinih prika-
zovanj, ve, da je to kraj posebnih milosti, kjer so se 
nebesa spustila na zemljo in kjer začutimo Božjo 
ljubezen veliko močneje kot drugje. Zato ni čudno, 
da ljudje pričujejo o spreobrnjenjih in ozdravljenjih 
duše in telesa. Celo neverni se tu zamislijo nad seboj, 
doživijo milost odpuščanja in obžalujejo svoje do-
tedanje življenje brez vere in Božje bližine. Domov se 
vračajo spremenjeni, notranje prenovljeni in napol
njeni z darovi Svetega Duha, ki so jih prejeli na mestih 
Marijinih prikazovanj zato, da bi mogli živeti svoje 
življenje v skladu z Božjo voljo in jih deliti z vsemi, ki 
jih Božja previdnost pošilja na njihovo življenjsko pot. 

Včasih, ko kdo prvič obišče tak milosten kraj, mor-
da pričakuje, da bo tudi sam videl Devico Marijo ali 
da bo deležen kakega zunanjega čudeža. Vendar to 
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niso prava pričakovanja. Vsak, ki pride tja s ponižnim 
in odprtim srcem, doživi skriti čudež Božje bližine 
in Marija, Jezusova mati, mu pomaga nare diti nov 
korak v osebnem odnosu do njenega Sina in našega 
odrešenika, saj je njena največja želja, da nas pripelje 
k njemu in po njem v slavo večnega življenja. Zato 
se ljudje znova in znova vračajo na ta mesta, da bi se 
čim bolj okrepili v veri, upanju in ljubezni ter prenesli 
prejete blagoslove v svoje vsakdanje življenje.

Namen knjige je, da nam pomaga pobliže spoznati 
mesta Marijinih prikazovanj in razumeti dogodke, 
ki so se tam zgodili, in da nas seznani z Marijini-
mi sporočili, ki so namenjena nam vsem, da bi se v 
nas poglobila vera in zaupanje v Božjo pomoč. Bog 
nam po Mariji, svoji in naši materi, ponuja rešilno 
roko. Oklenimo se je, da bo naše življenje postalo 
Bogu všečno, Devici Mariji pa dajmo, da nas ogrne s 
plaščem materinske ljubezni, saj za vsakega svojega 
otroka želi, da bi nekoč užival neminljivo radost v 
nebeškem kraljestvu.


