izjava vidcev, ne pa kot nauk Cerkve.
Sporočila so tista besedila, ki pridejo neposredno od Device Marije po
vidcu ali vidkinji do nas. Seveda je sporočilo preneseno ustno in šele
nato se ga zapiše. Sporočilo mora imeti datum in določeno vsebino,
natančno moramo vedeti, kdo ga je posredoval in od koga je
sporočilo. Pod to besedo mislimo tudi na vabilo, naročilo, skrivnost,
opomin ali podobno, kar izhaja iz vsebine besedila in je v zvezi z
Marijinim govorom vidcu ali vidkinji. Sporočila so krajša ali daljša, iz
ene besede ali več povedi, so preprosta in zahtevna, jasna ali potrebna
razlage, velikega pomena za ta čas ali za prihodnost. Zelo pomemben
je pravilen prevod, saj je od tega odvisna nadaljnja razlaga sporočila
ali teološki pristop. V sporočilih (iz Medžugorja) ni kakega
ukazovanja, jeze, grožnje, strahovanja, ampak gre za materinsko
vzgojo človeških in božjih otrok. Pogovori z vidci marsikaj povedo,
ne veljajo pa kot uradna sporočila, le povzemajo Marijine besede.
Sporočila se začenjajo z nagovorom Dragi otroci!, kar pomeni, da nas
ima vse za svoje otroke. Marija želi, da se sporočila širijo. Pomagamo
ji tudi tako, da po njih živimo. Prišla je zato, da bi odkrili Jezusa v
Cerkvi in s tem božje kraljestvo v celoti. Tako Marija prerašča okvir
katoliške Cerkve in se obrača k vsem ljudem na svetu. Glavna
sporočila so sledeča: mir, vera, spreobrnjenje, molitev in post.
Poglejmo si jih pobližje.

Mir je ogrožen ali pa ga je v svetu zelo malo. Marija pravi, da je mir
dar, ki ga ne moremo sami ustvariti. Mir je posledica pravičnosti,
pravičnost pa izhaja iz ljubezni. Torej je vse to med seboj povezano.
Brez miru ni prihodnosti. Gre za mir, ki ga svet ne more dati (Jn 14,
27).
6
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Vera je danes marsikje šibka. Ljudje živijo, kot da Boga ni. Zato tako
močan klic k veri, ki je pogoj za zveličanje. Prišla sem povedat, da
Bog je! je Marija rekla vidcem takoj v začetku. Treba se bo vrniti k
Bogu, ki je naše upanje. Marija želi okrepiti našo vero in jo postaviti
v pravi okvir, na trdne noge.
Težka in zahtevna naloga za sodobnega človeka, ki je poln sebičnosti,
ki je sam sebi zadosten in ne priznava greha ali pa ga celo odobrava.
Spreobrniti se pomeni spremeniti življenje, postati nov človek v novih
časih. Brez spremembe ne bo lepšega življenja oz. brez spreobrnjenja
drsimo v prepad. Naj še dodam v premislek, kar je Marija sama rekla
25. 2. 1996: Danes vas kličem k spreobrnjenju. To je najvažnejše
sporočilo, ki sem ga tu povedala. Prim. tudi Rim 3, 11-12.
Danes ni časa za molitev, najdemo pa ga za vse, kar imamo radi. Vse
manj je molitve, ker je vse manj ljubezni do Boga. Izgubljamo stik z
Njim, kajti prava molitev je srečanje z Bogom. Ne častimo ga dovolj,
izgubljamo smisel za duhovnost in padamo v praznino duše. Molitev
pa nas spodbuja k sodelovanju z Bogom in njegovimi načrti. Samo z
molitvijo bomo to doumeli, pravi Devica Marija.
Post, pokora, odpoved, žrtev, križ …, vse to pomeni, da so te besede
sodobnemu človeku tuje. Komercializem, materializem, liberalizem,
modernizem vsemu temu nasprotujejo. Treba je zadoščevati za grehe,
odpovedovati se slabim stvarem, pokoriti svoje telo in krepiti voljo.
Treba se je rešiti navezanosti na zemeljske stvari in ljubiti nebeške.
Nekateri avtorji imajo drugačen vrstni red in vsebino. Tem glavnim
sporočilom bi lahko dodali še: Sveto pismo, mesečna sveta spoved,
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sveta evharistija (obhajilo), župnijsko življenje, molitev rožnega
venca, ipd. S pastoralnega vidika je zanimivo opazovati spreminjanje
življenja v župniji. Ogromno je spovedi, veliko obhajil, zelo so
obiskane svete maše, opravljajo se dolge molitve, posebej za bolne,
križev pot, krasno je petje, molitve v vseh jezikih, rožni venec svetega
Rešnjega telesa, molitvene skupine, centri za mir po vsem svetu itd.
To je vračanje k Bogu, drugim in sebi (prim. Jn 18,21).
Nebeška Mati daje tudi posebna sporočila vidcem in vidkinjam. To se
dogaja zunaj običajnih prikazovanj, na drugih mestih, ob drugačnem
času, npr. Mirjani za njen rojstni dan, Ivanki za obletnico prikazovanj,
Jakovu za božič, Ivanu na Križevcu ali na Griču prikazanja itd. Tudi
ta sporočila so zelo zanimiva in veljajo tako za Medžugorje kot za ves
svet. Navadno imajo drugačno vsebino ali ton, s teološkega vidika pa
so prav tako pomembna kot ostala.

Župnijo Medžugorje upravljajo frančiškani (OFM). Župnijska cerkev
je posvečena sv. Jakobu starejšemu, apostolu; dokončno je bila
zgrajena leta 1969. Medžugorje je majhna vasica na jugu
Hercegovine, v občini Čitluk blizu Mostarja. Šest vidcev pod prisego
vztrajno trdi, da vidijo Devico Marijo in sicer od 24. junija 1981 do
danes (maj 2018). Najprej se je prikazala na Brdu — Griču
prikazanja, nato po domovih, v okolici Medžugorja itd. Od 15.
januarja 1982 dalje so imeli otroci videnja v kapeli prikazovanj, v
cerkvi na desni strani prezbiterija, nasproti zakristije. To je predlagal
župnik in Gospa se je s tem strinjala. Od aprila 1985 so morali na
ukaz mostarskega škofa (sedaj že pokojnega) msgr. Pavla Žaniča
zapustiti kapelo. Vidci so potem prihajali v sobico župnišča poleg
cerkve. Celo na cerkveni kor so se morali zateči za nekaj časa in tam
so potekala videnja. Gospa se je še naprej prikazovala kljub mnogim
nevšečnostim in oviram. Ni se prikazala vedno ob istem času in kjer
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bi otroci hoteli. Tudi trajanje je bilo različno, od dveh minut do ene
ure. Gospe niso videli le otroci, ampak se je prikazala tudi drugim
osebam različne starosti, kulture in poklicev. Danes se redno
prikazuje še trem: Ivanu (v Bostonu — ZDA), Jakobu in Mariji v
Italiji, izredno pa Mirjani v Medžugorju pri plavem križu.

Kraljica miru se obrača na vse ljudi kot mati. Govori sicer tudi o
strogo cerkvenih zadevah: spovedi, obhajilu, Svetemu pismu, sveti
maši, itd. Omenja pa kopico splošno človeških elementov, ki veljajo
za vse ljudi, npr. o ljubezni, življenju ali za drugoverce, npr. post,
molitev, vera. Marija govori torej kristjanom, da bi se poboljšali;
govori Cerkvi, da bi sprejela njeno posredovanje; govori drugače
vernim, naj poglobijo svojo vernost; govori pa tudi ateistom, da bi
prisluhnili in odkrili Boga. Marijina sporočila so resna in veljajo za
vse, zato jih moramo toplo sprejeti in se po njih ravnati, saj je od tega
odvisno naše nadaljnje življenje in prihodnost sveta. Marija želi rešiti
nas in ves svet. Želi, da se vrnemo k Bogu in ga vzljubimo. Želi si
novih časov in lepšega življenja na tem planetu, ki bo moral poskrbeti
za človeka in naravo, za mir in pravičnost, predvsem pa za ljubezen.
Gre za pomembna sporočila. Če hočemo ugajati Bogu, jih ne smemo
zavreči in pasti v samouničenje.

Cerkev je že zdavnaj izrekla svoje stališče do nenavadnih religioznih
pojavov. Prikazovanja spadajo v področje zasebnega razodetja, zato
Cerkev nikogar ne obvezuje, da mora verjeti vidcem, čudežem,
sporočilom. Končna beseda o resničnosti prikazovanj pripada uradni
Cerkvi. Cerkev da dokončno sodbo po preiskovanju in izpraševanju
vidcev, njihovega fizičnega in duševnega zdravja, po raziskovanju
samega trenutka srečanja z Gospo — ekstaze in po temeljitem
9
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Uvodne besede
Kaj so prikazovanja
Kaj so sporočila
Glavna sporočila so
Posebna sporočila
Kratka zgodovina prikazovanj
Kakšen pomen imajo sporočila za Cerkev, kristjane,
drugoverce in ves svet
Stališče cerkve do prikazovanj v Medžugorju
Izjava
Vidci
Prvi dnevi prikazovanj
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
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5
5
6
6
8
8
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9
10
14
16
23
35
49
65
71
77
83
89
95
101
107
113
119
125
131
137
143
149
155
161

2004
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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167
173
181
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209
219
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241
251
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KAZALO besed po datumih
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Angeli
Apostoli
Blagoslov (božji, materinski)
Blagoslovljeni predmeti
Blaginja
Bog, Oče
Bolečina
Božič
Božja volja
Božje kraljestvo
Božje zapovedi
Brat Slavko
Cerkev
Delo
Devetdnevnice
Dobrota
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328
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329
329
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329
329
330
330
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Družina
Družinska molitev
Božja družina
Duhovniki, pastirji
Duša
Duše v vicah, vsi sveti, mučenci, zavetniki
Evangelij
Edinost
Fatima
Greh
Hudič glej satan
Kraljica miru
Jezusov prihod
Križ
Križani
Krščanski poklic
Ljubezen
Luč
Maj – mesec posvečen Mariji
Marijino, brezmadežno srce
Mati Marija
Marijina navzočnost
Marijina pomoč, varstvo, vodstvo
Marijin prihod (prikazovanja)
Materialne, zemeljske stvari
Materinski plašč
Milost, čas milosti
Mir, imeti, prejeti, uresničiti, živeti
Mladina
Molitev
Molitvene skupine
Načrti
Narava
Nebesa, raj, večnost, večno življenje
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Ne bojte se!
Oče poglej Bog
Oddaljenost
Odgovornost
Odločitev
Odpreti svoje srce (darovati, izročiti, posvetiti, spremeniti,
očistiti)
Odrešenje, rešitev
Odrešenik
Odpuščanje, odpustiti
Oktober – Marijin mesec
Otroci, otročiči (v besedilu in ne na začetku stavka)
Papež
Poklicanost
Pokora, biti pokoren
Ponižnost
Posredovanje – Glej zagovor
Post, postiti se
Postaviti na prvo mesto (Boga, Jezusa)
Postni čas
Posvetitev
Preizkušnje, težave
Pričevanje (priče), biti zgled drugim
Prihodnost
Prikazovanja- Glej Marijin prihod
Presveto Rešnje Telo, Najsvetejše
Raj – glej nebesa
Radost – glej veselje
Rešitev – glej odrešenje
Rožni venec
satan, hudič - njegovo delovanje, boj proti njemu
Sin Jezus
Sovraštvo
Sporočila
387

354
354
354
355
355
356
357
357
358
358
358
361
361
361
361
362
362
362
362
362
363
363
364
364
364
364
364
364
364
364
365
366
366

Spoznati
Sprava, spraviti se med seboj, z Bogom
Spreobrnjenje – (to je najvažnejše sporočilo)
Srce Jezusovo
Srečanje z Bogom, Stvarnikom
Srečanja src
Sveta maša, evharistija
Sveta spoved
Sveti Duh
Sveti krst
Svetniki, predniki – glej Duše v vicah
Sveto Pismo, božja beseda
Svetost, pot svetosti
Svoboda, svobodna volja
Tema
Trpljenje
Upanje
Usmiljenje
Večno življenje, - glej nebesa
Vera
Veselje, radost
Vojna
Vrednote
Vstajenje
Zagovor, posredovanje (Marije pri Bogu, Jezusu)
Zahvala, zahvaljevanje
Zaupanje
Zlo
Zmaga (Božja, Jezusova, Marijinega srca)
Žalost, solze
Življenje
Žrtev, odpovedovanje
Župnija, Medžugorje
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