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Mistikinja, ki je na svojem telesu 
nosila znamenja Kristusovih ran

»Počivaj v miru, blaga Magdalena! Trpela si tukaj s 
Kristusom, na križ bila pribita, gotovo se že veseliš 
v svetih nebesih. Prosi za nas, da tudi mi tako volj-
no trpimo, kot si ti, da tudi mi tako častimo sveto 
Rešnje telo, tako slavimo Devico Marijo, kot si jo 
častila ti.« Tako je zapisal gorniški samostojni ka-
plan (ekspozit sodraške župnije) Dominik Janež 
(1865–1946) v svojem pismu po vsej verjetnosti 
škofu Jegliču.1 

»Blagor čistim v srcu, zakaj ti bodo 
Boga gledali« (Mt 5,8)2

Marija Magdalena Gornik3 se je rodila 19. julija 
1835 v globoko verni kmečki družini kot tretji od 
sedmih otrok4 očetu Jožefu Gornik (1801–1874) 
in materi Ani, roj. Gornik iz Petrincev (1807–
1860)5 in bila še isti dan krščena v cerkvi Marije 
Snežne na Gori nad Sodražico.6 Pri krstu je do-
bila ime Marija Magdalena, zaradi njene starej-
še sestre Marije so jo doma klicali Magdalena ali 
Len(č)ka. Bila je živahna in bistra deklica, vendar 
šibke postave. Rada je bila v družbi sovrstnic. Bila 
je ubogljiva, vedno pripravljena pomagati. Že od 
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Krstna knjiga župnije Gora pri Sodražici: vpis krsta Marije Magdalene 
Gornik (NŠAL, Župnije, Gora pri Sodražici, MK, šk. 1).
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rane mladosti je rada molila k Božji materi Ma-
riji (njeno prvo krstno ime, Marija Snežna pa je 
tudi zavetnica cerkve na Gori) in se v cerkvi pogo-
varjala z Jezusom v Najsvetejšem zakramentu. V 
času njenega otroštva na Gori ni bilo redne šole. 
Brati in pisati se je naučila v nedeljski šoli, ki jo je 
vodil na Gori bivajoči sodraški kaplan Jože Žagar 
(1797–1855, ekspozit na Gori od 1838). Branje in 
pisanje se je Magdaleni tako priljubilo, da je od 
leta 1851 to znanje z velikim uspehom prenašala 
na druga dekleta.

Življenjska pot preproste kmečke deklice, ki ra-
zen morda z večjo nagnjenostjo k molitvi, vdano 
pokorščino staršem (krepost pokorščine je vse ži-
vljenje ostala ena temeljnih značilnosti njenega 
duhovnega življenja) in izrazitim čutom prepo-
znati, kaj je prav in kaj ne, in ni v ničemer izsto-
pala od vrstnic, se je spremenila spomladi 1847 s 
prvim videnjem Device Marije na njivi zunaj do-
mače vasi Janeži. »Neznana žena« se ji je predsta-
vila kot Jezusova mati Marija in povabila Magda-
leno, naj se Jezusu zahvali za vse dobrote, ki jih 
ljudje od njega prejemajo, in mu daruje tudi vse 
svoje delo. Naročila ji je še, naj o svojem videnju 
ne pove nikomur, in ji obljubila, da se bosta še vi-
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deli.7 Odslej se je Magdalena še bolj goreče pri-
pravljala na prejem prvega svetega obhajila. Ob 
prejemu Jezusa v Najsvetejšem zakramentu leta 
1847 je Magdalenino srce v mističnem združenju 
z Jezusom napolnila tolikšna ljubezen, da se ji je 
zdelo, da brez te ljubezni do Jezusa ne bo mogla 
več živeti. Čutila se je tako tesno združena z njim, 
da je pod podobama kruha in vina skrivnostno 
navzoči Jezus postal središče njenega življenja.8 
Iz njenih zapisov (pisala jih je na pobudo svoje-
ga spovednika) in njenih pripovedi izbranim lju-
dem, ki jim je zaupala,9 veje posebna, skrivnostna 
ljubezen med njo in njenim Ljubim. Že kot dekli-
ca mu je izročila vse svoje življenje, ki je bilo pret-
kano z velikim trpljenjem. Sprejemala ga je s pri-
pravljenim srcem in ga darovala v zadoščevanje 
za grehe človeštva in za reševanje človeških duš. 
Za Jezusa, ki ga je prejemala pod podobo kruha in 
vina in ga gledala v videnjih med zamaknjenjem, 
je bila pripravljena pretrpeti vse, vse do zadnje ka-
plje svoje krvi.10 

Na praznik Svete Trojice (30. maja 1947) je po 
Marijinem naročilu z materjo romala k Novi Štift i 
pri Ribnici. Pri povzdigovanju med mašo je na-
mesto hostije zagledala Jezusov obraz, ki jo je po-
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polnoma prevzel in še poglobil njeno ljubezen do 
Jezusa, navzočega v Najsvetejšem zakramentu. Po 
notranjem naročilu Magdalena svojih videnj še ni 
zaupala nikomur. V adventu 1847 je hudo zbole-
la. Vse bolečine je na presenečenje vseh prenašala 
z veliko vdanostjo in potrpežljivostjo. V tej bole-
zni se ji je uprla tudi hrana. Le z veliko težavo je 
še zaužila malo juhe, mleka ali kruha. Ko je bila 2. 
avgusta 1848 sama doma, je zaradi hudih bolečin 
omedlela. Ko se je ponovno zavedala, je bila reše-
na vseh bolečin. Pred seboj je zagledala Marijo, ki 
jo je spodbudila, naj vse trpljenje prenaša v misli 
na Kristusovo trpljenje. Napovedala ji je, da odslej 
ne bo več potrebovala zemeljske hrane11 in ji na-
ročila, naj posvari ljudi, da se spreobrnejo in de-
lajo pokoro za svoje grehe, sicer jih bodo doletele 
hude preizkušnje. Omenila ji je, da sta podobno 
naročilo prejela tudi pastirčka v La Salette v Fran-
ciji.12 Spodbudila jo je, naj si prizadeva, da bo po-
stala popolna last njenega sina Jezusa. Naj vedno 
misli nanj in naj vse, kar dela, dela zavoljo njega.13

To skoraj enoletno očiščevalno trpljenje (advent 
1847 – avgust 1848) je bilo priprava na Magdale-
nino življenjsko poslanstvo: trpeti in zadoščeva-
ti Jezusu za grehe ljudi in jih spodbujati k spre-
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Glavni oltar Marije Snežne v župnijski cerkvi na Gori (1887, foto: župnik 
Anton Dobrovoljc).
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obrnitvi in pokori. To poslanstvo je Magdalena 
sprejela z odprtim srcem in popolno predanostjo. 
V zamaknjenju, ki ga je doživela v petek, 11. av-
gusta 1848, na svojem domu, ji je bilo rečeno, da 
bo morala hoditi po strmi, ozki in trnjevi poti, če 
hoče priti v nebesa. Na Božjo ponudbo je prepro-
sto in brez pomislekov odgovorila: »Rada, rada 
bom šla po tej poti.«14 Odslej je imela zamaknje-
nja vsak dan, tako, da so na njih postali pozorni 
tudi domači in njen spovednik Jožef Žagar. Ko-
nec avgusta in v začetku septembra je Magdale-
na v nekaj zaporednih videnjih zvečer videla od 
bičanja krvavečega in razmesarjenega Kristusa 
in ob njem Marijo, ki ji je ponudila piti iz keliha. 
Na praznik Marijinega rojstva leta 1848 sta jo Je-
zus in Marija v videnju povabila, naj ju spremlja 
po ozki, strmi, z ostrim peskom posuti in slabo 
osvetljeni poti. Na koncu te poti sta ji nebeška so-
potnika dala za trenutek videti nebesa in mesto v 
njem, ki je pripravljeno zanjo, če bo izpolnila svo-
je zemeljsko poslanstvo. Dva dni pozneje je prvič 
prejela nebeško jed, na zunaj vidno kot drobno 
zrno, ki ji je odslej popolnoma nadomestila sle-
herno zemeljsko hrano. V zamaknjenju 20. sep-
tembra in videnju umirajočega Kristusa na križu 
se je Magdalena ponovno odločila za »ozko, str-
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