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Rok zjavenia 1830 

Zázračnú medailu Nepoškvrnenej Panny Márie poznáme celkom dôverne. Na jej prednej 

strane je však jeden znak, ktorý možno prehliadame. Nachádza sa pod obrazom Panny 

Márie, ktorá stojí na pologuli. Takmer nenápadne je tam uvedený rok 1830. Tento dátum je 

súčasťou Zázračnej medaily od jej počiatkov. Je vyrazený na každej jednej medaile. Nevieme 

kto zadal vyraziť rok 1830 na medailu. Katarína Labouré ho nespomína v zápisoch. Jedine 

otec Aladel dával informácie aj parížskemu arcibiskupovi, aj zlatníkovi, aj potom písomné 

správy o pôvode a poslaní Medaily Nepoškvrneného Počatia, ktorú ľud nazval zázračnou. Len 

otec Aladel vedel kedy došlo k zjaveniu. Panna Mária sa o ňom pred Katarínou vyjadrila, že aj 

on je jej milovaným synom. Vidno, že chcel veľmi presne zachovať aj dátum príchodu Panny 

Márie. Bezpochyby je to však úmysel Prozreteľnosti a dátum roku 1830 nám chce niečo 

naznačiť. 

 

V nebeskej večnosti sa roky nepočítajú. Čas je znakom zeme. Rok 1830 je vyrazený na 

zemeguli, na ktorú symbolicky vstupuje Nepoškvrnená Panna Mária. Prvé medaile začali raziť 

až v roku 1832, nie 1830. Otec Aladel poznal ten dátum, kedy sa nebo sklonilo k zemi a 

považoval to za dôležité, aby aj rok zjavenia bol na medaile uvedený. Po 190. rokoch od 

zjavení máme pred očami mnohé udalosti čo sa odvtedy udiali a môžeme vysloviť, že práve v 

roku 1830 Panna Mária vo svojom oslávenom fyzickom tele vstúpila na túto zem, k svojim 

deťom a zostáva tu stále medzi nami prítomná. Mohli by sme to prirovnať ku prítomnosti 

Pána Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní, pokým ešte nevystúpil do neba. Prichádzal k apoštolom, 

predstavil sa im vo svojom oslávenom tele; dotýkali sa ho, jedol s nimi... uisťoval ich o svojej 

prítomnosti. Podobne aj Panna Mária v Paríži, v kaplnke Materského domu. Prišla spoza 

oltára. Sadla si do kresla. Katarína si položila ruky na jej kolená. Počúvala jej hlas. Rozprávali 

sa. Zdieľali si vzájomne čo prežívajú. Katarína videla slzy v Máriiných očiach, keď jej vravela o 

budúcich utrpeniach ľudstva. Bol to veľmi reálny rozhovor medzi dvoma fyzicky prítomnými 

osobami. Katarína Labouré toto stretnutie konkrétne prežila, precítila. Rozhovor s Nebeskou 

Matkou jej zostal v pamäti po celý ďalší život. Nikdy nepochybovala o tomto stretnutí s 

Pannou Máriou. 

 

Viacerí svätci i teológovia i pápeži nazývajú súčasný dejinný úsek, ktorý ľudstvo prežíva, 

časom Panny Márie. Že je to mariánska éra. V roku 1830 z milosti Božej vstúpila nebeská 

Matka opäť na túto zem a stále s nami zostáva. Potvrdzujú to nespočetné mariánske zjavenia 

ktoré nasledujú. 

 
„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ 

 

 

 


