
 

27. novembra  uplynie 190 rokov od chvíle, keď  nám Panna Mária  darovala  ZÁZRAČNÚ 

MEDAILU. Aj cez  túto novénu sa vďaka medaile pokúsme zahĺbiť   do tajomstva Božej lásky ku 

každému človeku. Objavme v ňom nové posolstvo pre náš každodenný  život. 

 

1. deň novény   

Zázračná medaila  

         Zázračná medaila  je pre ľudstvo nesmierne vzácny dar nebies. Sú v nej zhrnuté celé dejiny našej 

spásy. Medaila má 4 dôležité špecifiká: 1) Je akoby  „tvorená“ samotnou Pannou Máriou.  Ukázala sa v 

oválnom tvare, okolo nej bol vytvorený nápis Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa 

k tebe utiekame. Jej podobizeň je na jednej strane medaily a na zadnej sú symbolické motívy.  2) Panna 

Mária nám dala posolstvo medaily: zjavné, ale aj skryté; jej vlastnú identitu -  Nepoškvrnené počatie, jej 

spoluprácu na diele spásy jej božského Syna a jej univerzálne materstvo.  

3) Panna Mária nám dala tiež návod: „Tí, ktorí ju budú nosiť s dôverou“, tu nachádzame akoby 

ozvenu Ježišových slov žene uzdravenej po dotknutí sa jeho plášťa: „Choď, tvoja viera ťa zachránila!“. 

4) Napokon Panna Mária označuje cieľ: prijať veľké milosti. Takto nám pripomenula Božie 

milosrdenstvo a prvenstvo duchovného života.  
 

Panna Mária, naša nebeská Matka, ďakujeme Ti za dar Zázračnej medaily, ktorú si nám 

odovzdala prostredníctvom jednoduchej a skromnej sestry Kataríny. Pomôž nám viac si uvedomiť, že jej 

účinok je plne v našich rukách – v našej viere a dôvere v tvoju pomoc vo všetkých našich ťažkostiach. 

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x) 

 

2. deň novény   

Morová epidémia a medaila 

Niekoľko mesiacov po zjaveniach bola sestra Katarína poslaná do služby do Hospicu Enghien (v 12. 

okrese Paríža), aby sa tam starala o starcov. Pustila sa do práce. Vnútorný hlas však naliehal: „Treba dať 

raziť medailu.“ Katarína o tom hovorila svojmu spovedníkovi otcovi Aladelovi.  

Vo februári r. 1832 vypukla v Paríži hrozná epidémia cholery, pri ktorej postupne zomrelo 20 000 

ľudí. V júni začali dcéry kresťanskej lásky  rozdávať medaily. Rozdali ich okolo 2000 – boli to prvé 

medaily, ktoré dal raziť otec Aladel. Začali sa množiť uzdravenia i obrátenia. Ľudia cítili  zvláštnu 

ochranu.  Bola to obrovská vlna zázrakov, a preto parížsky ľud nazval túto medailu „zázračná“. 

Na jeseň r. 1834 už bolo rozdaných okolo 500 000 medailí. O rok neskôr, v r. 1835, ich už bolo vo 

svete viac ako milión. V r. 1839 bolo rozdaných viac ako 10 miliónov medailí.  V čase smrti sestry 

Kataríny, na konci r. 1876, ich už bolo viac ako 1  miliarda.  

Láskavý Bože,  z celého srdca Ti  ďakujeme za to, že nad nami neustále držíš ochrannú ruku. Vrúcne Ťa 

prosíme, aby aj nás medaila chránila pred každou nákazou tela, ale aj duše.  

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x)  



 

3. deň novény 

Obrátenie Mons. Pradta 

Keď sa začali v r. 1832 raziť prvé medaily a nastal veľký záujem o ne, ľudia chceli vedieť,  odkiaľ  

medaila pochádza. Otec Aladel  v 1 opise uviedol, že  posolstvo  bolo zverené 1 novicke v r. 1830. Začali  

pátrať, ktoré sestry boli novickami v r. 1830. Aj Katarína patrila medzi ne, ale pri skúmaní ju zvedavci 

vylúčili zo svojej pozornosti, pretože podľa nich Katarína „nebola dosť mystická“. A to jej zaručovalo 

bezpečie.  

Medaily sa začali raziť s povolením parížskeho arcibiskupa Mons. Quélena. On  ako prvý dostal  

niekoľko medailí, na ktoré už netrpezlivo čakal, aby mohol overiť ich silu. Hneď sa vybral za Mons. 

Pradtom, svojím priateľom, bývalým arcibiskupom v Malines, ktorý zanevrel na Cirkev a zanechal aj vieru 

v Boha. Mons. Pradt ležal na smrteľnej posteli. Mons Quélen mu priniesol medailu a položil ju na stolík. 

Chorý  ju neodmietol, ale odmietol svojho priateľa. Len čo Mons. Quélen odišiel z izby, vzápätí ho chorý 

zavolal  naspäť. Zomierajúci plakal od dojatia. Spoznal svoje poblúdenie,  prosil o prijatie do Cirkvi a 

kajúcne dokonal. Arcibiskup spoznal, že to bola  Panna Mária, ktorá zachránila jeho priateľa.  
 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti za všetkých, ktorí sa vďaka medaile vrátili k Tebe, prameňu všetkého dobra, 

a prosíme Ťa, aby sme nikdy nezišli z cesty Života.  

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x)  

 

4. deň novény 

Uznanie Zázračnej medaily Cirkvou 

V r. 1835, vďaka „úspechu“ medaily parížsky arcibiskup Mons. de Quélen sa rozhodol začať 

kánonický proces.  Zveril ho generálnemu vikárovi, kanonikovi  Quentinovi, avšak v prípade  sestry 

Kataríny sa celý proces ukázal nemožným, lebo  odmietla vypovedať, chcela ostať nepoznaná. Proces 

teda zostal neukončený.  

V r. 1842 sa v Ríme mladý Žid bankár Alfonz Ratisbonne nechal presvedčiť svojím priateľom, aby 

si vložil do vrecka medailu. Na druhý deň, v Kostole sv. Andreja delle Fratte, sa mu ukázala Panna Mária 

Zázračnej medaily.  Jeho náhle obrátenie malo nesmierny dosah. Vďaka tomuto zjaveniu Cirkev oficiálne 

uznala zjavenia Panny Márie  sv. Kataríne. 
 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti za dar obrátenia Žida Ratisbonna a za to, že Cirkev oficiálne uznala zjavenie 

Panny Márie sv. Kataríne. Neustále v nás oživuj túto vďačnosť za dar Zázračnej medaily.  

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x) 

 

 

 



5.deň novény  

Svedkovia  Zázračnej medaily 

 Medzi tými, ktorí ako prví zakúsili účinky viery prostredníctvom medaily darovanej Pannou 

Máriou, bol  parížsky arcibiskup  Mons. de Quélen, ktorý začal  proces  uznania zjavení Panny Márie sv. 

Kataríne Labouré. Aj sám bol neočakávane uzdravený.  

Pápež Gregor XVI. mal zavesenú medailu na peľasti svojej postele.  

V r. 1833 kňaz Misijnej spoločnosti J. G. Perboyre opisuje zázračné uzdravenie spolubrata 

pripisované medaile. Keď došiel do Číny ako misionár, kde  v r. 1839 zomrel ako mučeník, veľmi 

rozširoval medailu a vo svojich listoch opisoval veľa zázrakov. 

Najzanietenejším bol asi arský farár Ján Mária Vianey. V r. 1834 si zadovážil sochu Panny Márie 

Zázračnej medaily a umiestnil ju na svätostánok, na dvierkach ktorých bola znázornená druhá strana 

medaily. 1. mája 1836 zasvätil svoju farnosť „bez hriechu počatej Panne Márii“. Stal sa horlivým 

apoštolom medaily, rozdával ju spolu so stovkami obrázkov, na ktoré vlastnoručne poznačil dátum a 

meno tých, ktorí sa zasvätili Nepoškvrnenej.  

V r. 1845 anglikánsky pastor John Newman, ktorý nosil medailu od 22. augusta, sa obrátil 9. 

októbra. Stal sa kňazom a neskôr kardinálom. 
 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti za spomínaných svedkov medaily, ale aj za tých nespomínaných a vrúcne Ťa 

prosíme, aby sme boli aj my svedkami Tvojej i Máriinej lásky k nám. 

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x) 

 

6. deň novény 

Apoštoli medaily 

Sv. Bernadeta v Lurdoch nosila medailu ešte pred zjaveniami Panny Márie. Keď počula sestra 

Katarína hovoriť o týchto zjaveniach v Lurdoch, povedala: „To je tá istá“ (t. j. Panna Mária). Aj sv. Terézia 

od Dieťaťa Ježiša nosila na Karmeli Zázračnú medailu.  

V r. 1915 sa v USA, vo Filadelfii, z iniciatívy otca Jozefa Skelly, zrodil Mariánsky apoštolát spolu s 

ustavičnou novénou k Panne Márii Zázračnej medaily.  

Vďaka otcovi Kolbemu sa rozširovanie medaily znásobilo. Tento poľský františkán bol vysvätený 

za kňaza v Ríme  a svoju 1. sv. omšu chcel sláviť v Kostole sv. Andreja delle Fratte, kde sa Ratisbonnovi 

zjavila  Nepoškvrnená. V r. 1917 založil Hnutie Nepoškvrnenej, vložil ho pod ochranu Panny Márie 

Zázračnej medaily, vydával  časopis Rytier Nepoškvrnenej, ktorý zožal neslýchaný úspech. Keď v r. 1930 

odchádzal do Japonska, išiel cez Francúzsko a prišiel aj do kaplnky na ulicu du Bac. Štedro rozširoval 

medaily a hovorieval: „To sú moje náboje“. Zomrel 14. augusta 1941 v Osvienčime, keď obetoval svoj 

život za jedného mladého otca rodiny.  
 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti za všetkých apoštolov Zázračnej medaily a prosíme o milosť, aby sme boli aj 

my šíriteľmi tohto vzácneho daru nebies.  

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x) 

 



7. deň novény 

Dogma o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie 

8. decembra 1854  Pius IX. vydal bulu Ineffabilis Deus, v ktorej  vyhlásil  dogmu o Nepoškvrnenom 

počatí. Zdá sa, že chcel v bule spomenúť Zázračnú medailu, keď povedal, že Panna Mária „sa zjavila vo 

svete vo svojom Nepoškvrnenom počatí ako žiarivá zornica, ktorá všade šíri svoje lúče...“. Panna Mária 

bola od prvého okamihu svojho počatia uchránená od každej škvrny dedičného hriechu osobitnou 

milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista. O 4 roky, v r. 1858, potvrdili 

túto dogmu a privilégium Matky Božej – Bohorodičky zjavenia v Lurdoch Bernadete Soubirousovej. 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti, že si Pannu Máriu uchránil od dedičného hriechu. Pomôž nám,   prosíme,  aby 

sme dokázali čeliť  každému zlu, ktoré na nás dolieha z rôznych strán.   

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x)  

 

8. deň novény 

Správne nosenie medaily 

Medailu nenosíme  kvôli poverčivosti.  Tridentský koncil (v r. 1563)  učí, že v obrazoch, sochách, 

medailách, škapuliaroch  preukazujeme úctu Ježišovi, Panne Márii a svätým, ktorí sú na nich zobrazení.  

Medaila, ktorú zverila Panna Mária sestre Kataríne Labouré,  je síce malým medeným plieškom, 

ale  nie je talizman alebo amulet s magickou mocou.  Naopak, pripomína nám, ako veľmi nás miluje 

Panna Mária. Nebeská Matka nám pomáha, aby sme si túto lásku uchovali živú v našom srdci a mali ju 

stále na pamäti. Medaila nám pripomína aj dar viery, ktorú sme prijali a podnecuje nás, aby sme prejavili 

vďačnosť  tak, že sa bude správať dôstojne ako sa patrí  na dieťa Panny Márie.  

Cirkev požehnáva náboženské predmety, devocionálie,  čím nám pripomína, aby sme si ich 

nosením vzbudzovali lásku k Bohu a  upevňovali sa v dôvere v Božiu pomoc i v pomoc Panny Márie. 
 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti, že nás prostredníctvom Cirkvi, našej Matky, učíš, ako máme správne uctievať 

náboženské predmety a zároveň Ťa prosíme, aby v nás aj vďaka noseniu Zázračnej medaily neustále  

vzrastala viera, nádej a láska.  

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x) 

 

9. deň novény 

Zázračná medaila a zástava Európskej únie 

8. decembra 1955, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, 6 signatárskych krajín 

patriacich do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, schválilo európsku zástavu. 

Kňaz  Peter Caillon, bývalý profesor veľkého seminára v Sées, podáva svedectvo o tom, ako sa 

stretol s človekom, ktorý navrhol zástavu: 

„V auguste 1987 som išiel do Lisieux a náhodou som stál pred Karmelom. Oslovil ma 1 pán a 

povedal mi: „Som zo Štrasburgu. To mňa poverili pripraviť náčrt európskej zástavy. Nechal som sa 



inšpirovať Bohom a vytvoril som koncept zástavy s modrým podkladom, na ktorom sa vynímalo 12 

hviezd Zázračnej medaily z ulice du Bac. Takto je európska zástava zástavou Panny Márie: modrý poklad, 

dvanásť hviezd (Zjv 12).  

Keď mi to hovoril tento hlboko veriaci návrhár zástavy, bol celý bez seba od radosti. Je to 

skutočne zázrak, že táto zástava má takú mariánsku inšpiráciu. Všetci verní návštevníci kaplnky na ul. du 

Bac, keď zbadajú túto zástavu, si môžu v duchu predstaviť uprostred tohto kruhu vytvoreného hviezdami 

nebeskú Kráľovnú, ktorá už bola Kráľovnou Francúzska a teraz sa stala Kráľovnou Európy“.  
 

Láskavý Bože, ďakujeme Ti za  to, že aj  Európska únia je pod ochranou Matky Tvojho Syna.   Prosíme Ťa, 

aby sme boli aj my, tak ako  návrhár zástavy,  vnímaví na to, čo  chceš skrze nás vykonať.  

Otče náš, Zdravas´, Sláva. Povzdych Bez hriechu počatá Panna Mária (10x)  

 

Panna Mária Zázračnej medaily, ty si sa zjavila sv. Kataríne Labouré  ako sprostredkovateľka 

milosti.  Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje 

úmysly, duchovné a hmotné záujmy. Osmeľujeme  sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto 

osobitnú žiadosť   (vyslov prosbu) 

Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme,  prednes ju  svojmu božskému Synovi. Ak sa neprotiví jeho vôli a 

slúži nám na posvätenie, vypros nám ju. 

Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi, potom ich vystri k nám a zošli na 

nás lúče svojich milostí, aby sa v  ich teple a svetle naša duša očistila, aby nelipla na pozemských 

veciach a kráčala za tebou až do dňa, keď sa stretneme v nebeskej sláve.  Amen 
 

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame. (3x) 

 

 

 

 

 

 


