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2 uznané zázraky 

Prvý zázrak sa udial v meste Turín. Večer 3. decembra 1928 priviezli do vojenskej 

nemocnice 24 ročného vojaka menom Marius Zeme. Udelili mu sviatosť posledného pomazania a 

ihneď ho operovali. Lekári stáli nad otvorenou ranou a konštatovali, že ide o hnisavý zápal brušnej 

blany. Jeho stav bol beznádejný. Na druhý deň lekári počítali, že smrť nastane v najbližších 

hodinách. Matka zomierajúceho prosila Pannu Máriu. K jej modlitbám sa pridali aj sestry, ktoré 

prosili o zázrak na príhovor Kataríny Labouré. Ich prosby boli vyslyšané. Na druhý deň, 6. decembra 

ráno, mladík vstal celkom zdravý! Lekári boli v úžase. Dosvedčili túto skutočnosť aj pred 

vyšetrovacou komisiou, že uzdravenie je trvalé a dokonalé.  

Druhé uzdravenie bolo v Toulous: Jean Ribet, 6 ročný chlapec, bol zasiahnutý tuberkulózou 

krčnej chrbtice. Napriek všetkému liečeniu choroba pokračovala a zdalo sa,  že  je to beznádejné. 

Na žiadosť jednej sestry sa celá rodina začala 16. novembra 1932 modliť novénu  k Panne Márii 

Zázračnej medaily a na orodovanie Kataríny Labouré. 16. novembra o 10.00 hodine sa zomierajúci 

chlapec zodvihol na posteli a povedal svojej matke: „Som zdravý!“  

Skutočne bol náhle uzdravený a lekári to vyhlásili za ľudsky nevysvetliteľné. Röntgenove 

snímky to potvrdili. Kongregácia obradov dala zázraky preskúmať svojimi lekármi, ktorí ich potvrdili 

7. februára za prítomnosti Svätého Otca Pia XI. Potom pápež predložil poslednú otázku prítomným 

kardinálom: „Stačia popísané zázraky k dosiahnutiu cieľa?“ Prítomní kardináli to potvrdili. Svätý 

Otec vyzval k spoločnej modlitbe, aby ho Boh osvietil k vyneseniu správneho rozhodnutia. 13. 

februára definitívne potvrdil svoje kladné rozhodnutie.   

Po tomto už len treba čakať na záverečný dekrét De Tutto. –  S istotou.  

15. februára bola naša matka prijatá na osobnej audiencii u pápeža Pia XI. „Svätý Otče, rada 

by som vám poďakovala za neoceniteľnú výsadu, ktorá nám dáva nádej, že čoskoro uvidíme našu 

spolusestru na oltári...“ Prerušil ju: „To už nie je nádej, to je už skutočnosť. Inak, pokiaľ ide o 

skúmanie, my sme až veľmi prísni, keď sa jedná o blahorečenie alebo svätorečenie, aby nám 

neprajníci nevytýkali, že tu zavážili nejaké priateľské zväzky!“ Potom sa spýtal: „Sestra Labouré 

milovala svojich chudobných, však? A mala  v Spoločnosti aj nejakú významnú funkciu?“ Generálna 

matka odpovedala: „Nie, Svätý Otče! Nikdy nebola vyznačená nejakou vyššou funkciou.“ Po 

dlhšom rozhovore udelil Svätý Otec požehnanie pre celú Spoločnosť dcér kresťanskej lásky.  

 V nedeľu 12. marca naša generálna matka oznámila, že čítanie dekrétu De Tutto sa 

uskutočnilo o 11. hodine v prítomnosti Jeho Svätosti Pia XI. Deň blahorečenia Božej služobnice bol 

určený na 28. mája 1933. Zostal už len 1 krok: obhliadka pozostatkov budúcej blahoslavenej a ich 

exhumácia na prípadné relikvie. Rok 1933 bol v Cirkvi vyhlásený ako Milostivý rok: 1900 rokov 

vykúpenia. Súčasne je to aj 300 rokov od založenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.  
 

 

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

 
 

 
 
 


