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„ZÁZRAČNÁ   MEDAILKA“ 
 

−  VYPRAVĚČ 1 : Pomalu utichl každý hlásek. Je posvátné ticho. Zhasne 
i poslední lampa (  TRIANGL 1x ). Hodiny odbily půl dvanácté. 
Najednou se objevuje nebeský zářící duch – asi 5-letý chlapeček. 
Zastavil se před postelí sestry Kateřiny. Dotkne se rukou postele a budí 
ji: 

 
−   ANDĚL : „Kateřino, pojď do kapličky! Čeká tě Svatá Panna. 
 
−  KATEŘINA : Teď v noci do kapličky? Vždyť mě uvidí.  
 
−  ANDĚL : Jen buď klidná. Obleč se, počkám na tebe.  
 
−  VYPRAVĚČ 2 : V tom odbije dvanáctá hodina, půlnoc. Jdou spolu do 

kapličky a současně s nimi se rozžíhají všechna světla.  
 
−  ANDĚL : Podívej Svatá Panna je zde! 
 
−  VYPRAVĚČ 1 : Kateřině se radostí sevřelo srdce při pohledu na 

vznešeně krásnou paní. Znovu se ozval hlas.  
 
−  ANDĚL : Přesvatá Panna je zde! 
 
−  VYPRAVĚČ 2 : Radostně k ní přiskočila, klekla si před Panenskou 

Matku a ruce jí položila na klín. A Svatá Panna začala hovořit. 
 
−  PANNA MARIA : Dítě moje, Bůh ti svěří velké poslání. Budeš hodně 

trpět, ale všechno vydržíš. Doba je velmi zlá. Mnoho neštěstí postihne 
zemi. Ale často přicházej k tomuto oltáři. Zde obdržíš všechny milosti, 
zde bude vyslyšená každá prosba. Moje dítě, na celou zemi přijde velký 
smutek, zabijí arcibiskupa a ulicemi poteče krev.  

 
−  KATEŘINA : Kdy přijdou ty všechny katastrofy ( hrůzy)? 
 
−  PANNA MARIA : 40 roků, pak ještě 10 a potom bude pokoj…! 
 
−  VYPRAVĚČ 1 : Tak spolu rozmlouvaly asi dvě hodiny. Potom Panna 

Maria odešla. A zazněl hlas chlapečka.  
 
−  ANDĚL : Odešla! 
 
−  ../ Přichází s. Kateřina a klekne si do lavice / 
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−  VYPRAVĚČ 3 : Je 27. října 1830. Seminární sestry rozjímají 
v kapličce. Neschází ani Kateřina. Její oči jsou upřeny na Svatostánek.  

 
−  ../ Přichází Panna Maria / 
 
−  VYPRAVĚČ 4 : Během rozjímání viděla s. Kateřina Pannu Marii stát 

na zeměkouli. Oběma rukama držela před sebou  kouli, na které byl 
malý křížek. S očima zvednutými k nebi ji obětuje Pánu Bohu. Sestra 
Kateřina uslyší hlas.  

 
−  HLAS : „Tato koule představuje celý svět a každého člověka zvlášť.“ 
 
−  VYPRAVĚČ 3 : Zeměkoule s křížem přestavuje celý svět, který Bůh 

nekonečně miluje, když dal svého jediného Syna, aby nezahynul nikdo, 
kdo v Něho uvěří. Zlatá barva zeměkoule nám říká, že v Božích očích 
máme velkou cenu, že náš život je cennější než všechno zlato na světě. 
Ježíš nám před svou smrtí na kříži dal Pannu Marii za matku. Jako 
matka nosí v náruči svoje dítě, tak Marie drží ve svých rukách zem, 
kterou obětuje Bohu.  

 
−  VYPRAVĚČ 4 : Panna Maria měla na prstech prsteny. Z drahokamů 

vycházely paprsky. Kateřina uslyšela hlas.  
 
−  HLAS : „Paprsky jsou znamením milostí, které já vylévám na všechny, 

kteří o ně prosí. Drahokamy, které nezáří jsou milosti, o které lidé 
neprosí. 

 
−  VYPRAVĚČ 3 : „ Na začátku Písma Svatého čteme: „ Nepřátelství 

ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi tvým a jejím potomstvem, ona ti 
rozdrtí hlavu a ty mu zraníš patu. Tam ženou je Panna Maria. Boj mezi 
dobrem a zlem pokračuje i dnes. Nebudeme od něj uchráněni ani my. 
Nezapomínejme, že k vítězství nám může pomoci jen Boží milost a 
přímluva Panny Marie. 

 
− ../ Přichází nápis / 
 
−  VYPRAVĚČ 4 : Kolem Panny Marie se vytvořil oválný obraz se slovy: 
 
   BEZ HŘÍCHU POČATÁ PANNO MARIA ORODUJ ZA NÁS,   
    KTEŘÍ SE K TOBĚ UTÍKÁME. 
 
−  VYPRAVĚČ 3 : Panna Maria nikdy neurazila Pána Boha hříchem. 

Tímto povzdechem ji prosíme i my, aby nás naučila žít tak svatě, jak má 
žít každý křesťan a aby církvi pomáhala v nynějších poměrech, kdy 
ďábel tak zuří proti ní.  
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−  ZPĚV: / Marie bez hříchu počatá:/ 
 
−  VYPRAVĚČ 4 : Obraz se otočil. Na druhé straně medailky byl kříž. 

Pod ním bylo písmeno M. Kříž je znamením ( symbolem ) křesťanství. 
Svatá Panna stála pod křížem svého Syna. Ubezpečuje nás, že bude stát i 
při našem kříži a pomůže nám ho nést.  

 
−  VYPRAVĚČ 3 : Pod písmenem M byla přesvatá srdce Ježíše a Marie. 

Ve všech ( jazycích světa ) světových jazycích je srdce symbolem lásky, 
něhy, otevřenosti. Bez lásky nemá nic cenu. Hodnota osobnosti se 
nepoměřuje prostřednictvím diplomů nebo peněženek, ale uměním 
milovat. Skutečná láska vyžaduje zánik ( smrt ) egoismu, osobním 
zájmům.  

 
− ../meditační hudba / 
 
−  VYPRAVĚČ 4 : I hvězdy na medailce jsou znamením. Připomínají 12 

apoštolů a svatých, kteří podle příkladu následovali Ježíše ( Krista ) a 
s pomocí Panny Marie dosáhli koruny slávy. Hvězdy na medailce nás 
zvou, abychom byli apoštoly v dnešní době.  

 
−  VYPRAVĚČ 3 : Kateřina uslyšela vnitřní hlas:  
 
−  HLAS: Dej zhotovit takovouto medailku. Ti, kteří ji budou nosit 

s důvěrou, dostanou mnoho milostí.  
 
−  VYPRAVĚČ 3 : V roce 1832 se začínají razit první medailky a jsou 

rozšířeny po celém světě. Mnoho zázraků se stalo na přímluvu Panny 
Marie Zázračné medailky.  

 
−  VYPRAVĚČ 4 : Medailka není talisman, je to dar Panny Marie a výzva 

k modlitbě. Je přirozené, když máme u sebe obraz milované bytosti. 
Proč by tedy křesťan nenosil obraz své nebeské Matky? Zvláště 
medailku, která ji představuje takovou, jak chtěla být Ona zobrazená. 
Nošení medailky Panny Marie je prostředek, který nám má pomáhat 
uvědomit si, že je tu někdo, kdo nám chce a může pomoci. Závisí na 
tom, jest-li o to stojíme. 

 
−  VYPRAVĚČ 3 : Sestra Kateřina zemřela jako 70-letá a až po její smrti 

vyšly najevo mimořádné milosti, které obdržela. Také svatý Otec Pius 
XI. obdivoval toto mlčení a vydal o něm krásné svědectví: „ Zachovala 
tajemství  své Královny…“ 

 


