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Buletín č. 48 
(január, február a marec, 2017) 

 

POZVANIE NA SYMPÓZIUM 

 

STRETNUTIE PRE ČLENOV ZZM  

ZÚČASTŇUJÚCICH SA NA SYMPÓZIU: 
 

 Kostol Sant’Andrea delle Fratte 

 12. októbra 2017 

 19.00 hod. večer  

 
Zodpovedný za edíciu: Sr. Carolina Flores, H.C.   

ammintermex@yahoo.com.mx     www.amminter.org 
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KAŽDOROČNÉ STRETNUTIE  
GENERÁLNEJ RADY ZZM 

27. marca 2017 - Paríž, Francúzsko 
 

 Boli prítomní všetci členovia Generálnej rady a stretnutie viedol generálny 

zástupca P. Carl Pieber CM. Bolo to stretnutie za prítomnosti P. Tomaža Mavriča, 

Generálneho predstaveného. 

 Prvú časť programu moderoval P. Tomaž a hovoril o dôležitosti jubilejného 

roka 400. výročia vincentskej charizmy a 4 veľkých medzinárodných iniciatívach 

vincentskej rodiny na tento rok:  

a)  Putovanie relikvie srdca sv. Vincenta. 
V r. 2017 relikvia srdca sv. Vincenta bude vo Francúzsku a potom bude putovať po 

celom svete. Rozpis „putovania“ bude postupne podľa toho, ako bola založená vo 

svete vincentínska rodina.   

b)  Sympózium 
Bude sa konať v Ríme, v Taliansku, od 12. do 15. októbra 2017. P. Tomaž to bude 

moderovať.  

c) Globálna iniciatíva vincentínskej rodiny v prospech ľudí, ktorí sa 
nachádzajú na ulici, sa posudzuje na základe troch aspektov: 
 Ľudia, ktorí žijú na ulici 

 Ľudia, ktorí nemajú dôstojné bývanie 

 Utečenci 

 O tejto iniciatíve sa už hovorilo na výkonnom výbore vincentínskej rodiny. 

Bude sa pripravovať stratégia a 28. júna sa začne táto iniciatíva zbieraním 

informácií o tom, čo sa robí v prospech ľudí bez domova a čo môže napomôcť 

väčšej efektívnosti. 

 P. Tomaž vysvetlil: Nejde o nový projekt, projekt sa už začal. Je potrebné 

zozbierať informácie zo všetkých krajín. Všetci uskutočňujú v tomto zmysle 

vynikajúcu prácu. Je potrebné využiť získané skúsenosti, aby sme boli ešte 

účinnejší. Projekt môže byť efektívnejší, ak ho uskutočníme ako vincentínska 

rodina. 
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 28. júna sa uskutoční podujatie, počas ktorého sa zamyslíme nad situáciou 

osôb bez strechy nad hlavou v Európskom parlamente. Využije sa možnosť 

informovať o 400. výročí vincentínskej charizmy. 

a) Filmový festival 
Povzbudzujeme všetkých, ktorí majú záujem, vyhotoviť krátke, 15 až 20 minútové 

videá o vincentínskej charizme a s originálnym sprievodným komentárom. Toto 

podujatie sa má uskutočniť 27. septembra 2018.  

 Ďalšími témami, ktoré sa prediskutovávali boli informácie o ceste 

medzinárodného ZZM a správa o hospodárení, ktorá je založená na výlučných 

príspevkoch, ktoré dostávame z rozličných národných rád. 

 Prezentovala sa správa o súčasnej situácii zavedenia novej webstránky 

technologickou komisiou a textu “Cesta života”, od P. Carla Piebera. Čoskoro budú 

všetkým k dispozícii tieto nové nástroje združenia.  

Ďakujeme P. Tomazovi Mavričovi, CM za jeho účať na tomto stretnutí. 
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AKÝ  JE DÔVOD EXISTENCIE  
ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY  

- DETÍ NEPOŠKVRNENEJ? 

Spolupráca sr. Rosalíe Laznik, dcéry kresťanskej lásky Slovinskej národnej radkyne 

 

 V noci z 18. na 19. júla 1830, počas 

prvého zjavenia sestre Kataríne Labouré v 

kaplnke Dcér kresťanskej lásky na Rue du 

Bac 140 v Paríži, Francúzsko, Mária 

vyjadrila želanie, aby sa založilo Združenie 

Máriiných dietok. Sám Ježiš povedal: "Kde 

sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom 

mene, tam som aj ja medzi nimi!" (Mt 18:20). 

Učíme sa, že sme efektívnejší, keď spojíme 

naše fyzické a duchovné sily. Preto by to tak 

malo byť aj so Združením zázračnej 

medaily - deťmi Nepoškvrnenej. 

Krátko po zjaveniach sa zázračná medaila 

začala šíriť po Francúzsku a potom po celom 

svete v rozličných provinciách Dcér kresťanskej lásky a otcov vincentínov, aj 

mariánske spoločenstvá. V Slovinsku (v tej dobe súčasti Rakúsko - Uhorska), 

existovalo Združenie detí Nepoškvrnenej od r. 1884 v dome Márie v Kočevje a v r. 

1893 v Lichenthurn v Ljublane. 

 Na týchto miestach pracovali Dcéry kresťanskej lásky a otcovia vincentíni, 

poskytovali vzdelanie dievčatám a mladým ľuďom, aby zotrvali na správnej ceste. 

Vychovávatelia sa inšpirovali posolstvom Panny Márie Zázračnej medaily 

z materského domu Dcér kresťanskej lásky v Príži. 

 Po 2. svetovej vojne, ktorá bola veľmi krutá v našej krajine v dôsledku 

komunistickej revolúcie Združenie detí Nepoškvrnenej bolo nútené prerušiť svoju 

činnosť a bolo rozpustené. Nezabudlo sa ale na úctu k Panne Márii a šírenie 

Zázračnej medaily, hoci sa to robilo tajne. V týchto posledných časoch sa 

nachádzame v procese exhumácie desiatoktisíc mŕtvol alebo pozostatkov obetí 
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zmasakrovaných komunistami v rokoch 1945-46, pochovaných v spoločných 

masových hroboch. 

 Čo nachádzame na týchto obetiach? Ružence a kríže a predovšetkým 

nedotknuté zázračné medaily. Je to skúška, hoci veľmi tragická, toho, že náš ľud 

nosil zázračnú medailu a ctil si Pannu Máriu. Počas dvoch desaťročí po víťazstve 

komunistickej revolúcie nebolo možné obnoviť Združenie detí Nepoškvrnenej. 

Ateistický režim nielen zakázal ale aj, ale aj vyhnanie Dcér kresťanskej lásky z ich 

zariadení ich rozptýlením po celej krajine a niektoré z nich boli dokonca uväznené. 

Takto bolo sestrám, ktoré dostali od Panny Márie cez sestru Katarínu Labouré 

poslanie šíriť zázračnú medailu, znemožnené, aby to mohli robiť.  Niečo podobné sa 

stalo otcom vincetínom. Po náznakoch uvoľnenia od 60-tych rokov, mohla Cirkev 

obnoviť niektoré pastorálne činnosti a Dcéry kresťanskej lásky a otcovia vincentíni 

využili príležitosť šíriť Zázračnú medailu, ale neboli schopní obnoviť združenie. 

  V svätom roku 2000, na žiadosť kňaza zo Šmartna, pri Slovinskom Hradci, P. 

Franca Rataja, začali činnosť "malé Máriine kvietky" , ktoré začali rozkvitať. Toto 

je v skutočnosti meno, ktoré dostali deti na katechizme, ktoré sa sanžili pozdraviť 

Pannu Máriu a modliť sa modlitbu: Ó, Mária, bez hriechu počatá, oroduj za nás, 

ktorí sa k tebe utiekame. Deti dostali zázračnú medailu, aby im pripomínala sľub 

daný Márii. Boli s nimi ich rodičia a odvtedy táto podoba úcty k Panne Márii sa 

začali šíriť za hranice farnosti po celom Slovinsku. V súčasnosti počet 

zaregistrovaných členov v Združení zázračnej medaily – detí Nepoškvrnenej, 

presahuje 2000. Týchto členov spája medzi sebou Mária a tvoria na svete veľkú 

duchovnú silu a čoraz viac sa vzďalujú od všetkého, čo nepochádza od Boha. Cieľom 

Združenia zázračnej medialy je aj to, aby všetci tí, ktorí ju nosia, boli pevnejší vo 

viere, v nádeji a činní v službe milosrdenstva v súlade s pravidlami správania sa 

podľa našej kresťanskej viery. 

 Hlavným sviatkom združenia je 27. november, deň v ktorý si tiež pripomíname 

posolstvo, ktoré nám odovzdala Mária  v podobe a obsahu medaily. V deň sviatku sa 

tiež pripomína vďačnosť ľudstva za dary, ktoré dostalo na príhovor Panny Márie 

Zázračnej medaily. 

 Pred týmto sviatkom sa každý rok konajú stretnutia členov z rozličných 

farností. Tento rok sme boli v jedenástich farnostiach: Klarisky v Nazarje, Ptujevo 

farnosti sv. Petra a Pavla a Dobova, v Turnišče  Maribor-Tezno, v Kočevje  v Celje-



 

BULETÍN ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY 

6 

St. Joseph (Tzélyié) v Ljubljane v kostole Najsvätejšieho srdca a v Trbovlje. Naše 

"putovanie" sa ukončilo slávením sv. omše pri Slovenj Gradec vo svätyni Zvestovania 

Panny Márie. Na začiatku našich stretnutí sa modlíme novénu, ktorej súčasťou je 

vďakyvzdanie a prosby našich členov a potom sa slúži sv. omša  

Po modlitbe je čas na rozhovor, kde sa podelíme o tom, čo sme zažili počas celého 

roka, a to najmä skúsenosti, ako Panna Mária pomohla.  

Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že "nás nikdy neopustila " a nikdy neopustí a 

bude pozorná na dôveru svojich detí. Ďakujme Bohu za Matku, ktorá sa vždy s 

láskou pozerá na svoje deti a je pripravená pomôcť! 

Ó Mária, bez hriechu počatá oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame! 
 
 

ŽIVOT ZDRUŽENIA VO SVETE 
 

VATIKÁN  
Veľmi sa tešíme, že na konci roka 2016,  sme mohli vidieť po boku Pápeža Františka 

na panely pri hlavnom oltári v bazilike Sv. Petra umiestnený obraz z kostola Sant' 

Andrea delle Fratte v 

Ríme, ktorý maľoval 

umelec Natale Carta po 

zjavení Panny Márie 

Alfonzovi Ratisbonnovi.  

Bolo to pri modlitbe 

vešpier 30. decembra a pri 

Te Deume 31. decembra. 

Aj 1. januára pri slávení 

Eucharistie, pri tejto  

príležitosti sme oslávili aj 

175-té výročie obrátenie 

Alfonsa Rastisbonna.  

www.youtube.com/watch?v=l4MMwse_638 
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COLOMBIA, BRASIL, CHILE  
Pri príležitosti 400 rokov vincentskej charizmy sa uskutoční prvý národný 

Mariánsky kongres združenia v Kolumbii, od 27. do 29. mája. Boli sme tiež 

informovaní o  pripravovaných Národných zhromaždeniach v Brazílii a v Čile. 

Prosíme o modlitbu, aby toto úsilie pri príprave prinieslo dobré ovocie v prospech 

formácie AMM členov! 

 
 

ECUADOR 
Ekvádor si pripravil spoločný ročný plán aktivít súvisiacich s tému: "400 rokov 

vincentskej služby v prospech chudobných." 
 

 

ŠPANIELSKO  
Každé dva mesiace zasiela vlastný buletin, ktorý obsahuje články veľmi bohaté na 

formáciu a časť buletinu je venovaná správam, ktoré nám poukazujú na vitalitu 

rôznych centier. 
 
 

AUSTRÁLIA 
Národná rada Austrálie nám tiež 

zaslala svoj buletin 16. januára 

2017 s veľmi obohacujúcimi 

úvahami vzťahujúcimi sa na 

sviatok Panny Márie Zázračnej 

medaily a Vianoc. V závere tiež 

nájdeme dodatok so správami. 

Fotky vypovedajú o radosti a 

entuziazme členov ZZM pri 

rôznych slávnostiach. 

 
 


