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Zo života farnosti

Putovná kaplnka Panny Márie zázračnej medaily

27. novembra je v l itur-
gickom kalendári spomienka
na Pannu Máriu zázračnej
medaily. Panna Mária sa
zjavila Kataríne Labouré a
darovala cez ňu zázračnú
medailu svetu. Podomová
kaplnka Panny Márie
Zázračnej medaily putuje i v
našej skalickej farnosti . Ako
sa začala jej história?

V Paríži v roku 1 830,
dostala Spoločnosť dcér
kresťanskej lásky sv.Vincenta
de Paul a celý svet dar z
neba, cez sv.Katarínu La-
bouré. Tým darom je
Zázračná medaila. Panna
Mária sa zjavila v troch po
sebe nasledujúcich obrazoch
a vysvetl ia symboly na
medaile, ako plán Božej
lásky s ľuďmi. V medaile je
zhrnuté celé mariánske ta-
jomstvo a učenie Cirkvi.

Panna Mária držiaca ze-
meguľu v rukách, potom vys-
tierajúca ruky na našu Zem, z
prsteňov na jej rukách žiaria
lúče, ako symbol milostí, kt-
oré chce stále rozdávať. P.
Mária chce aby sme ju prosil i
o pomoc, prosil i si potrebné
milosti a naučila nás mod-
l itbu: Bez hriechu počatá
Panna Mária, oroduj za nás,
ktorí sa k tebe utiekame!

Tretí obraz je druhá
strana medaily. Panna Mária
povedala: Daj zhotoviť
medailu podľa tohto vzoru.
Osoby, ktoré budú nosiť
posvätenú medailu s dôver-
ou, dostanú veľké milosti a
budú pod zvláštnou ochranou
Božej Matky. Nebeská Matka
je ochrankyňou všetkých ľudí
na zemi, víťazí nad každým
Zlom a hriechom a vždy nás
vedie k svojmu Synovi.

Medaila sa začala rýchlo šíriť do
celého sveta. Ľudia ju nazvali
zázračnou pre nespočetné mi-
losti a dary, ktoré Boh skrze ňu
udeľoval. Je výzvou k modlitbe,
nie tal izman pre šťastie.

Združenie Zázračnej
medaily, je ďalšia vetva vincent-
skej rodiny, ktorej hlavným
cieľom je úcta a šírenie posol-
stva Zázračnej medaily, pre os-
obné posvätenie a prehĺbenia sa
vo viere, ale aj pre spásu a zá-
chranu rodín. Je verejné medzi-
národné združenie veriacich
katolíckej Cirkvi, do ktorého
môže patriť každý. Pôsobí v 30
krajinách. Pre celú Cirkev aj s
vlastnými štatútmi bolo
schválené v roku 1 909 pápežom
Piom X. Hlavný sviatok
Združenia je 27. novembra, je to
deň zjavenia! Na Slovensku sa
začalo rozvíjať v roku 2009.

Apoštolátom tohto Združenia
je šírenie Zázračnej medaily a
Podomová návšteva Panny
Márie Zázračnej medaily. Jej
socha je umiestnená v kaplnke a
putuje po rodinách s cieľom, aby
sa rodiny stretal i na spoločnej
modlitbe. Aby si pri Panne Márii ,
ktorá ich navštívi la našl i čas na
seba, na Pána Boha pri mod-
l itbe, čítaní, rozjímaní nad Božím
Slovom, aby sa tak prostred-
níctvom Panny Márie vráti l do
rodín duch modlitby a
kresťanský život, aby sa stala
realitou myšlienka, že „rodina,
ktorá sa spolu modlí, zostáva
jednotná.“

Na Slovensku sa vo far-
nostiach šíria skupinky všeo-
becných členov modliacich sa v
rodine už šiesty rok. Panna
Mária takto putuje vo vyše 11 0
farnostiach po Slovensku vo
všetkých diecézach. Kaplnka
pravidelne navštevuje rodiny, aj

osamote žijúcich, ktorí sa prihlá-
si l i . Každá skupinka má svojho
vedúceho, ktorý je koordiná-
torom putovania. Kaplnka ostáva
vo farnosti už navždy. V
priebehu roka sa môžu prihlásiť
ďalší, alebo pre nejaký dôvod aj
odhlásiť. Pri sv. omši požehnaná
kaplnka sa odovzdá prvej
rodine. Týmto slávnostným
odovzdaním sa zakladá
združenie vo farnosti . Keď je
viac záujemcov, tak sa vytvorí
viac skupín, viac kaplniek.
Všetko ostatné si už robí Panna
Mária v rodinách. Naozaj
rozdáva mnoho milostí tým, ktorí
s dôverou prosia.

Koordinátorkou Združenia v
našej farnosti je pani Anna
Smetanová.

„Do tohto apoštolátu je u nás
zapojených 350 rodín, teda 1 4
skupín. Keď sa stretávam s
týmito rodinami hovoria, že vždy
k nim prichádza, keď ju najviac
potrebujú, citia jej pomoc. Aký to
má význam? Panna Mária chce,
aby sme sa celé rodiny modli l i a
tak svoje srdce upriamil i na
Boha. Dovoľme, aby skrze Máriu
vstúpil do našich životov Boh a
potom budeme prežívať opravdi-
vý pokoj, ktorý nie je z tohto
sveta. Všetko čo sa okolo nás
deje, deje sa z vôle Božej i keď
sa nám to zdá, ako keby sme
boli na pospas. BOH vždy
zostane Bohom. On všetko vie
premeniť na dobro, lebo u Boha
nič nie je nemožné. "

Tí z Vás, ktorí máte záujem
prijať do svojho domu Kaplnku
Zázračnej medaily prihláste sa v
predajni Karner. Pani Smeta-
nová Vás bude kontaktovať,
prípadne jej môžete zavolať na
číslo 0948 054 422.

Anna Božková


