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Združenie Zázračnej Medaily v Košeci 

 Duchovné dianie vo farnosti 

V nedeľu 18.12.2016 sme v našej farnosti 
privítali vzácnu návštevu z Nitry, sestričku 
Renátku a sestričku Gemu, zo spoločnosti 
dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. 

Svojou láskou a oddanosťou nás sprevádzali počas 

celého dňa. Zúčastnili sa na troch svätých omšiach, 
kde všetkých zúčastnených pozvali na spoločné 

stretnutie v našom kostole. Témou spoločného 

stretnutia bola: Podomová návšteva Panny Márie 

zázračnej medaily. 

Stretnutie sme začali spoločnou piesňou 

a modlitbou k Pane Márii. Sestra Gema nám na 

začiatku vysvetlila pôvod medaily. 

 

Počas stretnutia nám sestričky predstavili aj 

podomovú kaplnku Panny Márie Zázračnej Medaily. 

Tá sa stala vďaka nám všetkým prihláseným aj 

súčasťou našej farnosti. 

Podomová návšteva Panny Márie v našej 

farnosti 

Dňa 20.1.2017 pri sv. omši páter Jozef Garaj CM 
požehnal Kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily, 

ktorá začala putovať po našich domácnostiach. 

Počas svätej omše okrem hojnej účasti našich 

miništrantov, miništrovali aj dvaja bohoslovci, 

ktorých so sebou páter priviedol. Tí nás obdarovali 

krásnym úsmevom a veľkým pokojom. 

Po požehnaní kaplnky prvá rodina modlitbou 
prijatia, prijala kaplnku do svojej rodiny a tak 

začala putovať po našich rodinách. 

Kaplnka s Pannou Máriou pobudne v rodine týždeň, 

od nedele do nedele a podľa zoznamu putuje 

z rodiny do rodiny, kde ju s láskou a úctou 

prijímajú ľudia a vyprosujú si milosti, ktoré najviac 

potrebujú!  

 

 

 

Košecké združenia zázračnej medaily 
V našej farnosti je prihlásených 30 rodín. Jedna 
kaplnka je plne obsadená 25 rodín, aby sa počas 
roka dostala aspoň dva krát do tej istej rodiny.  
Na druhú kaplnku zatiaľ čakáme. Chcela by som 
Vás aj touto formou povzbudiť. Ak by ste sa 
chceli prihlásiť, stačí sa zapísať do zoznamu 

v kostole, aby sme 
v krátkom čase mohli 
do našej farnosti prijať 
aj druhú kaplnku. 

Na záver by som 
chcela poďakovať 
všetkým, ktorý sa 
zapojili do združenia 
zázračnej medaily. 
Dali ste do Vašich 
rodín novú nádej 
a spoločnú jednotu. 
Priamo do rodiny, ste 
vložili srdce. Jedno 
srdce, jedna duša, 
Ježiš. 

Modlitba v rodinách ostáva a stáva sa dobrým 
príkladom pre nové a nové generácie. Preto: 

„Matka naša, chceme Ťa medzi sebou, aby nás 
Tvoja prítomnosť priviedla k Ježišovi, aby milosti 
ktoré sálajú z Tvojich rúk vyplnili prázdnotu 
našich sŕdc, aby Ježiš, plod Tvojho života, zničil 
plody nášho egoizmu a odpustil nám naše 
previnenia. Chceme napodobňovať Tvoje čnosti: 
pokoru, poslušnosť, jednoduchosť, lásku a tak žiť 
vo väčšej jednote.“ 

„Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za 
nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“ 

L. Mikušková 

 
 


