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P a n n a M á r i a v na š i c h ro d i n á c h
Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily
je apoštolátom evanjelizácie ZZM, ktorého

CIEĽ je:





Aby sa členovia rodiny stretávali pri spoločnej modlitbe.
Aby si pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, nachádzali čas na
Pána Boha i na seba navzájom, a tak sa prostredníctvom Panny
Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život.
Aby vykonávali svoje stavovské povinnosti skrze Máriu a s
Máriou.
Aby sa stala skutočnosťou myšlienka sv. Jána Pavla II.:
„Rodina, ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná.“

Prvé dve rodiny preberajú z rúk p. Jozefa Garaja kaplnky. V
urminskej skupine je to rodina Ing. Michala Streďanského a z
Hajnej Novej Vsi prebrala kaplnku Štefánia Gajdošová.

Putovná kaplnka Panny Márie
v našej farnosti

Združenie Zázračnej medaily Panny Márie
Združenie Zázračnej medaily Panny Márie schváli
pápež Pius X. 8. júla 1909 pre celú Cirkev a zveril jeho vedenie generálnemu predstavenému Misijnej spoločnosti sv.
Vincenta de Paul. Združenie vzniklo, aby šírilo veľké posolstvo zjavení Panny Márie sv. Kataríne Labouré v roku
1830. Na základe týchto zjavení sa začala šíriť medaila,
s prísľubom, že Nebeská Matka vyprosí u Boha potrebné
milosti všetkým, ktorí ju budú nosiť a denne sa pomodlia
tieto slová: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za
nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ Ľudia nazvali medailu Zázračnou, pre nespočetné milosti, ktoré prostredníctvom nej
dostali. Na Slovensku vzniklo Združenie Zázračnej medaily
27. novembra 2009. Do našej farnosti ho priniesli
a predstavili rehoľné sestry vincentky z Nitry. Združenie si
kladie za cieľ preukázať náležitú úctu Panne Márii pre
vlastné posvätenie a ako prostriedok apoštolátu. K tomuto
nás vyzýva aj samotná Medaila prostredníctvom symbolov,
ktoré prezentuje, ako aj prostredníctvom milostí, ktorými je
obdarená.

Od 1. mája 2016 začal oficiálne v našej farnosti apoštolát modlitby Združenia Zázračnej medaily Panny Márie. Cieľom apoštolátu je podporovať
spoločnú modlitbu v našich rodinách, oživiť kresťanský a duchovný život a šíriť úctu k Panne Márii. Ako v praxi prebieha tento apoštolát? Najskôr sa
vytvorí skupinka približne 20-25 rodín. Tejto skupinke sa odovzdá malá prenosná kaplnka Panny Márie,
ktorá bude putovať po celý rok po jednotlivých rodinách. Každá skupinka má svojho koordinátora, ktorý
pripravuje zoznam a organizuje odovzdávanie kaplnky. Jednotlivé rodiny si na jeden celý týždeň prevezmú putovnú kaplnku Panny Márie do svojej domácnosti. Kaplnku položia na čestné miesto v dome,
ozdobia ju kvetmi, pomodlia sa modlitbu prijatia
a pravidelne sa pri nej stretávajú všetci členovia rodiny na spoločnú modlitbu. Rodiny môžu na modlitbu
pozvať aj susedov či blízkych príbuzných. Po týždni
kaplnku odovzdajú do ďalšej rodiny. V našej farnosti
sa zatiaľ vytvorili dve skupinky – v Urminciach
a v Hajnej Novej Vsi. Koordinátorom v Urminciach
je pani Alena Bagová a v Hajnej Novej Vsi pani Štefánia Gajdošová. Páter Jozef Garaj v nedeľu 1. mája
2016 pri bohoslužbe slávnostne požehnal a odovzdal
dve kaplnky prvým rodinám. Verím, že tento apoštolát prinesie veľa Božieho požehnania pre našu farnosť, a že vďaka modlitbám si vyprosíme mnohé
duchovné milosti pre naše rodiny, uzdravenia duše
i tela, obnovu sviatostného života, zbavenie sa závislostí, ochranu pred zlom, obnovu manželských vzťahov, urovnanie sporov medzi rozhnevanými ľuďmi,
viacej lásky a súcitu, väčší záujem mladých
o duchovný život a nové kňazské a rehoľné povolania atď.

