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MARIÁNSKY VEČER  

S ADORÁCIOU A RADOSTNÝM RUŽENCOM 

 

HUDBA 

 

 V tomto roku si pripomíname 400. rokov vincentskej charizmy. Ako členovia 

Združenia Zázračnej medaily patríme do tejto rodiny, preto ďakujme spoločne za dar tejto 

charizmy, ktorá nás pobáda odzrkadľovať Božiu dobrotu; vždy s úctou prinášať Ježišovu 

lásku k tým, ktorí to potrebujú. Vzájomné vzťahy vo vincentskej rodine nás všetkých môžu 

obohatiť a tak skvalitniť sieť Kristovej lásky. V tomto roku si tiež pripomíname 100. rokov od 

fatimských zjavení a výziev pre náš život. Ďakujme aj v tomto jubileu Panne Márii za jej 

starostlivosť a lásku k nám a spoločne sa zamyslíme, na tým ako môžeme, my ako členovia 

Združenia Zázračnej medaily odpovedať na výzvy fatimského posolstva v našom živote 

a apoštoláte! 

 

 Úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a pobožnosť 5 prvých sobôt podľa 

fatimských zjavení 13. júna 1917 Panna Mária vo Fatime povedala: «Ježiš chce zaviesť vo 

svete úctu k môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše 

budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho trón. Hyacinta preto 

často opakovala, že Nepoškvrnené Srdce Panny Márie je cestou do neba. Úcta 

k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie úzko súvisí s úctou k Božskému Srdcu Ježišovmu. Aj 

preto sa spomienka  Nepoškvrneného Srdca Panny Márie od roku 1969 slávi v sobotu, po 

piatkovej slávnosti Božského Srdca. Pohľad na Zázračnú medailu, nám túto skutočnosť 

pripomínajú: dve srdcia Ježiša a Márie! 

  

 Pred odchodom do nemocnice povedala Hyacinta Lucii: „Povedz všetkým, že Boh 

nám udeľuje milosti skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, že ľudia ich musia 

prostredníctvom tohto Srdca vyprosovať, že Srdce Ježišovo chce, aby spolu s ním bolo 

uctievané Nepoškvrnené Srdce Márie. K podstatným prvkom fatimského posolstva patrí 
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zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ktoré možno často obnovovať. 

Potom Pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo päť prvých sobôt a nie sedem, alebo deväť: «Dcére 

moja, dôvod je veľmi jednoduchý: je päť druhov urážok a rúhaní proti Nepoškvrnenému 

Srdcu Márie: 

 

1. Rúhanie proti Nepoškvrnenému počatiu. 

 

2. Rúhanie proti panenstvu Matky Božej. 

 

3. Rúhanie proti jej Božskému materstvu, pri súčasnom nesúhlase uznať ju za Matku 

            ľudského pokolenia. 

 

4. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštiepiť do sŕdc detí ľahostajnosť, pohŕdanie či 

        dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej Matke. 

 

5. Skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvätejšej Panny. 

 

 

HUDBA 

 

     Aké zadosťučinenie, môžeme my, členovia ZZM „ponúknuť Panne Márii“?! skrze náš 

apoštolát šírenia Zázračnej medaily a podomovej návštevy kaplnky Panny Márie. 

 

1. a 2. urážka:  

Môžeme povedať, že ZZM je práve pre toto zadosťučinenie. Proti rúhaniu voči 

Nepoškvrnenému počatiu my, členovia ZZM nosíme pokorne hrdo, s úctou a dôverou 

zázračnú medailu, ktorou vyjadrujeme vieru vo sväté a Nepoškvrnené počatie Panny Márie. 

Medaila je viditeľným znamením, že vyznávame a máme v úcte Nepoškvrnené počatie. Časté 

a vrúcne vzývanie Márie ako Panny: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, 

ktorí sa k Tebe utiekame“, je veľmi mocné a jasne hovorí o Jej veľkom privilégiu a našej 

lásku ku Nej. 

 

3. urážka: 

Monogram M s Krížom hovorí o tajomstve vtelenia Božieho Syna a spoluúčasti Panny 

Márie na diele nášho vykúpenia. Poslaním Panny Márie bol dať nám Krista. Stala sa 

Matkou Krista, aby ho dala svetu. Milujeme ju preto, že je Kristovou Matkou. Pre 

mimoriadnu výsadu Božieho materstva dostala ostatné privilégia. Štatúty ZZM, článok č. 8.1. 

hovorí: „Nosiť Zázračnú medailu ako znak prítomnosti Panny Márie v ich živote a ako 

vonkajší prejav prebývania pod jej materskou ochranou. Tento znak vyjadruje túžbu 

nasledovať Nepoškvrnenú Pannu Máriu v jej pokore pred Bohom a žiť v posväcujúcej milosti. 

     Keď sa pri druhom zjavení 27. novembra 1830 Panna Mária ukázala sestre Kataríne so 

zemeguľou v rukách ako Panna Mocná  - sestra Katarína počula hlas: „Táto guľa 

predstavuje celý svet a každého človeka zvlášť. / Teda Panna Mária je Matkou všetkých 

ľudí./ 
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4. urážka: 

Pokorným postojom a postojom dôvery pri darovaní Zázračnej medaily deťom, mládeži 

a vôbec ostatným ľuďom a následná vrúcna modlitba za nich, tiché zasvätenie a odovzdanie 

ich pod ochranu Panny Márie. Keď prichádza kaplnka PM do našich rodín, odovzdávame 

lásku a úctu k PM našim deťom a tým „bojujeme“ proti tým, ktorí sa snažia verejne 

vštepiť do sŕdc detí  ľahostajnosť, pohŕdanie či dokonca nenávisť voči Nepoškvrnenej 

Matke.  

 

5.urážka: 

Radostné a túžobné prijatie Panny Márie cez „Podomovú návštevu...“ vyznávame a 

uctievame si Pannu Máriu skrze je obraz, cez sochu, ktorá nám pripomína jej živú 

prítomnosť v našom živote..... Členovia ZZM denne zasväcujú svoju rodinu Panne 

Márie a vkladajú sa do jej Nepoškvrneného Srdca! 

 

HUDBA 

 

Tak ako sv. Katarína, vrhnime sa do náručia Matky a s veľkou vrúcnosťou sa teraz modlime 

radostný ruženec za odčinenie urážok spôsobených Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, 

za nás a naše rodiny. 

 

Úvod ruženca: Verím... preddesiatok...  

 

 

1. tajomstvo  

ZVESTOVANIE –  

BOH NÁS POZVAL STAŤ SA ČLENOM VINCENTSKEJ RODINY 

 

„Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou...“ Lk 1,28  

Pri zvestovaní bola Panne Márii najskôr oznámená skutočnosť, že Pán je s ňou a až potom sa 

od nej žiadala úloha, byť Matkou Božieho Syna. Keď Boh, vo sv. Písme povoláva, pozýva na 

nejakú úlohu, keď mu zveruje poslanie, neustále zdôrazňuje: „Neboj sa, ja budem s Tebou!“ 

Boh nás pozýva k bezhraničnej dôvere v Neho, učí nás nezakladať si na ľudských 

schopnostiach. Keď Boh povoláva človeka, požehnáva cez neho všetkých, ktorí sa s ním 

stretajú.  

 Panna Mária, vypros nám, aby sme vo svojom živote nezabúdali na Božiu vernosť!  

 

 

2. tajomstvo 

P. MÁRIA NA NÁVŠTEVE U ALŽBETY 

 

„Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne...?“ Lk 1,43 

Po udalosti zvestovania sa Mária vydala na cestu. Mária povedala Bohu svoje ÁNO a začala 

ho napĺňať svojím všedným, každodenným životom. Stáva sa služobnicou. Za najdôležitejšiu 

vec považuje službu a lásku k tým, ktorí ju potrebujú. Slúži bez veľkých rečí, úplne 

samozrejme, nenápadne v skrytosti. Pán Ježiš sa venoval chudobným, dal sa im spoznať cez 

svoju službu preniknutú milosrdnou a nežnou láskou. 

 Panna Mária, vypros nám, ochotu s láskou poslúžiť tam, kde je to potrebné! 
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3. tajomstvo 

NARODENIE V BETLEHEME 

 

„...uložila ho do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta...“ Lk 2,7 

Prvý Ježišov príklad, ktorý chcel dať svetu, prvé posolstvo, ktoré nám chcel odovzdať, - 

svedčila o tom maštaľka, v ktorej sa narodil, - bolo posolstvo chudoby. Keď sa učíme žiť 

chudobu, dokazujeme, že všetko čakáme od Boha a spoliehame sa na Neho. Zriekame sa 

vkladať svoju dôveru do pozemských istôt a vstupujeme do oblasti nádeje. Neznamená to 

pohŕdanie stvorenými vecami, ale práve naopak – lásku k nim. Veď skutočná láska vylučuje 

lipnutie na veciach, ale aj prostredníctvom týchto vecí, Boh skrze nás môže uskutočniť svoj 

plán lásky. 

 Panna Mária, vypros nám veľkú dôveru v Boha v našich každodenných situáciách! 

 

 

4. tajomstvo 

OBETOVANIE JEŽIŠA V CHRÁME 

 

„Simeon ich požehnal a Márii povedal: ...a tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ Lk 2, 34,35 

Máriin život je nám príkladom rozhodnutia sa pre lásku k Bohu a k blížnemu. Máriino Srdce, 

plné Boha, bolo schopné odpustiť tým, ktorí prebodli Jej srdce, keď mučili a ukrižovali jej 

Syna Ježiša. Panna Mária sa však pod krížom nebúrila, nežalovala, nemala v srdci zlosť, 

nesúdila, nezavrhovala, tých, ktorí sa jej Synovi posmievali a pribíjali ho na kríž. Ona vo 

chvíli najväčšieho utrpenia mlčí a miluje proti všetkej ľudskej logike, prijíma Ježišových 

vrahov za svoje deti.  

 Panna Mária, daruj nám svoje Srdce, na ktorom sa zastaví všetka zloba s ktorou sa 

stretáme. 

 

5. tajomstvo 

NÁJDENIE JEŽIŠA V CHRÁME 

 

„Po troch dňoch ho našli v chráme.“ Lk 2,46  

Panna Mária našla Ježiša v chráme. Pri zjavení sr. Kataríne sama povedala: “Prichádzaj často 

k tomuto oltáru. Tu dostanú milosti všetci, ktorí o ne budú prosiť horlivo a s dôverou.“ Diabol 

sa nebojí nášho štúdia, našej služby, našej činnosti. Bojí sa pokornej modlitby, modlitby na 

kolenách, preto vynakladá veľké úsilie na to, aby nás od nej odvrátil.  

 Panna Mária, nauč nás strácať čas pre Krista v chráme, lebo len skrze modlitbu Boh 

mení naše srdce, naše postoje, naše vzťahy, dáva nám pohľad viery na naše 

každodenné udalosti, silu niesť naše kríže, pripútava si nás viac  k sebe. 

 

 

Zasvätenie sa Panne Márii. 

 

Na úmysel sv. Otca: Otče náš.... 

 

Môže byť ešte tichá adorácia, alebo ukončenie adorácie a požehnanie. 

Pieseň 


