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ZDRUŽENIE ZÁZRAČNEJ MEDAILY
PANNY MÁRIE

V Paríži v roku 1830 dostala Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv.
Vincenta de Paul a celý svet dar z neba, cez sr. Katarínu Labouré, tým
darom je Zázračná medaila. Panna Mária sa zjavila v troch po sebe
nasledujúcich obrazoch a vysvetlila symboly na medaile ako plán Božej
lásky s ľuďmi. V medaile je zhrnuté celé mariánske tajomstvo a učenie
Cirkvi.
Panna Mária držiaca zemeguľu v rukách, potom vystierajúca ruky
na našu Zem, z prsteňov na jej rukách žiaria lúče ako symbol milostí,
ktoré chce stále rozdávať. P. Mária chce, aby sme ju prosili
o pomoc, prosili si potrebné milosti a naučila nás modlitbu:
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 dôverou, 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 milosti a
dary, ktoré Boh skrze ňu udeľoval. Je pre nás výzvou
k modlitbe, nie je talizman pre šťastie.
Združenie Zázračnej medaily je ďalšia vetva vincentskej rodiny, ktorej hlavným cieľom je úcta a šírenie posolstva Zázračnej medaily pre osobné posvätenie a prehĺbenia
sa vo viere, ale aj pre spásu a záchranu rodín.
Je verejné medzinárodné združenie veriacich Katolíckej cirkvi, do
ktorého môže patriť každý. Pôsobí v 30 krajinách. Pre celú Cirkev aj s
vlastnými štatútmi bolo schválené v roku 1909 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 stretali na
spoločnej modlitbe. Aby si pri Panne Márii, ktorá ich navštívila, našli čas
na seba, na Pána Boha pri modlitbe, čítaní, rozjímaní nad Božím slovom, aby sa tak prostredníctvom Panny Márie vrátil do rodín duch modlitby a kresťanský život, aby sa stala realitou myšlienka, že „rodina,
ktorá sa spolu modlí, zostáva jednotná“.
Do Združenia je možné patriť ako všeobecný člen:
- tí, ktorí prijmú a nosia Zázračnú medailu a s dôverou sa modlia
povzdych: Bez hriechu počatá Panna Mária...
- a ktorí pravidelne prijímajú kaplnku Panny Márie ZM do svojej
domácnosti.
Druhá možnosť ako aktívny člen:
Tež nosia medailu, prijímajú kaplnku, po základnej formácii sa zaväzujú prijať štatúty ZZM a plniť jeho ciele, formácia trvá dva roky – pozostáva z prednášok, duchovných cvičení , ktorých som sa každý mesiac –
od roku 2013 do roku 2015 zúčastňovala v Kláštore Vincentiek v Nitre.
Ako aktívna členka som následne ponúkla svoju službu nášmu duchovnému otcovi, ktorý dal súhlas k tomu, aby aj v našej farnosti začalo ZZM
podomovú návštevu Kaplnky Panny Márie.
Podomová návšteva PM spočíva vo vytvorení skupinky 25 rodín
alebo veriacich žijúcich osamote. Ku každej rodine príde Panna Mária
na týždeň.

Pripraví sa zoznam, dátumy, ku komu a kedy Panna Mária príde. Zvolí
sa vedúci skupinky, ktorý bude koordinátorom a osobou, na ktorú sa budete môcť podľa potreby obrátiť.
Rodina prijímajúca kaplnku do svojej domácnosti sa modlí modlitbu
prijatia Panny Márie. Môžu pri nej zažať sviečku, dať kvety ako symbol úcty
a lásky. Kaplnka zostáva v domácnosti až do ďalšej nedele (môže sa zvoliť
aj iný deň odovzdávania kaplnky). Pred odovzdaním kaplnky nasledujúcej
rodine sa modlia modlitbu rozlúčky. Tieto modlitby sú na letákoch a putujú
s kaplnkou.
Ako prežiť čas návštevy Panny Márie je dobrovoľné, od okolností
a možností každej rodiny. Odporúča sa venovať viac času osobnej a spoločnej modlitbe, denne sa zasväcovať Panne Márii.
Kaplnka ostáva vo farnosti už navždy a pravidelne navštevuje rodiny, V priebehu roka sa môžu prihlásiť ďalší, alebo pre
nejaký dôvod aj odhlásiť.
Na Slovensku je zapojených do Združenia všetkých 8
diecéz a putuje vyše 706 kaplniek po rodinách. Mnohí
svedčia, ako Panna Mária zázračne pôsobí aj dnes a veriaci zakusujú veľké i malé zázraky vo svojich životoch,
keď sa odovzdajú pod ochranu Panny Márie, telesné
uzdravenia, obrátenia, vrátili sa k sviatostnému životu po
mnohých rokoch, zmierenia v rodinách, v susedstvách...
Chceme aj Vás pozvať do tejto modlitbovej reťaze za naše
rodiny skrze Pannu Máriu Zázračnej medaily a šíriť lásku a
úctu k nej a vyprosovať si milosti, ktoré sľúbila každému, kto
bude s dôverou prosiť.
V našej farnosti začalo Združenie Zázračnej medaily pôsobiť od
1.5.2016, kedy boli odovzdané prvé dve kaplnky – v Urminciach rodine
Ing.Michala Streďanského a v Hajnej Novej Vsi pani Štefánii Gajdošovej.
Celkom je zapojených do tejto akcie 50 rodín. Slávnostné požehnanie
a odovzdanie kaplniek bolo za prítomnosti otca Jozefa Garaja z vincentínskej rodiny. Každá obec má svojho koordinátora, od ktorého je
možné získať informácie ohľadom apoštolátu ZZM – v Urminciach Alena
Bagová, v Horných Štitároch Danka Balajková a v Hajnej Novej Vsi Štefánia Gajdošová.
Ing. Alena Bagová

Zasvätenie sa Panne Márii
Milovaná Panna Mária, tvojmu
prečistému srdcu zasväcujeme náš
domov i všetkých, ktorí v ňom bývajú!
Nech sa náš dom, ako tvoj
v Nazarete, stane oázou pokoja,
a to plnením Božej vôle, konaním
skutkov lásky a odovzdaním sa
do Božej prozreteľnosti.
Nauč nás milovať členov našej rodiny
a mať úctu ku každému človeku tak,
ako nás miluje a učí Ježiš Kristus.
Pomáhaj nám, aby sme žili
ako kresťania a boli verní našej
Katolíckej cirkvi. Najsvätejšia Panna,
zahrň nás svojou nehou
a skrze zasvätenia sa tvojmu
Nepoškvrnenému Srdcu, premeň naše
srdcia i našu domácnosť na malé nebo.
Požehnaj naše manželstvo, naše deti,
vnúčatá! Požehnaj našu rodinu
a prihováraj sa za nás u svojho Syna
Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

