Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás,
ktorí sa k Tebe utiekame!

ZDRUŽENIA ZÁZRAČNEJ MEDAILY

M
medaily!

rok 2020

ilí naši priatelia, ctitelia
Panny Márie a členovia
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Zázračnej

Chceme vás všetkých srdečne
pozdraviť a uistiť vás o našich
modlitbách! Počas vianočného obdobia sme dali odslúžiť
sv. omše za všetkých členov ZZM
— za živých i zomrelých.
Tento rok slávime 190. výročie
zjavenia Panny Márie sv. Kataríne Labouré. 27.11.2019 sme si pripomenuli 10 rokov ZZM na Slovensku. Na poďakovanie Panne
Márii za tieto požehnané roky, za
jej blízkosť, prítomnosť v našich rodinách a za všetky milosti a dary,
ktoré nám hojne rozdáva, pripravujeme spoločnú celoslovenskú ďakovnú púť do Rajeckej Lesnej, na
ktorú vás, čo najsrdečnejšie pozývame! (Je to miesto vhodné pre rodiny s deťmi, aj pre starších; vzdialenosť z každého kúta Slovenska je
rovnomerná.) Môžete prísť spojom, autom, alebo sa dohodnúť a objednať autobus. Bude to
jednodňové stretnutie na vzájomné povzbudenie, obohatenie sa, či spoznanie — ale hlavne
POĎAKOVANIE sa Panne Márii.
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STRETNUTIE VEDÚCICH/KOORDINÁTOROV
PODOMOVEJ NÁVŠTEVY PANNY MÁRIE

M

ilí naši priatelia - vedúci/koordinátori skupiniek podomovej návštevy
Panny Márie. Ďakujeme za záujem o ZZM
vo vašich farnostiach/filiálkach. Ďakujeme za lásku a ochotu, ktorú vkladáte
do činnosti. Veríme, že vás Panna Mária
odmení a vyprosí mnoho milostí pre váš
život!
Už dlhšiu dobu vidíme potrebu stretnúť
sa navzájom, rozprávať sa a deliť so skúsenosťami, radosťami a trápeniami, ktoré
prináša táto služba Panne Márii vo vašej
farnosti. V tomto roku chceme uskutočniť stretnutia s vami počas duchovných
cvičení na rôznych miestach Slovenska.

Vzhľadom na to, že vás je okolo 800
vedúcich/koordinátorov, nie je reálne urobiť jedno, či dve stretnutia. Musí ich byť
viac.
Prosíme, vyberte si dátum a miesto
stretnutia, ktoré vám najviac vyhovuje.
Účasť je „POVINNÁ!!!“ Prosíme vás,
ak by ste nemohli prísť všetci, čo je veľmi
pravdepodobné, bude potrebné, aby bol
aspoň jeden zástupca z farnosti, aj keď
máte viacej skupín! Na Slovensku je 225
farností. Veríme, že stretnutie bude obohacujúce a povzbudzujúce. Po dlhšej dobe
sa navzájom uvidíme a s novými členmi
zoznámime. Tešíme sa na vás!

Na každom mieste bude rovnaký program
spoločného stretnutia vedúcich - koordinátorov ZZM:
PROGRAM
15.00 Modlitba ruženca Svetla
15.30 Sv. omša
16.30 Spoločné stretnutie
- informácie z našej strany, vzájomná deľba vašich skúseností a otázok
18.30 Agapé
19.00 Film Tichý posol - o sv. Kataríne Labouré a zjavení Panny Márie ZM
22. februára 2020 - NITRA (Provinciálny dom sestier vincentiek)
14. marca 2020 - PREŠOV (Exercičný dom Sv. Ignáca)
4. apríla 2020 - BRATISLAVA - RUŽINOV (Kostol Sv. Vincenta)
21. apríla 2020 - ÚSTIE NAD PRIEHRADOU (Oravské centrum mládeže)
25. apríla 2020 - BANSKÁ BYSTRICA (U pátrov vincentínov)
13. júna 2020 - HRONSKÝ BEŇADIK (Kláštor)
20. júna 2020 - ČIČMANY (Dom Sv. Bystríka)
4. júla 2020 - NITRA (Kňazský seminár sv. Gorazda)
19. septembra 2020 - OŠČADNICA (Hotel Bocy)
10. októbra 2020 - PREŠOV (Exercičný dom Sv. Ignáca)
21. novembra 2020 - ÚSTIE NAD PRIEHRADOU (Oravské centrum mládeže)
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DUCHOVNÉ CVIČENIA ZZM

S

rdečne vás pozývame na duchovné cvičenia, ktoré budú na rôznych miestach
Slovenska. Môžete si vybrať z ponuky.
Keďže bol minulý rok veľký záujem, dali
sme dva turnusy na Oravu, do Prešova a
do Nitry. Novinkou je Hronský Beňadik,
kde budeme prvýkrát. Prihlasovanie je
cez prihlasovací formulár (link), ktorý je
na stránke alebo prostredníctvom sms na
tel. č. 0910 842 255 (sr. Gemma). Program
dostanú prihlásení pred aktuálnym termínom DC.

PÚŤ ZZM DO PARÍŽA

A

j tento rok organizujeme pre vás Púť
do Paríža. Vychádzame z minulého
roku, kedy bol záujem. Z Božej milosti sa uskutoční už po piatykrát. Potrebné informácie nájdete na našej stránke
www.zzm.sk. Prihlasovanie je cez prihlasovací link. Podrobné informácie o púti
dostanú až prihlásení. Na tento rok je už
turnus naplnený; preto, ak máte záujem,
môžete sa hlásiť s poznámkou na „rok
2021“, aby sme vedeli, či je záujem.

WEBOVÁ STRÁNKA ZZM

N

a stránku Združenia Zázračnej medaily www.zzm.sk píše s dôverou mnoho ľudí
prosby! Prosíme, aby ste sa občas pozreli na túto stránku, či už pridáte prosbu alebo sa pridáte k modlitbe na tieto úmysly. Budete tam vidieť aj ponuky a pozvánky na
stretnutia.
Chceme vás poprosiť, aby ste občas dali
spätnú väzbu z vašej farnosti, informáciu
o putovaní kaplnky Panny Márie; alebo či
ste dostali od nás e-mail a v ňom informácie a ponuky.
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LIST OD GENERÁLNEHO OTCA TOMAŽA MAVRIČA, CM
GENERÁLNEHO PREDSTAVENÉHO VINCENTSKEJ RODINY
„ÓDA NA BOŽIU PROZRETEĽNOSŤ“
Drahé sestry a drahí bratia vo svätom Vincentovi!
Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami!
Život každého z nás je putovaním. Sme neustále v pohybe. Pri tomto putovaní
nejde ani tak o fyzické premiestňovanie sa z jedného miesta na druhé, ako skôro vnútornú zmenu zmýšľania, uvažovania, zmyslového vnímania i našej modlitby.
Cirkev nám v priebehu roka ponúka privilegované chvíle, ktoré sú akoby zastávkou na ceste, kedy sa môžeme hlbšie zamyslieť nad púťou svojho života, a každý deň,
ba každú minútu nachádzať zmysel toho, čo tvorí našu životnú cestu. Učíme sa byť čoraz pozornejšími na každodenné udalosti, na ľudí, ktorých stretávame, na myšlienky
a emócie, ktoré sa vynárajú, ale i na prírodu, ktorá nás obklopuje – stromy, kvety, rieky,
hory, zvieratá, slnko, mesiac, atď. Naša pozornosťa starostlivosť sa postupne rozširuje na
celé ľudstvo a na celý vesmír.
Ponúkam úvahu o prvkoch, ktoré tvoria vincentskú spiritualitu a ktoré pomohli sv. Vincentovi de Paul stať sa mystikom lásky. Jedným zo základným prvkov
vincentskej spirituality je Božia prozreteľnosť.
Podstatu Božej prozreteľnosti by nám mohli lepšie objasniť výrazy: „Ježišova
vízia môjho života“, „Ježišov plán s mojím životom“, „Ježišove rady pre zmysluplný
život“.
Božia prozreteľnosť preniká naše bytie, nášho ducha i naše srdce za jednej podmienky – a tou je dôvera. Dôvera v „Ježišovu víziu môjho života”, „v Ježišov plán
s mojím životom”, „v Ježišove rady pre zmysluplný život”. Vkladáme sa do Ježišových
rúk a veríme, že jeho vízia nášho života je tá najlepšia, jeho plán s naším životom je
najlepší možný plán a jeho rady najlepším modelom zmysluplného života.
Božia prozreteľnosť sa v našom živote uplatní v takej miere, v akej budeme
dôverovať Ježišovi. Čím hlbšia je naša dôvera v Ježiša, tým viac umožňujeme Božej
prozreteľnosti konať v našom živote zázraky. Čím viac sa vložíme do Ježišových rúk, tým
viac dokážeme chápať každodenné udalosti, stretnutia a miesta ako prostriedky, cez ktoré
sa nám on sám prihovára. Čím viac dôverujeme Ježišovmu plánu s nami – aj keď to, čo sa
deje, môže byť dosť nepochopiteľné alebo dokonca veľmi bolestné – tým viac sa budeme
spoliehať na Božiu prozreteľnosť. Keď sa dokážeme vložiť do Ježišových rúk a úplne mu
dôverovať, dovolíme Božej prozreteľnosti prejavovať sa v nás za každej okolnosti.
„Odovzdanie sa” do Ježišových rúk vo všetkých situáciách mení našu perspektívu. Nebudeme rozdeľovať udalosti svojho života na dobré a zlé, ale budeme ich vnímať
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cez Ježišovu osobu, ktorej plne dôverujeme, a všetky ich budeme pokladať za „príhodné
chvíle”. Vďaka tomu zmiznú z nášho slovníka dva výrazy: „osud“ a „náhoda“. Uvedomíme
si, že nezodpovedajú nášmu spôsobu chápania evanjelia a Ježiša.
Bezvýhradné odovzdanie sa do Ježišových rúk, totálna dôvera v Ježišov plán
a bezmedzná dôvera v Božiu prozreteľnosť nám pomôžu objavovať alebo znovu objavovať krásu, pozitívnu stránku a význam každej udalosti. Je to v úplnom kontraste s pohľadom na udalosti len našimi očami, mysľou a pocitmi čisto ľudskými. V takom prípade
mentalita osudu a náhody zvýrazňuje negatívnu stránku a zatieňuje krásu, dobro a zmysel všetkého, čo sa nás dotýka a stvárňuje nás.
Božia prozreteľnosť sa stala jedným z pilierov spirituality sv. Vincenta de
Paul. Pri čítaní jeho listov a konferencií nás prekvapuje, ako často sv. Vincent hovoril
o Božej prozreteľnosti. Prozreteľnosť bola jedným z kľúčových faktorov, ktoré ho stvárňovali a urobili z neho takú osobnosť, svätca, akého poznáme dnes. Vincentova cesta
obrátenia od Vincenta detských rokov, mladosti a prvých rokov kňazstva – k Vincentovi,
ktorý prijal Božiu prozreteľnosť a ktorého voláme svätý, nebola ľahká.
Vincent mal vlastné plány a svoje predstavy o úlohe kňaza, osobné ambície
a sebecké ciele. Dokázal sa však zrieknuť vlastnej vôle, dať Ježišovi prvé miesto, celkom
dôverovať jeho plánom a nie svojím, často a rôznym spôsobom ho „zvelebovať“. Takýto jeho prejav by sme mohli nazvať „Óda na Božiu prozreteľnosť“. Už samotná Vincentova radikálna zmena bola ozajstným zázrakom. Svätý Vincent, ktorý plne dôveroval
Božej prozreteľnosti, sa sám stal prozreteľnosťou pre iných, pre chudobných. Dosiahol vrchol mystického spojenia, no nie abstraktného, ale mystického spojenia, ktoré prinieslo afektívnu a efektívnu odpoveď.
Rád by som vám na meditáciu ponúkol časť z Vincentovej kompozície „Ódy na Božiu
prozreteľnosť“, ktorá je výsledkom jeho úvah o vlastných životných skúsenostiach.
„…aké veľké poklady sú ukryté v svätej Božej prozreteľnosti a najviac si nášho Pána ctia
tí, ktorí ju pozorne sledujú a nepredbiehajú ju!“
„…zverme sa Božej prozreteľnosti. Ona sa postará o všetko, čo potrebujeme.“
„…keď si znova preberám najdôležitejšie veci, ktoré sa udiali v tejto Spoločnosti,
zdá sa mi, a to úplne zreteľne, že keby sa stali skôr, než sa naozaj stali, nebolo by to
dobré. Hovorím to o každej jednej z nich, bez akejkoľvek výnimky. Preto s osobitnou
oddanosťou sledujem obdivuhodnú Božiu prozreteľnosť krok za krokom. A jedinú
útechu mám pri pomyslení na to, že sám náš Pán riadil a neustále riadi záležitosti
našej malej Spoločnosti.”
„Prenechajme to vedeniu múdrej Božej prozreteľnosti. Sledujem ju so zvláštnou
úctou. Skúsenosť ma učí, že v Spoločnosti všetko vykonala ona a že tie naše ľudské
„prozreteľnosti“ ju len hatia.”
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„Milosť má svoj čas. Zverme sa Božej prozreteľnosti a dávajme si pozor, aby sme ju
nepredchádzali. Ak sa Pánovi zapáči dať mi nejakú útechu v našom povolaní, podľa
mňa to bude v tom, že sme vo všetkom postupovali podľa vznešenej prozreteľnosti
a že sme pristúpili len k tomu, čo nám ona sama vyznačila”.
„Náš Pán mi poskytuje útechu, keď si uvedomím, že z Božej milosti sme sa vždy snažili
nasledovať a nie predchádzať Božiu prozreteľnosť, ktorá vie tak múdro privádzať všetky
veci k tomu cieľu, ktorý im Pán určil.”
„Nemôžeme si lepšie zaistiť večné šťastie ako tým, že budeme žiť a zomierať v službe
chudobným, v náručí Božej prozreteľnosti a v skutočnom zriekaní sa seba samých,
aby sme nasledovali Ježiša Krista.“
„Podriaďme sa Božej prozreteľnosti; ona uskutoční naše záležitosti vo svojom čase
a svojím spôsobom.“
Náš svätý zakladateľ sv. Vincent de Paul i všetci ostatní blahoslavení a svätí Vincentskej rodiny mali absolútnu dôveru v Ježiša Kristavo svojom osobnom živote a vo
svojej dobe, a tým vo svojom prostredí vytvorili „Ódu na Božiu prozreteľnosť“. Kiež by
sme si aj my dokázali vytvoriť osobnú „Ódu na Božiu prozreteľnosť“.
Váš brat vo svätom Vincentovi				

Rím 21. novembra 2019

Pozn.: text je krátený
Citácie z listov sv. Vincenta - autor: Coste

Združenie Zázračnej medaily
Oravská 10
949 01 Nitra
Tel. č. : 0910/842 255
E-mail: zzm.slovensko@gmail.com
Web: www.zzm.sk
Facebook: https://www.facebook.com/zdruzeniezazracnejmedaily/
Ak by ste chceli finančne podporiť toto dielo Panny Márie Zázračnej medaily, jej šírenie
a úctu, môžete na tento účet:
IBAN: SK67 1100 0000 0026 1151 9628
Do správy napísať ZZM miesto + svoje meno
Za vaše milodary vopred ďakujeme!
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