M OD LI T BA
P R I PR IJAT Í
S OC H Y PA N N Y
MÁRIE

M OD LI T BA ROZ LÚ  K Y
Matka milosrdenstva, matka zűutovania,
život náš i sladkosƛ a nádej naša! Prišla hodina rozlúēky s tebou, ale skôr ako odídeš z nášho príbytku, ti chceme vyjadriƛ našu věaku za to, že si nás

Panna Mária, návštevníēka našich domácností,
prijmi pozdrav od tejto rodiny, ktorá teraz, keě ƛa víta
vo svojom dome, sa chce modliƛ slovami, ktoré Duch
Svätý vložil do úst sv. Alžbety, keě si ju ty sama navštívila: „Požehnaná si medzi ženami... ako je možné, že
Matka môjho Pána prichádza ku mne?“ Vieme, drahá
Matka, že je pre teba potešením žiƛ so svojimi deƛmi.
Vieme, že prichádzaš preto, lebo nás miluješ a chceš,
aby sme cítili tvoj mocný príhovor u nášho Pána
a tvojho Syna. V našej domácnosti nájdeš chudobu,
biedu a hriech.
Ale práve preto ƛa chceme maƛ medzi sebou:
- aby nás tvoja prítomnosƛ priviedla k Ježišovi,
tvojmu Synovi;
- aby drahokamy na tvojich rukách
naplnili prázdnotu našich rúk;
- aby Ježiš, plod tvojho života, zniēil plody
nášho egoizmu a odpustil nám naše previnenia.
Panna Mária, ty si víƛazom nad všetkými bojmi,
ty si Matkou malých i veűkých každodenných zázrakov!
Prijmi prejav úcty a oddanosti od tejto rodiny, ktorá ƛa
prijíma do svojej domácnosti a daj, aby sme ƛa poēas
tvojho pobytu u nás vnímali:
- ako svetlo, ktoré nás osvecuje a nezhasína;
- ako vôŸu, ktorá nás priƛahuje k tebe a približuje nás
ku Kristovi;
- ako silu, ktorá nás podopiera,
aby sme žili dôstojne ako tvoje deti a ako bratia
a sestry Ježiša Krista, ktorý stále žije,
aby sa za nás prihováral u nebeského Otca.
„Bez hriechu poēatá Panna Mária, oroduj za nás,
ktorí sa k tebe utiekame!“

navštívila. akujeme ti, že sme mohli byƛ spolu
s tebou, a tak prežívaƛ tvoju blízkosƛ! Odprosujeme ƛa za nedostatok úcty a pozornosti, ako aj za
naše nedokonalosti a úbohosƛ. Skôr ako odídeš
z nášho príbytku, udeű nám svoje materinské požehnanie. Požehnaj naše deti, aby rástli ako tvoj
Syn vo veku, v múdrosti a v Božej milosti. Požehnaj
aj ostatných ēlenov rodiny, aby verne plnili poslanie byƛ svedkami Božieho kráűovstva medzi űuěmi.
Zapáű v nás svetlo neustáleho obrátenia a túžbu po
úprimnej kresƛanskej obnove. Pomôž nám oēistiƛ
sa od hriechu. Pomôž nám, aby sme boli soűou
a hojivým olejom pre tento svet a svojím životom
odrážali Ježiša Krista. Posilni nás, aby sme ako ty
dokázali ēeliƛ ƛažkostiam života a mohli vždy víƛaziƛ
v skúškach viery. Panna Mária, aj keě odchádzaš
od nás, neopúšƛaj nás. Aj keě ƛa nebudeme už vidieƛ, daj, aby sme vždy cítili tvoju prítomnosƛ.
A keě opäƛ navštíviš náš príbytok, urob nás hodných opäƛ ƛa prijaƛ a vzdaƛ ti úctu v našej domácnosti, aby si ju
ty naplnila Kristom
a aby nám On
raz udelil miesto
v Nebeskom
kráűovstve
blízko teba.

Ako sa realizuje táto „návšteva“?

Dary pre Pannu Máriu

Keě rodina prijíma kaplnku so sochou Panny
Márie, jeden ēlen rodiny sa modlí modlitbu
prijatia sochy Panny Márie. Potom nasleduje
krátke slávenie: bohoslužba Slova alebo sa spoloēne pomodlia ruženec. Kaplnka so sochou
zostáva v domácnosti až do vopred dohodnutého dŸa, kedy je prenesená do ěalšej vopred
urēenej rodiny. Poēas dŸa „pobytu“ Panny
Márie v danej rodine sa odporúēa venovaƛ viac
ēasu osobnej alebo spoloēnej modlitbe.

Pri každej návšteve Panny Márie by jej mala rodina
nieēo darovaƛ . Medzi darmi by nemali chýbaƛ:

o je „Podomová návšteva“?

Podomová návšteva je
apoštolátom Združenia
Zázraēnej medaily,
ktorého cieűom je šíriƛ
úctu k Nepoškvrnenej,
snažiƛ sa
o posväcovanie
a formáciu svojich
ēlenov a o evanjelizáciu
űudí vzdialených od Cirkvi.

Krátky obrad
V ēom spoēíva „Podomová návšteva“?
1.
Vo vytvorení skupiny rodín. Ku každej rodine
príde socha Panny Márie podűa vopred urēenej
dohody. DŰžku pobytu sochy Panny Márie si urēí
každá skupina. Panna Mária tak prebýva celý
ēas v jednej domácnosti. Skupina si menuje
svojho zodpovedného, ktorý sa stará o poradie
návštev.

o je cieűom týchto „návštev“?
1.
2.

3.

Orientovaƛ rodiny smerom k Bohu a urobiƛ
z každej domácnosti malú svätyŸu.
Podporovaƛ modlitbu v rodine, aby sa stala
realitou myšlienka, že rodina, ktorá sa spolu
modlí, zostáva jednotná.
Oživiƛ kresƛanský život tých, ktorí ju prijali do
svojho domu.

2.

3.

Vystaviƛ kaplnku Panny Márie na viditeűné
miesto v dome; je možné zažaƛ pri nej
svetlo ako symbol viery a úcty.
V tento deŸ sa celá rodina zhromaždí
a spojí v modlitbe sv. ruženca, alebo sa
spoloēne nieēo pomodlia pred Pannou
Máriou.
Najkrajší dar, ktorý
môžeme ponúknuƛ
nebeskej Matke
je, že sa všetci
zasvätíme jej
Nepoškvrnenému
Srdcu a budeme
sa upevŸovaƛ
v našom kresƛanskom
živote pristupovaním
k sviatosti zmierenia
a prijímaním Eucharistie.

1. Prísűub obetovaƛ Bohu každý deŸ svoju prácu
a zvlášƛ zodpovedné plnenie stavovských povinností. Vykonávaƛ všetko skrze Máriu a s Máriou
a ona aby to potom prednášala Ježišovi Kristovi,
jedinému prostredníkovi medzi Bohom a űuěmi.
2. Záväzok:
a. Nosiƛ Zázraēnú medailu.
b. Modliƛ sa denne trikrát Zdravas Mária
a ēasto opakovaƛ povzdych na medaile.
c. ítaƛ každý deŸ nejaký text zo Sv. Písma.
d. Pristupovaƛ ēasto k sviatosti zmierenia
a k Eucharistii.

Zasvätenie rodiny Panne Márii
Zázraēnej medaily
Panna Mária, Matka Božia, chceme ti dnes
zasvätiƛ náš dom i všetkých, ktorí v Ÿom bývajú.
Nech sa aj náš dom podűa príkladu nazaretského
domu stane oázou pokoja a šƛastia plnením Božej
vôle, praktizovaním lásky a odovzdaním sa do Božej prozreteűnosti. Nauē nás milovaƛ ēlenov našej
rodiny a maƛ úctu ku každému ēloveku, ako nás to
uēil Kristus. Pomôž nám vždy žiƛ podűa kresƛanských zásad a zostaƛ tak vernými viere, ktorú sme
prijali pri krste a ktorá je vierou Cirkvi. Najsvätejšia Panna, pretvor náš dom na malý chrám, aby
sme žili zasvätení tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu
na väēšiu Božiu slávu. AMEN

