SYMBOLY NA MEDAILE

KRÍŽ

ZEMEGU@A POD NOHAMI PANNY MÁRIE

Pripomína nám, že Kristova smrƛ na kríži
bola chvíűou nášho vykúpenia
a našej záchrany pre veēný život.

Predstavuje zem, na ktorej žijeme. Panna Mária
vyvýšená nad svetom sa stáva ochrankyŸou
všetkých űudí, ktorí obývajú zem.

PÍSMENO „M“
Je to zaēiatoēné písmeno mena Panny Márie
a pripomína nám jej úzku spoluprácu pri diele
vykúpenia. Prepojenie písmena „M“ s krížom
vyjadruje myšlienku, že nebeská Matka
nás vždy vedie k svojmu Synovi.

PANNA MÁRIA ŠLIAPE HLAVU HADA
Tento symbol nás vovádza do knihy Genezis (3,15):
„Nepriateűstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom...
ono ti rozšliape hlavu.“ Symbolizuje to
Nepoškvrnené Poēatie a Božie materstvo Panny
Márie. Ona víƛazí nad každým zlom a hriechom.

DVANÁSe HVIEZD
Predstavujú dvanásƛ kmeŸov Izraela, ale aj dvanásƛ
apoštolov – základ nového Božieho űudu. Tak je
Mária korunovaná za Kráűovnú apoštolov a Cirkvi.
ZároveŸ nám tento symbol pripomína našu
povinnosƛ ako kresƛanov – byƛ apoštolmi
v prostredí, v ktorom žijeme.

SRDCE OVENENÉ T[NÍM
Symbolizuje Ježišovo srdce a pripomína nám
udalosƛ korunovania tƍním
poēas Kristovho umuēenia.

SRDCE PREBODNUTÉ MEOM
Predstavuje srdce Panny Márie a udalosƛ v chráme,
keě jej Simeon predpovedal:
„A tvoju vlastnú dušu prenikne meē...“

Pôvod Združenia
ZDRUŽENIE ZÁZRAýNEJ MEDAILY
je verejné združenie veriacich
(kĖazov, laikov, zasvätených...),
ktoré sa zrodilo, aby sa šírilo
veĐké posolstvo zjavení Panny Márie
sv. Kataríne Labouré v roku 1830.

Zo zaþiatku malo Združenie iba miestny
charakter. 8. júla 1909 sv. Pius X. schválill
Združenie zázraþnej medaily s univerzálnym
charakterom pre celú Cirkev. Zveril jeho
vedenie generálnemu predstavenému Misijnej
Spoloþnosti (CM). Združenie je ćalšou vetvou
vo vincentskej rodine. Dcéry kresĢanskej
lásky, þlenovia Misijnej Spoloþnosti a všetky
vetvy vincentskej rodiny považujú posolstvo
Zázraþnej medaily za nieþo vlastné, a preto
šíria medailu, ale zvlášĢ Združenie zázraþnej
medaily.
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Do Združenia
spôsobom:
Poþas druhého zjavenia 27. novembra 1830
Panna Mária žiadala, aby sa dala raziĢ
medaila a aby sa šírilo jej posolstvo do celého
sveta. Nebeská Matka sĐúbila, že vyprosí
u Boha potrebné milosti všetkým, ktorí ju
budú s dôverou nosiĢ a denne sa modliĢ
povzdych:

„Bez hriechu poēatá Panna Mária, oroduj za
nás, ktorí sa k tebe utiekame.“
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1. všeobecní þlenovia: majú jedinú
povinnosĢ nosiĢ verne Zázraþnú medailu
a modliĢ sa povzdych, ktorý je na medaile:
„Bez hriechu poþatá Panna Mária, oroduj za
nás, ktorí sa k tebe utiekame!“
2. aktívni þlenovia: tvoria súþasĢ
konkrétnej skupiny Združenia a zaväzujú sa
ku konkrétnym duchovným a apoštolským
aktivitám.

Cieű Združenia

 Podporiƛ a šíriƛ úctu k Panne Márii, rozdávaním Zázraēnej medaily a apoštolátu, ktorý
sa vykonáva prostredníctvom „podomových
návštev.“
 Združenie si kladie za cieű preukázaƛ náležitú úctu Panne Márii pre vlastné posvätenie
a ako prostriedok apoštolátu.
 Snažiƛ sa o dôkladnú kresƛanskú formáciu
svojich ēlenov, aby
vo svojom rodinnom
i sociálnom prostredí
plnili zverené poslanie
napodobŸujúc
Pannu Máriu ako vzor
kresƛanského života.
 UpevŸovaƛ v ēlenoch ducha sv. Vincenta de
Paul uēiac sa od neho úcte k Panne Márii,
láske a službe chudobným a núdznym.

