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2. júla 2020                                                  

 

Panna Mária cez medailu prichádza k nám 

V roku 1830 žiadala Presvätá Panna, aby dali raziť medailu, ktorej vzor, model, sama navrhla. 

Žiadala, aby ľudia nosili medailu pri sebe a aby ju nosili s úctou a dôverou. Chce každého 

človeka uistiť o jej reálnej prítomnosti v našej dobe a aj v živote každého z nás, kto ju s 

dôverou príjme. Vonkajším znakom prijatia je verné nosenie a uctievanie jej medaily. Je to 

gesto našej poslušnosti voči jej želaniu. 

 

Panna Mária je prítomná v Spoločnosti dcér kresťanskej lásky a prosí o spoluprácu ako to 

správne pochopil otec Aladel. Keď priniesol prvé medaile od zlatníka Le Vachet, dal ich 

sestrám a žiadal, aby ich rozdávali. Bolo to v čase, keď v Paríži zúrila cholera. Nebezpečná 

nákazlivá choroba. Nebolo lieku proti tomuto ochoreniu. Ľudia prijímali medailu ako jedinú 

záchranu. Prijímali ju s dôverou – práve o tú Božia Matka žiadala. A Panna Mária túto dôveru 

odmenila svojou pomocou a pomáha doposiaľ. 

 

Pokúsme sa o malú reflexiu: V dnešných časoch prevláda v nás ľuďoch silné vedomie 

sebaistoty, sebestačnosti, samostatnosti hraničiace s individualizmom. V týchto 

nebezpečných presvedčeniach sa dostávame do žalostnej izolácie. Zatvárame svoje srdcia, 

byty, izby, v sebaklame, že si vystačíme samy. Tieto tendencie neobchádzajú ani cirkevné 

inštitúcie, ani kláštory. Všetci sme vystavení tejto duchovnej nákaze, pred ktorou sa treba 

brániť. Rozdávajte ľuďom medaily – povedal otec Aladel, aby vyplnil želanie Panny Márie. 

 

Dcéry kresťanskej lásky dodnes túto úlohu plnia. Z komunít sestier denne vychádza 

Nepoškvrnená Matka a ich prostredníctvom sa otvárajú uzavreté srdcia. Pri rozdávaní 

dochádza k dialógu s človekom. Dochádza k obdarovaniu a k prijatiu. Sú to detaily života 

ktoré si málo všímame. Podáme ruku – akoby predĺženú ruku Panny Márie. Natiahne sa ruka 

ktorá ju prijíma – vystretá ruka k prijatiu daru. A srdce človeka sa otvára... Otvára sa s 

dôverou voči človeku i k prijatiu nebeských milostí, v Božiu pomoc. „Mnoho milostí dostanú 

všetci čo ju budú nosiť s dôverou“. To je výzva v prvom rade pre dcéry kresťanskej lásky, aj 

pre všetkých: rozdávam a nosím medailu Nepoškvrnenej Panny Márie s dôverou? Som 

presvedčená/ý o jej materskej láske ku mne a aj ku tým, ktorým ju rozdávam? Panna Mária, 

ďakujem za tvoju dôveru ku mne a prosím: posilni moju dôveru v Teba. 

 
„Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.“ 

 

 

 

 

 

 


