
KEĎ OBRÁTITE  ZÁZRAČNÚ MEDAILU... 

 

„ ... chudobní často akoby ani nemali výraz či ducha rozumných ľudí, takí sú neotesaní 

a prízemní. Ale obráťte medailu a vo svetle viery uvidíte, že títo chudobní nám predstavujú 

Božieho Syna, ktorý chcel byť chudobný... bol zmučený, nemal podobu ani človeka a pre 

pohanov bol bláznovstvom... a takýto sa nazýva evanjelizátorom chudobných: Poslal  ma 

hlásať radostnú zvesť chudobným.“ (sv. Vincent, Konferencia o duchu viery) 

Rok 2020 sa už považuje za chudobný rok, ktorý všetkých primkol vidieť v  pandémii 

Covid 19 Božiu tvár. Pocit bezmocnosti nie je pre chudobných nič nového, všetci to zakúšajú.  

27. novembra si tiež pripomíname 190. výročie daru Zázračnej medaile pre svet. Je 

darom  „proti bezmocnosti. Pre všetkých, ktorí ju používajú, je Božskou silou.“ 

Už predná strana medaily nám hovorí o sile Panny Márie, ktorá nám denne otvára 

náruč, aby si nás s láskou privinula. ALE OBRÁŤTE MEDAILU a ponúkne sa vám celá sila 

Spásy. 

Dvanásť hviezd apoštolov lemuje večný dar vykúpenia v symbole kríža, ktorý spočíva 

na „M“, symbole Panny Márie a jej materstva. Spojenie kríža s písmenom „M“ nás podnecuje 

k zamysleniu nad úlohou Panny Márie pri Ježišovom ukrižovaní. Jej úloha, ako ju vyjadruje 

Jánovo evanjelium, sa nám spája so slovami, ktoré jej Ježiš povedal: „Žena, hľa tvoj Syn“ 

a so slovami pre milovaného učeníka: „Hľa, tvoja matka“. Týmito slovami vybudoval Kristus 

nové spoločenstvo viery – Cirkev.  

To je ďalšie „počatie“ Boha. Nové vtelenie do „večného daru života v láske“ sa opäť 

počalo v Márii a skrze Máriu a to je práve toto stvorenie, ktoré sa zrodilo z Ducha Svätého na 

Turíce. Takto je Mária prítomná v každom opise Turíc! 

Pod krížom, ktorý sa vypína nad písmenom „M“, sú Najsvätejšie srdcia Ježiša a Márie. 

Práve tieto dve srdcia nám v jednotlivých zjaveniach poukazujú na nekonečnú Božiu lásku 

a starostlivosť o nás. Táto medaila nás čo najhlbšie vyzýva, aby sme hovorili svetu 

o božských srdciach lásky  všetkým a  každému človeku, najmä k nešťastným a zroneným.  

Slávenie daru Zázračnej medaily 27. novembra nie je iba oslavou pomoci, ktorú nám 

Mária poskytuje. Je oveľa viac, je to výzva k evanjelizácii. 

Dvanásť hviezd apoštolov predstavuje Cirkev a hlavne nás, ktorí nosíme medailu 

a zhromažďujeme sa stále okolo Krista a Márie. Najdôležitejšie je, aby nemali ľudskú 

podobu, ale aby symbolizovali večnú lásku pre nás a pre ostatných – dve sväté srdcia.  

Tieto srdcia sú v činnosti. Horia láskou k nám cez utrpenie a vykúpenie. Láska je 

láskou iba vtedy, keď je činná. Medaila nás teda vyzýva hovoriť druhým o tejto tvorivej 

božskej láske k nám všetkým, najmä k strateným, opusteným, bezdomovcom, chudobným, 

nahým, chorým a všetkým, ktorí trpia nepravými známkami smútku a zla...  

27. novembra oslávte výzvu ohlasovať druhým Božiu lásku k vám a najmä k chudobným. 

Prineste im Ježišovu radostnú zvesť a Máriinu lásku tým, že im predstavíte Zázračnú 

medailu.  
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