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190. výročie zjavenia Zázračnej medaily 

„V Cirkvi jestvujú združenia odlišné od inštitútov zasväteného života a od spoločností 

apoštolského života, v ktorých sa veriaci, klerici alebo laici, alebo klerici a laici spolu, usilujú 

spoločným pričinením pestovať dokonalejší život, alebo napomáhať verejný kult či kresťanské 

učenie, alebo iné diela apoštolátu čiže podujatia evanjelizácie, alebo vykonávať skutky 

nábožnosti...“ Kán. 298 

Na základe citácie z Kódexu kanonického práva, kde sú napísané pravidlá našej Cirkvi, naše 

Združenie oslavuje 190 rokov. Ako už vieme, vzniklo 18. júla 1938, kedy sa prvýkrát zjavila 

Panna Mária svätej Kataríne v dome Dcér kresťanskej lásky, žiadajúc vznik Mariánskeho 

združenia a to vďaka podpore jej spovedníka, prvého generálneho direktora Združenia. 

V rokoch 1835 až 1837 sa vytvorili prvé skupiny Dcér Panny Márie a prvou členkou bola 

Benigna Hairón, mladá žena z jedného z internátov, ktoré mali na starosti Dcéry kresťanskej 

lásky. 

O niekoľko rokov neskôr v roku 1847 získal generálny predstavený Misijnej kongregácie, 

páter Juan Bautista Etienne, od pápeža Pia IX. schválenie nášho Združenia. S podporou 

generálnych predstavených a Svätej stolice došlo k rozšíreniu Združenia z Francúzska až do 

celého sveta. Okrem toho sa založila aj ženská vetva.  

V 19. a 20. storočí tieto skupiny postupne pokračovali v raste a zväčšovali sa. Kanonizáciou 

Kataríny Labouré v roku 1947 získalo združenie silnú podporu. S II. Vatikánskym koncilom 

sa v celej Cirkvi renovovali laické apoštoláty a ani naše Združenie nebolo výnimkou.  

Od roku 1999 sme medzinárodným združením s názvom: Vincentská mariánska mládež. Sme 

jednotným Združením po celom svete, spojeným láskou našej matky Márie. Aká cesta nás 

spolu s Máriou ešte čaká?  

Yancarlos Carrasco 

Medzinárodný prezident JMV.  

 

 

 

 

 

 

 



ZMM VO SVETE  

AFRIKA 

Madagaskar 

Mladí zo Združenia oslavovali 190. výročie JMV. Tento rok v dôsledku pandémie 

koronavírusu sa stretnutie konalo s limitovaným počtom účastníkov v meste Fort Dauphin. 

Oslávili ho spolu so sestrou Marie-Jeanne, národnou poradkyňou a spoločne sa pomodlili za 

Združenie. 

AMERIKA 

Ekvádor 

Členovia zo Združenia sa na príhovor svätého Vincenta de Paul modlili od 18. septembra 

deviatnik prostredníctvom svojho facebookového profilu. Každý deň pozostával z modlitby a 

zo zamyslení nad cnosťami svätého Vincenta a rôznymi témami, ako napr. vincentíni v čase 

pandémie.  

Peru 

Ako odpoveď na potreby vyvolané pandémiou sa konala misia, cieľom ktorej bolo pomôcť 

rodinám s nedostatkom liekov a základných potravín. Spolu sa pomohlo 72 rodinám 

a celkovo 250 osobám. 

ÁZIA 

Indonézia 

20. septembra 2020 sa konalo virtuálne stretnutie, ktorého témou bolo: „Stopy JMV 

Indonézia“. Takto sa stretlo dokopy 40 účastníkov, členov JMV, kňazov a sestier. Spomenuli 

si na krásne momenty, ktoré sa stali od vzniku JMV v Indonézii.  

Libanon 

Po výbuchoch v prístave Bejrút, JMV nezostalo nečinne stáť so založenými rukami. Uplatnili 

svoju vincentskú charizmu v praxi a pomohli s upratovaním škôd. Taktiež sa aktívne 

zúčastňujú na projekte pomoci, ktorú organizuje Medzinárodná vincentská rodina.  

EURÓPA 

Grécko 

Členovia JMV v Grécku mali od 25. do 31. júla na Kykladskom ostrove letný tábor. Pestrý 

program tvorili prednášky na rôzne témy, aktivity s piesňami a bohoslužby. Skúsenosti, ktoré 

získali na tomto stretnutí, im pomôžu v duchovnom živote.  

Portugalsko  

V auguste sa uskutočnil 36. ročník Národného stretnutia JMV v Portugalsku. Toto stretnutie 

sa konalo online formou a témou bolo: Rozjímaj nad Ježišom a budeš žiť! V posledný deň 

rokovania členovia národnej rady zvolení na obdobie rokov 2017 až 2020 ukončili svoju 

službu a prenechali ju novým členom. Ďakujeme Vám za Vašu lásku a za službu, ktorú ste 

urobili pre Združenie.  

 

 

 

 



Formácia 

ČAS VRÁTIŤ SA  

Často počúvame, ako ľudia hovoria o Cirkvi, že je staromódna, zaseknutá v minulosti a že sa 

zatvára pred svetom. Nadišiel čas niečo s tým urobiť. Cirkev potrebuje obnovovať podstatné 

veci, nie len svoj vonkajší vzhľad. Chceme, aby Cirkev bola mladá a otvorená, ale to 

neznamená, že musíme stratiť našu podstatu a nechať sa strhnúť všetkým, čo tento svet 

ponúka. Naša Cirkev je mladá vtedy, keď je autentická, keď prijíma silu Ducha Svätého 

prostredníctvom Svätého písma a Eucharistie. To znamená vrátiť sa k svojim základom vždy, 

keď je to potrebné. 

Pápež František nás vo svojej Apoštolskej exhortácii Christus vivit žiada, aby sme pre našich 

bratov a sestry neboli „čudáci“, ale aby sme boli ľudskí k druhým ľuďom tak, ako to robili 

apoštoli. Zároveň však musíme mať odvahu byť iní, poukázať druhým na sny, ktoré tento svet 

neponúka, svedčiť o kráse veľkodušnosti, služby, čistoty, pevnosti, odpustenia, vernosti 

povolaniu, modlitby, boja za spravodlivosť a spoločné dobro, lásky k chudobným, sociálneho 

priateľstva.  

Je dôležité, aby sme počúvali Boží hlas, inak môžeme podľahnúť pokušeniu vyhľadávať 

falošné svetské istoty. My mladí máme dôležitú úlohu v tom, aby sme prinášali do Cirkvi 

krásu mladosti, pretože sa nebojíme zmien alebo nových začiatkov, sme súcitní 

s chudobnými, sme schopní bojovať proti nespravodlivosti. Môžeme pomôcť Cirkvi, aby bola 

bližšia k ľudom, chudobnejšia, nezištne dávala, obnovovala sa a znova dobývala niečo nové.   

Na obnovu Cirkvi je potrebné, aby všetci jej členovia boli otvorení a všímaví k tým, ktorí 

chcú niečo povedať. Tiež je potrebné dávať priestor mladým, aby zaznel ich hlas a aby sme si 

mohli vymieňať svoje dary a mohli tak ohlasovať Evanjelium. Ako mladí mariánski ctitelia 

sme súčasťou tejto obnovy, tak pokračujme v rozdávaní tejto radosti, buďme svetlom 

v búrkach a hlavne vo všetkom vydávajme svedectvo o nádeji a láske.  

Patricia Roppa  

Dobrovoľníčka pre portugalsky hovoriace krajiny 

Svedectvo JMV Libanon 

4. augusta o 6:07 hod. sa životy tisícov Libanončanov obrátili hore nohami. Len niekoľko 

sekúnd stačilo na to, aby sme sa odlúčili od našich milovaných osôb, stratili naše domovy, 

naše istoty a zničili naše srdcia, keď sme videli náš krásny Bejrút pod troskami a popolom.  

Prvé naše pocity boli: zúfalstvo, nenávisť, zlosť... Libanončania, ktorí trpeli niekoľko rokov 

veľmi silnou hospodárskou krízou, ktorá sa zhoršila s príchodom pandémie, teraz cítili, že už 

nemôžu uniesť toho viac a utápali sa v beznádeji.  

Náš vincentský duch nás prinútil okamžite konať, bez akéhokoľvek plánu a akejkoľvek 

organizácie. Ponáhľali sme sa, aby sme pozbierali rozbité sklo z našich piatich škôl a prišli na 

pomoc všetkým osobám alebo rodinám v núdzi, ktorých zastihol tento výbuch. Na chvíľu sme 

zabudli na strach z vírusu. Láska a usilovnosť premohli všetky naše obavy.  

Naša práca prebiehala v rôznych etapách: 



 Pracovali sme na vyčistení popolu, zbieraní rozbitého skla v školách, v domoch pátrov 

vincentínov a sestier vincentiek.  

 Rozbité okná sme poprekrývali a zaručili aspoň minimum súkromia a bezpečie pre 

ľudí.  

 Navštevovali sme ľudí, počúvali sme ich, rozprávali a modlili sa s nimi.  

 Zúčastnili sme sa na projekte, ktorý organizovala Medzinárodná vincentská rodina.  

„Byť kresťanom a vidieť trpiaceho brata bez toho, aby sme vedeli trpieť s ním, znamená byť 

bez lásky a byť kresťanom iba podľa mena.“ (Sv. Vincent de Paul) 

V týchto ťažkých chvíľach bolo našou prioritou prinášať aspoň trochu nádeje ľuďom, ktorí 

utrpeli materiálne, fyzické alebo psychické škody a tiež byť svedkami nádeje uprostred 

smútku, ktorý napadol srdcia týchto ľudí. Bola to dobrá skúsenosť pre každého člena 

Združenia mariánskej mládeže. Každý z nás mohol vidieť prítomného Krista v trpiacich 

bratoch. Naša služba nám takto dovolila dívať sa utrpeniu tvárou v tvár.  

Maria Sfeir 

Národná prezidentka, JMV Libanon 

MEDZINÁRODNÁ RADA A MEDZINÁRODNÝ SECRETARIÁT 

 Generálny direktor ZMM, otec Tomaž Mavrič, CM, vymenoval nasledujúce funkcie: 

Páter Pedro António da Silva Guimarães, CM (Národný poradca Portugalska); Páter 

Ondrej Skočík, CM (Národný direktor Slovenska); Sestra Akiteretse Arlaine DKL 

(Národná poradkyňa Rwanda-Burundi); Diego Aníbal Martínez Samudio, CM. 

(Poradca Latinskoamerického koordinačného tímu).  

 Medzinárodná rada mala 13. októbra online stretnutie: pokračovali v hľadaní plánu, 

ako svedčiť s nádejou. Prosíme vás o modlitby za združenia, ktoré sú po celom svete.  

Život sme dostali zadarmo. Všetci teda môžeme dávať bez toho, aby sme niečo 

očakávali, robiť niečo dobré bez toho, aby sme od druhých niečo vyžadovali. 

Je to presne to, čo hovoril Ježiš svojim učeníkom: „Chorých uzdravujte, 

mŕtvych krieste; malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste 

dostali, zadarmo dávajte.“ (encyklika Fratelli tutti) 

Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

Facebook: JMV Internacional            Instagram: @SIJMV www.secretariadojmv.org 

 

 

 

 

 

 

 


