Paríž, 19. februára 2019

Drahí priatelia, členovia ZMM a iných vetiev vincentskej rodiny,

možno už premýšľate o školských prázdninách alebo o vašej dovolenke? A čo by ste povedali na
to, mať skúsenosť z kaplnky Panny Márie zázračnej medaily v Paríži, v službe Márii, s mladými zo ZMM z
rozličných krajín?
Pozývame vás, aby ste sa stali dobrovoľníkmi v kaplnke a aby ste získali okrem iných milostí aj to,
že môžete:
 ponúknuť svoje talenty, duchovné, osobné a odborné skúsenosti...,
 prehĺbiť sa v mariánskej spiritualite a v posolstve zjavení,
 šíriť posolstvo z Rue du Bac pútnikom,
 priniesť do vašich krajín, skupín nový misionársky a mariánsky elán.





Ako už bezpochyby viete, v tejto kaplnke vyjadrila Panna Mária trojitú túžbu
vytvoriť skupiny detí a mladých ľudí, „Máriiných detí“. Medzinárodné ZMM tu má svoje korene,
v tejto kaplnke, v Nepoškvrnenom srdci Márie,
pozvať ľudí, aby prichádzali k tomuto oltáru s dôverou,
dať raziť medailu a šíriť ju.

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sa snaží čo najlepšie odpovedať na tieto požiadavky a dáva sa
pokorne do služby šírenia posolstva Panny Márie. Dcéry kresťanskej lásky, Otcovia lazaristi, laickí
dobrovoľníci, všetci tvoríme veľký a rozmanitý tím, aby sme zabezpečili prijímanie pútnikov. Budeme sa
snažiť byť prítomní a disponibilní pre všetkých, počas celého dňa, v rôznych službách.

Túžime podeliť sa s vami o svoje skúsenosti a službu pri prijímaní pútnikov, ako sme to urobili už v
minulom roku s vašimi rovesníkmi a predovšetkým túžime obohatiť sa vašou skúsenosťou a vaším
spôsobom šírenia posolstva Panny Márie.

Z toho sa zrodil projekt „Dobrovoľníci ZMM v Kaplnke“.











Cieľom projektu je vaša účasť pri prijímaní pútnikov rôznymi aktivitami počas jedného mesiaca:
služba prijímania: privítať očakávané i neočakávané skupiny, alebo ľudí jednoducho
prechádzajúcich, a širšie im vysvetliť posolstvo Panny Márie,
stála služba v Kaplnke: sprevádzať skupiny a vytvárať atmosféru uzobratia. Počas sv. omší a v
rušných dňoch zabezpečiť službu v Kaplnke na tribúnach,

služba „v obchode medailičiek“ - privilegované miesto pre šírenie posolstva,
prezentácia videozáznamov a deľba (diskusia) so skupinami pútnikov,
rôzne služby v sakristii,
aktívna účasť na programoch Kaplnky: príprava a animácia modlitby ruženca, čítaní, prípravy oltára,
účasť na príprave plagátov, aktualizácie web-stránky, úmyslov modlitieb na web-stránke,
služba pri kopírovacom stroji.

Neváhajte veľkodušne reagovať na tento návrh. Je adresovaný vám, mladým:
 vo veku od 18 do 30 rokov, členom ZMM alebo inej z vetiev vincentskej rodiny,
 v dobrom zdravotnom stave,
 zaangažovaných v praktickom živote podľa evanjelia a vincentských čností,
 ktorí máte vážny záujem o službu v Kaplnke a ste pripravení prijať službu, ktorú bude od vás žiadať
permanentný tím Kaplnky,
 ktorí ste otvorení pre svet a pre ostatných, nech by boli akíkoľvek,
 ktorí ste schopní prispôsobiť sa novým situáciám a rôznym službám,
 pripraveným pracovať v tíme,
 pripraveným byť v neustálom kontakte s Otcom, zodpovedným za Kaplnku, sestrou koordinátorkou
a hlavne so sestrou zodpovednou za danú službu,
 ktorí ovládate francúzsky jazyk a správne ním hovoríte (ďalšie jazyky sú vítané).

Predkladáme vám 3 obdobia pre 3 skupiny:




od 27. júna do 24. júla 2019
od 25. júla do 28. augusta 2018 (ubytovanie u Otcov lazaristov na 95 Rue de Sèvres)
od 29. augusta do 12. septembra.

Kaplnka je otvorená verejnosti každý deň od 7.45 h do 13 h a od 14.30 h do 19.20 h. Každý utorok a vo
sviatočné dni je otvorená neustále.

Vzor denného programu, ktorý bude upravený podľa plánu pútnikov:
 8.25 h – čas na modlitbu
 ráno a popoludní (od 8.30 h do 13 h a od 14.30 h do 19.30 h) účasť na rôznych službách
 sv. omša o 10.30 h, ruženec o 15.30 h, večerné chvály o 18.50 h
 čas na jedlo a prestávky.

Služba je naplánovaná na 6 dní v týždni; jeden deň je pre vás vyhradený, aby ste si mohli oddýchnuť.
Harmonogram bude upravený spoločne na začiatku pobytu. Program zahŕňa aj návštevu vincentských miest
v Paríži.

Pondelok večer: lectio divina / adorácia.
Budú navrhnutá spoločná kultúrna vychádzka.
Vaše návrhy budú vítané a popremýšľame nad nimi.
Zabezpečíme:
 ubytovanie: v stredisku Lujzy de Marillac, 67 rue de Sèvres a v Materskom dome Otcov lazaristov na
95 rue de Sèvres,
 tri jedlá denne,
 dobrovoľné poistenie,
 miestnosť, kde sa budete môcť stretávať počas dňa,
 príspevok (50 €/ týždeň).

Na vaše náklady zostávajú:
 cestovné výdavky,
 iné osobné výdavky a voľné chvíle.

Doklady, ktoré si treba priniesť:





potvrdenie (doklad) o zdravotnom poistení,
európsku kartičku o sociálnom zabezpečení alebo jej ekvivalent,
lieky v prípade liečby, a ak je potrebné, aj rozpis liekov.

Obraciame sa na všetky krajiny, kde je ZMM prítomné:
Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Rakúsko, Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Albánsko, Kosovo,
Grécko, Filipíny, Indonézia, Kongo, Madagaskar, Burundi, USA, Brazília, Panama a Karibské ostrovy, Peru,
Kolumbia, Venezuela, Argentína a krajiny latinskej Ameriky.

„Prichádzajte k tomuto oltáru. Milosti budú rozliate na všetkých.“

Zostávame spojení v modlitbách v očakávaní vašej pozitívnej odpovede.

P. Adam Sejbuk CM, rektor

Sr. Adriana Mihová DKL, koordinátorka

