
 Dopis z Ružencového kostola číslo 82 
 
Milí priatelia, členovia nášho spoločenstva modlitby, 

 
vstúpili sme do mesiaca mája, ktorý je „mariánskym mesiacom“, a my si pri tom 

môžeme omnoho viac uvedomiť, že nekonečne dobrý Boh, ktorý sa chcel vteliť skrze Pannu 
Máriu, tiež rozhodol, aby duše všetkých ľudí,  zvlášť všetkých pokrstených, boly 
posväcované tiež skrze ňu. Jedným z krásnych tajomstiev Panny Márie je skutočnosť,  a 
tento „mariánsky mesiac“ nás k tomu priamo vedie,  že naša nebeská Matka Panna Mária je 
a má byť kráľovnou našich sŕdc. Keď ona kraľuje v našom srdci, tak nás bezpečne privádza 
k pravému Kráľovi, Kráľovi všetkých vekov, k Ježišovi Kristovi. 

Skrze Máriu tiež dosahujeme a stále viac túžime po cieli nášho života, ktorým je nebo a 
spojenie s naším jediným Kráľom. Matka Božia nám tiež dáva silu a vyprosuje ju u Boha, 
aby sme tento posledný cieľ nášho života dosiahli. Preto dozrievať v pravej úcte k Panne 
Márii a stále viac ju uvádzať do života pomáha človeku k tomu, aby dosiahol spásu svojej 
duše. A naopak, nemať úctu k Panne Márii môže byť známkou toho, že daná duša blúdi na 
svojej ceste k Bohu a k spáse.  

Sv. Jan Damašský hovorí: „Úcta k Tebe, požehnaná Panna, je v istom zmysle zárukou 
spásy, ktorú Boh dáva tým, ktorých si praje spasiť.“  

Svätý František z Assisi raz v extázi videl veľký rebrík, siahajúci až do neba a na konci 
rebríku stála Panna Mária. Bolo mu ukázané, že po tom rebríku má stúpať, aby dosiahol 
nebo.  Životopis sv. Dominika zasa uvádza, že raz, keď neďaleko Carcassone kázal o ruženci 
a o jeho veľkosti,  bol tam jeden nešťastný bludár, ktorý bol posadnutý mnohými démonmi. 
Títo zlí duchovia boli z rozkazu Panny Márie donútení k svojmu zahanbeniu vyznať mnoho 
veľkých a potešujúcich právd o úcte k nebeskej Kráľovne. 

Mariánska úcta je dôležitá pre všetkých ľudí, ale omnoho dôležitejšia je pre tých, ktorí 
sú povolaní k zvláštnej, mimoriadnej dokonalosti. Áno, Boh si vyvolil mimoriadne sväté 
duše, ktoré boli veľmi bohaté na milosti Božie a ctnosti.Tieto duše sa neúnavne modlili 
k Panne Márii, žili v  Jej prítomnosti, riadili sa Jej dokonalým príkladom  a zakúšali od Nej 
veľkú pomoc. Môžeme menovať len niekterých svätých z minulého storočia, akými boli 
kapucín otec Pio z Pietrelciny, Matka Tereza z Kalkaty nebo nový blahoslavený Ján Pavol II. 
a mohol by som  menovať ešte mnohých iných.  

Velkí svätci sú vždy veľkí ctitelia Panny Márie, čo ich vedie k tomu, aby sa i oni, 
podobne ako Matka Božia, ktorá pomáha mnohým ľuďom k spáse, stavali na odpor Božiemu 
nepriateľovi.  

Možno nie sme volaní k tejto mimoriadnej svätosti, ale milujme stále viac Pannu Máriu 
a rozvíjajme túto úctu k Nej dobrou a zbožnou modlitbou. Účastnime sa radi v tomto 
„mariánskom mesiaci“ zvlášť májových pobožností.  

 
Ak môžete, povedzte ľuďom vo vašom okolí o našom spoločenstve modlitby. Každú 

sobotu o 9 hodine je slúžená svätá omša v Ružencovom kostole ku cti Panny Márie za živých 
a zemrelých členov nášho spoločenstva. 
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