Dopis z Růženeckého kostela číslo 81
Milí přátelé, členové našeho společenství modlitby,
za nedlouho vstoupíme do postního období. V Čechách a na Moravě se nese ve
znamení očekávání jubilejních oslav 1150 výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu, které mají vyvrcholit na Velehradě v roce 2013. Jednou z nejdůležitějších
konkrétních forem přípravy na slavení tohoto jubilea je program Vezmi a čti, který má
zdůraznit význam Písma Svatého pro život víry křesťana. V letošním roce Církev v rámci
pokračujících příprav zaměřuje náš pohled na otázku křtu. Dalo by se říci, že letošní rok je
Rokem křtu. Obnova křtu je velmi důležitá, protože křtem začíná naše účast na Božím
životě. Křest nás přivtěluje ke Kristu a začínáme žít ve spojení s ním.
Každá postní doba je charakteristická Ježíšovou výzvou: „Obraťte se a věřte
evangeliu“. Jak lépe mohu prožívat dobu obrácení, než tím, že si obnovím své křestní
zasvěcení Bohu? Tato obnova křtu svatého během postní doby vždy vrcholí obnovou
křestních slibů při mši svaté na Bílou sobotu.
Hlubokého prožívání tajemství svátosti křtu lze nalézt zejména ve spiritualitě sv.
Ludvíka Maria Grigniona z Monfortu. To, že si přidal název obce Monfort ke svému jménu,
nebylo totiž ani tak z důvodu, že se zde narodil, ale především proto, že tam byl pokřtěn.
Důraz sv. Ludvíka na křest, s praktickými důsledky naprostého zasvěcení se Ježíši Kristu a
jak rád říkával: více se ponořit do Krista, Věčné a Vtělené Moudrosti, vede k tomu, že sv.
Ludvík vše soustřeďuje kolem tajemství křtu. Jinými slovy řečeno, do hlubšího prožívání
toho, co se při křtu svatém stalo.
Když obnovujeme naše chápání křtu svatého, tak tím máme i plnější účast na životě
Vtělené Moudrosti. Avšak Ježíš Kristus se rozhodl přebývat mezi námi jenom se souhlasem
ženy, neposkvrněné Panny Marie. Podle tajemného plánu Boží Moudrosti, který se zdá
v očích světa pošetilostí, Mariin souhlas víry otvírá Králi slávy bránu do tohoto hříšného
světa. Mariina odpověď Fiat – Ať se mi stane podle tvého slova – na andělovo zvěstování, je
nutným prvkem Božího plánu spásy, protože tak to Bůh stanovil. Mariino Fiat je nejen
součástí začátku – Vtělení Ježíše Krista, ale patří k nikdy nezměnitelnému záměru
Nejsvětější Trojice, zapojit Marii do všeho, co Bůh koná.
Proto naše hlubší křestní ponoření do Věčné a Vtělené Moudrosti má nutně mariánský
rozměr. Ježíš je všude a navždy Synem Panny Marie. Proto s Marii vstupujeme do
intenzivnějšího a bezprostřednějšího spojení se Vtělenou Moudrostí, Ježíšem Kristem.
Kdybychom chtěli Marii vytrhnout z dějin spásy, a tedy z křesťanského života, tak by to
podle sv. Ludvíka znamenalo odmítnout plán spásy, jak jej ustanovil nebeský Otec.
Kéž se nám daří stále lépe prožívat náš křest v plném evangelním významu,
abychom mohli konat stále větší věci pro Boha a pro spásu duší.
Milí přátelé. Naše společenství bylo založeno před dvaceti lety. Za toto období se do
našeho společenství zapojilo celkem 1635 členů, z toho už nás 288 předešlo na věčnost. V
současné době žije 670 členů v Česku a 677 na Slovensku. Děkujeme vám všem za vaše
modlitby a za finanční příspěvky, které nám posíláte, jenž slouží na výdaje spojené s naším
růžencovým společenstvím modlitby, především na tisk a poštovné. Upřímné Pán Bůh zaplať!
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