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Milí priatelia, členovia nášho spoločenstva modlitby, 

 
zanedlho vstúpime do pôstneho obdobia. V Čechách a na Morave sa nesie v znamení 

očakávania jubilejných osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na Veľkú 
Moravu, ktoré majú vyvrcholiť na Velehrade v roku 2013. Jednou z dôležitých konkrétnych 
foriem prípravy na slávenie tohoto jubilea je program Vezmi a čítaj, ktorý má zdôrazniť 
význam Písma Svätého pre život viery kresťana.  V tomto roku Cirkev v rámci 
pokračujúcich príprav obracia náš pohľad na otázku krstu. Dalo by sa povedať, že tento rok 
je Rokom krstu. Obnova krstu je veľmi dôležitá, pretože krstom začína naša účasť na 
Božom živote. Krst nás privteľuje ku Kristovi a začíname žiť vo spojení s ním.   

Každá pôstna doba je charakteristická Ježišovou výzvou: „Obráťte sa a verte evanjeliu“. 
Ako lepšie môžem prežívať dobu obrátenia, než tým, že si obnovím svoje krstné zasvätenie 
Bohu? Táto obnova svätého krstu behom pôstnej doby vždy vrcholí obnovou krstných 
sľubov pri svätej omši na Bielu sobotu.   

Hlboké prežívanie tajomstva sviatosti krstu môžeme nájsť zvlášť v spiritualite sv. 
Ludvíka Maria Grigniona z Monfortu. To, že si pridal názov obce Monfort k svojmu menu 
nebolo totiž ani tak z toho dôvodu, že sa tu narodil, ale predovšetkým preto, že tam bol 
pokrstený. Dôraz sv. Ludvíka na krst, s praktickými dôsledkami úplného zasvätenia sa 
Ježišovi Kristovi a ako rád hovorieval: viac sa ponoriť do Krista, Večnéj a Vtelenéj 
Múdrosti, vedie k tomu, že sv. Ludvík všetko sústreďuje okolo tajomstva krstu. Inými 
slovami povedané, do hlbšieho prežívania toho, čo sa pri krste svätom stalo. 

Keď obnovujeme naše chápanie svätého krstu, máme tým i plnejšiu účasť na živote 
Vtelenej Múdrosti. Avšak Ježiš Kristus sa rozhodol prebývať medzi nami len so súhlasom 
ženy, neposkvrnenej Panny Márie. Podľa tajomného plánu Božej Múdrosti, ktorý sa zdá 
v očiach sveta bláznovstvom, Máriin súhlas viery otvára Kráľovi slávy bránu do tohto 
hriešneho sveta. Máriina odpoveď Fiat – Nech sa mi stane podľa tvojho slova – na anjelovo 
zvestovanie, je nutným prvkom Božieho plánu spásy, pretože tak to Boh ustanovil. Máriino 
Fiat je nie len súčásťou začiatku – Vtelenia Ježiša Krista, ale patrí k nikdy nezmeniteľnému 
zámeru Najsvätejšej Trojice, zapojiť Máriu do všetkého, čo Boh koná.  

Preto naše hlbšie krstné ponorenie do Večnej a Vtelenej Múdrosti má nutne mariánsky 
rozmer. Ježiš je všade a navždy Synom Panny Márie. Preto s Máriou vstupujeme do 
intenzívnejšieho a bezprostrednejšieho spojenia s Vtelenou Múdrosťou, Ježišom Kristom. 
Keby sme chceli Máriu vytrhnúť z dejín spásy, a teda z kresťanského života, znamenalo by 
to podľa sv. Ludvíka odmietnuť plán spásy, ako ho ustanovil nebeský Otec. 

 

Nech sa nám darí stále lepšie prežívať náš krst v plnom evanjelnom význame, aby 
sme mohli konať stále väčšie veci pre Boha a pre spásu duší. 

 

Milí priatelia, naše spoločenstvo bolo založené pred dvadsiatimi rokmi. Za toto obdobie sa 
do nášho spoločentva zapojilo celkom 1635 členov, z toho už nás 288 predošlo na večnosť. V 
súčasnej dobe žije 670 členov v Čechách a 677 na Slovensku.  Ďakujeme vám všetkým za 
vaše modlitby a za finančné príspevky, ktoré slúžia na výdaje spojené s naším ružencovým 
spoločenstvom modlitby, predevšetkým na tlač a poštovné. Úprimné Pán Boh zaplať! 
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