
 
Dopis z Růženeckého kostela číslo 82 
 
Milí přátelé, členové našeho společenství modlitby, 

 
vstoupili jsme do měsíce května, který je „mariánským měsícem“, a my si při tom 

můžeme daleko více uvědomit, že nekonečně dobrý Bůh, který se chtěl vtělit skrze Pannu 
Marii, se také rozhodl, aby duše všech lidí,  obzvláště všech pokřtěných, byly posvěcovány 
také skrze Ni. Jedním z krásných tajemství Panny Marie je skutečnost,  a tento „mariánský 
měsíc“ nás k tomu přímo vede,  že naše nebeská Matka Panna Maria je a má být královnou 
našich srdcí. Když ona kraluje v našem srdci, tak nás bezpečně přivádí k pravému Králi, 
Králi všech věků, k Ježíši Kristu. 

 
Skrze Marii také dosahujeme a stále více toužíme po cíli našeho života, čímž je nebe a 

spojení s tímto naším jediným Králem. Matka Boží nám také dává sílu a vyprošuje ji u Boha, 
abychom tohoto posledního cíle našeho života dosáhli. Proto dozrávat v pravé úctě k Panně 
Marii a stále více ji uvádět do života pomáhá člověku k tomu, aby dosáhl spásy své duše. A 
naopak, nemít úctu k Panně Marii může být známkou toho, že daná duše bloudí na své cestě 
k Bohu a ke spáse .  

Sv. Jan Damašský říká: „Úcta k Tobě, požehnaná Panno, je v jistém smyslu zárukou 
spásy, kterou Bůh dává těm, které si přeje spasit.“  

Svatý František z Assisi jednou v extázi viděl velký žebřík sahající až do nebe a na 
konci žebříku stála Panna Maria. Bylo mu ukázáno, že po tom žebříku má stoupat, aby 
dosáhl nebe.  Životopis sv. Dominika zase uvádí, že jednou, když nedaleko Carcassone kázal 
o růženci a o jeho velikosti,  byl tam jeden nešťastný bludař, který byl posedlý mnoha tisíci 
démony. Tito zlí duchové byli z rozkazu Panny Marie donuceni k svému zahanbení vyznat 
mnoho velkých a potěšujících pravd o úctě k nebeské Královně. 

 
Mariánská úcta je důležitá pro všechny lidi, ale daleko důležitější je pro ty, kdo jsou 

povoláni ke zvláštní, mimořádné dokonalosti. Ano Bůh si vyvolil mimořádně svaté duše, 
které byly velmi bohaté na milosti Boží a ctnosti.Tyto duše se neúnavně modlily k Panně 
Marii, žily v  Její přítomnosti, řídili se Jejím dokonalým příkladem  a zakoušely od Ní velkou 
pomoc . Můžeme jmenovat jenom některé svaté z minulého století, jakými byli kapucín otec 
Pio z Pietralčiny, Matka Tereza z Kalkaty nebo nově blahoslavený Jan Pavel II. a mohl bych 
zde jmenovat ještě mnohé jiné.  

Velcí světci jsou  vždy velkými ctiteli Panny Marie, což je vede k tomu, aby se i oni, 
podobně  jako Matka Boží, která pomáhá mnoha lidem ke spáse, stavěli na odpor Božímu 
nepříteli.  

Možná nejsme voláni k této mimořádné svatosti, ale milujme stále více Pannu Marii a 
rozvíjejme tuto úctu k Ní dobrou a zbožnou modlitbou. Účastněme se rádi v tomto 
„mariánské měsíci“ obzvláště májových pobožností.  

 
Pokud můžete, povězte lidem ve vašem okolí o našem společenství modlitby. Každou 

sobotu v 9 hodin je sloužena mše svatá v Růženeckém kostele ke cti Panny Marie za živé a 
zemřelé členy našeho společenství. 
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