
 
Dopis z Růženeckého kostela číslo 80 
 
 
Milí přátelé, členové našeho společenství modlitby, 
 
prožíváme dobu adventní, dobu očekávání, dobu, kdy voláme „Maranatha“ - Přijď Pane Ježíši,  
abychom mohli stále znovu a hlouběji prožít tajemství narození našeho Pána Ježíše Krista. 
Vstupovat stále hlouběji do Božích tajemství je pro křesťana velmi důležité a mělo by mu ležet na 
srdci otvírat se těmto tajemstvím víry a čerpat z nich stále více pro hlubší duchovní život.  
 
V měsíci listopadu jsme prožili národní děkovnou pouť papeži Benediktu XVI., která se konala 
v Římě a byla vyjádřením vděčnosti Svatému otci, protože právě před rokem přijel papež Benedikt 
XVI. náš národ, ale také naše „malé stádo“ církve, povzbudit, jako hlavní zvěstovatel evangelia, 
k plnějšímu životu podle evangelia a abychom stále více utvrzovali naší víru. Papež navštívil Prahu, 
Brno, ale také Starou Boleslav, místo, kde se uctívá „Paladium země české“. „Paladium země české“ 
je obrázek Panny Marie, který darovala svému vnukovi sv. Václavovi jeho babička sv. Ludmila. Ona 
sama ho podle tradice dostala při svém křtu od svatého Metoděje. I tato skutečnost nám ukazuje, jak 
jsou kořeny církve v našich zemích spojeny s úctou k Panně Marii. Proto pro obnovu našeho národa 
a nás všech je velmi důležitá pravá a hluboká mariánská úcta.  
 
My bychom chtěli tuto mariánskou úctu prohloubit skrze krásnou knihu sv. Ludvíka Maria 
Grigniona z Monfortu O pravé mariánské úctě.  
Už minule jsme si připomenuli, jak tato mariánská úcta podle sv. Ludvíka neodvádí křesťany od 
úcty ke Kristu a neodpírá Mu Jeho oprávněné místo. Ale právě naopak,  jak potvrdil sám papež Jan 
Pavel II.. Když četl tuto knihu, jeho niterný vztah k Matce Boží, kterému ho naučila tato kniha, byl 
výsledkem jeho hlubšího začlenění do tajemství Kristova. 
Ten, kdo čerpá z této mariánské spirituality, tak získává mimořádně hluboký pokoj v srdci a radost 
z Boha, kterou si člověk sám nemůže ani dát, ani uchovat. A tento pokoj je zvláště důležitý v době 
adventní, v době očekávání, vycházení z temnoty do světla, abychom mohli spatřit pravou radost a 
samotného Dárce radosti. Kolik lidí tuto radost v adventu nenachází, protože ji hledá pouze 
v materiálních pozemských dobrech a blahobytu.  
 
Když Kristus přišel na tento svět, tak přišel skrze Pannu Marii a skrze Ni má ve světě i kralovat, píše 
sv. Ludvík ve své knize, a přitom Maria žila tak ve skrytosti. Proto je nazývána Církví v Duchu 
Svatém Alma Mater, Matkou skrytou a tajemnou. Právě její hluboká pokora ji vedla k tomu, že 
téměř nechtěla být známá světu, ale především známá samotnému Bohu. Bohu se zalíbilo, jak 
pokračuje sv. Ludvík ve své knize, skrýt Ji před zraky téměř všech lidí při Jejím početí, při narození 
Ježíše Krista a v tajemstvích ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení. Ano, Bůh Otec svolil, aby za 
svého života Panna Maria neudělala vůbec žádný, tím méně proslulý, zázrak, i když Jí k tomu dal 
moc. Bůh Syn svolil, aby téměř vůbec nepromluvila, ačkoli s Ní sdílel svou moudrost. Bůh Duch 
Svatý svolil, aby o Ní apoštolové a evangelisté mluvili velmi málo a jen tolik, kolik bylo nutné 
k poznání Ježíše Krista. Ano, Maria je vynikající vrcholné dílo Boha, je obdivuhodnou Matkou 
Božího Syna a přesto Bůh vyhověl její pokoře, aby byla pro svět téměř neviditelná. Ona sama musí 
ale navzdory své hluboké pokoře vyznat: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný.   
Všichni nebeští andělé, jak říká svatý Bonaventura, k Ní bez přestání volají: Svatá, svatá, svatá 
Maria, Rodičko Boží a Panno. I my ji častokrát za den pozdravme, abychom se skrze Ni stále více 
spojovali s Kristem. 
 
Jako vždy bych vás rád povzbudil, abyste o našem společenství modlitby pověděli i lidem ve vašem 
okolí. Každou sobotu je v 9 hodin sloužena mše svatá v Růženeckém kostele ke cti Panny Marie za 
živé a zemřelé členy našeho společenství. 
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