O PRAVEJ ÚCTE K PANNE MÁRII
udovít Mária Grignion z Motfortu

26. augusta 2005

Drahý priate©
ke¤ som za£ala £íta´ knihu, ktorú práve teraz drºí² v ruká h, na kon i jej I. kapitoly ma
ohromila posledná veta: "Na nás je ml£a´, modli´ sa, prosi´ a £aka´."Nieko©kokrát som si ju
pod£iarkla a neustále sa k nej vra iam a rozjímam nad jej obsahom i tým, £o mi týmto Boh h e
poveda´, ako mám ja konkrétne spolupra ova´ s ním a jeho darmi na spáse ©udstva i spáse svojej.
Ohromila ma Boºia múdros´ i jeho láska, ktorá vyna²la spsob ako ma oslovi´. Na²la spsob a
estu, ktorou ku mne pri²la Spása, Syn Boºí, Jeºi² Kristus. Na tejto este ma v²ak upútal jeden
kamienok-malý a £istý, jagajú i sa v lú£o h Boºej lásky, autor tejto kniºo£ky.
Jeho kázne, spisy a rozpravy boli plné proro tiev a predvídaní do posledný h db Cirkvi.
Prená²a sa do dní, ktoré hrani£ia s posledným súdom a prehlasuje, ºe priná²a od Boha vierohodné
posolstvo o vä£²ej ú te, ²ir²ej známosti a vrú nej²ej láske k Panne Márii, i o vnútorný h vz´aho h,
ktoré bude ma´ k druhému prí hodu svojho Syna.
Svätý udovít Mária Grignion sa narodil 31.1.1673 v Montforte v Bretónsku. Uº od detstva
mal vrú ny vz´ah k Panne Márii - svojej "milej mati£keä bol ve©mi v¤a£ný za milosti, ktorý h sa
mu dostalo pri sv. krste. Ako ²tudent sa vyzna£oval nos´ami i úspe hmi v u£ení, ktoré boli t¯¬om
v o£ia h mnohý h jeho spoluºiakov i predstavený h. Za svoju pokoru, poslu²nos´, obetavos´
a miernos´, ale i za svoju oddanos´ do vle Boºej sa mu dostávalo posme hu, podozrievania
i odmietania, ktoré boli ozajstnou ²kolou kríºa, najmä v seminári sv. Sulpi ia. udovít aj
napriek týmto poniºovaniam mal pred o£ami £istú a nepo²kvrnenú Pannu, svoj ve©ký vzor.ítal
a ²tudoval v²etky knihy pojednávajú e o ú te k nej a z lásky k Márii e²te pred vysvätením zloºil
s©ub ustavi£nej £istoty. Takto pripravený bol vo veku 27 rokov vysvätený za k¬aza. Stalo sa tak
5. júla r. 1700.
Najrad²ej by bol okamºite odi²iel pra ova´ do misií, ale Boºia múdros´ rozhodla iná£: stal
sa misionárom vo vlastnej krajine, vo Fran úzsku. Najprv ho poitierský biskup poveril vedením
tamoj²ej nemo ni e, v ktorej zaloºil svoju prvú kongregá iu "D ér Múdrosti". Vo februári 1706
putoval pe²o do Ríma s túºbou, aby ho pápeº poslal na misie medzi pohanov. Pápeº Klement
XI. (1700 - 1721) mu povedal: "Tvojím misijním po©om bude Fran úzsko", s hválil jeho "Pravú
ú tu k Panne Máriiä jeho zásady a vymenoval ho apo²tolským misionárom. Odobral sa teda
do západného Fran úzska, kde svojou horlivos´ou vo viere získaval £oraz via du²í, aby prijali
u£enie Kristovo. Zástupy ©udí, £asto elé dediny pri hádzali na jeho predná²ky a kázne a elé
hodiny £akali na spove¤. Grignion v²ak túºil iba po tom, aby sa stal v²etkým pre v²etký h a
tak získaval du²e pre Krista.
Úspe h jeho £innosti pred£il v²etky jeho nádeje, av²ak rozpútalo sa proti nemu elé peklo,
nielen svet, ale i k¬azi, reho©ní i i vy²²ie du hovenstvo, nasiaknuté jansenizmom, vystupovali
proti nemu. On to v²etko trpezlivo a pokorne zná²al.
Roku 1713 v Paríºi zaloºil druhú kongregá iu "Misionárov Tovari²stva Máriinho". Poslednú
svoju misiu konal vo Sv. Vavrin ovi na Sévre, kde zomrel obklopený zástupmi 28.4.1716. Pápeº
Lev XIII.(1878 - 1903) ho v roku 1888 vyhlásil za blahoslaveného a za svätého bol vyhlásený
pápeºom Piom XII. (1939 - 1958) v roku 1947.
Je málo ©udí, ktorí by mali tak silno vtla£ené známky muºa Prozrete©nosti ako tento misionár
Du ha Svätého a Márie. Celý jeho ºivot bol takým bláznovstvom kríºa, ºe on ním vykonal via
v boji proti jansenizmu ako mnohí, ktorí boli v tom £ase postavení na svietnik.
Práve v tomto traktáte Ö pravej ú te k Panne Márii"napísal sv. udovít Grignion proro ké
slová: Üº dopredu vidím sku£ia e obludy, ktoré budu besne eri´ diabolské zuby na tento malý
spis a na toho, ktorého Du h Svätý pouºil, aby ho napísal. Alebo aspo¬ tento spis po hovajú
v ml£aní truhli e, aby nikdy nevy²iel."Zárove¬ mu v²ak predpovedá, ºe vyjde a bude ma´ úspe h.
V²etko sa doslova splnilo. udovít zomrel v r. 1716 a taktát bol nájdený náhodou jedným k¬azom
z jeho kongregá ie vo Sv. Vavrin ovi na Sévre v roku 1842.
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Drahý priate©,
nesta£í toto dielko pre£íta´ raz, aby si ho zvládol, po hopil a osvojil. ím via ho bude²
²tudova´, tým via v tebe porastie nadprirodzenos´ a presved£enie, ºe sv. Grignion ho písal
práve pre teba, ºe teraz sú tie £asy, ktoré on videl dvoma storo£iami osvietený Sv. Du hom,
ktorý toto dielo posvätil svojím oh¬om.
I pre teba platia slová o ml£aní, modlitbe, pste a £akaní. A ak toto v²etko bude² kona´
s Máriou a skrze ¬u, tak vtedy aj tvoj ºivot sa stane neustálou modlitbou a oslavou Boha i
túºobným o£akávaním Pána Jeºi²a, ktorého druhý prí hod v sláve je kaºdým d¬om bliº²ie. Lebo
toto je doba Máriina, slávny vek Cirkvi do ktorej aj ty patrí².
Poloº sa do rúk Máriiný h a ona ´a povedie svojou estou - estou malosti, £ností a dokonalosti
k úplnému spojeniu s Jeºi²om. Bude ´a hráni´ a bdie´ nad tebou,zbaví tvoje srd e úzkosti a
stra hu a naplní ho £istou láskou. Ona, Panna verná, vykonáva tieto zázraky denne na tý h,
ktorí jej slúºia týmto krásnym spsobom.
£itate©ka Mária

2

Kapitola 1

Úvod
Skrze Pannu Máriu Jeºi² Kristus pri²iel na svet a tieº skrze ¬u má kra©ova´ na svete.
Mária ºila v skrytosti po£as svojho ºivota, preto Du h Svätý a Cirkev ju nazývajú Matkou
skrytou a tajomnou. Jej pokora bola tak hlboká, ºe nemala na zemi mo nej²ieho a ustavi£nej²ieho
za©úbenia, neº by´ neznáma sama sebe a v²etkému tvorstvu, aby bola známa len samému Bohu.
Bohu, aby ju vysly²al v jej prosbá h, ktoré k Nemu vzná²ala v poníºenosti a pokore, za©úbilo
sa skry´ ju pri jej po£atí, pri jej narodení, v jej ºivote, v jej tajomstvá h, v jej vzkriesení i nanebovzatí pred zrakmi v²etký h ©udský h tvorov. Ani jej rodi£ia ju nepoznali a anjeli sa £asto
pýtavali druh druha: Kto je to?, pretoºe Najvy²²í im ju skrýval, alebo ak im zjavoval nie£o
o nej, skrýval im o nej nekone£ne via .
Boh Ote rozhodol, aby za svojho ºivota neurobila ºiadny zázrak, aspo¬ nie taký, ktorý by
sa rozhlásil, ho i jej dal k nemu mo . Boh Syn rozhodol, aby neprehovorila skoro ni£, ho i s ¬ou
zdie©al svoju múdros´. Boh Du h Svätý pripustil, aby apo²toli a evanjelisti o nej hovorili ve©mi
málo a iba to©ko, £o bolo nevyhnutné k poznaniu Jeºi²a Krista, ho i bola jeho vernou nevestou.
Mária je výborným ve©dielom Najvy²²ieho, ktorého poznanie a vlastní tvo si vyhradil. Mária
je prepodivnou Matkou Syna, ktorú sa mu zapá£ilo poniºova´ a skrýva´ po£as jej ºivota. Aby
vyhovel jej pokore, hovoril o nej menom  ºena, ako o udzinke, ho i vo svojom srd i si ju váºil
a miloval ju via , neº v²etký h anjelov a ©udí. Mária je zape£atenou studni ou a vernou nevestou
Du ha Svätého, do ktorej vstupuje jedine On. Mária je sväty¬ou a odpo£inutím Svätej Troji e,
kde Boh prebýva ve©kolepej²ie a boºskej²ie, neº na ktoromko©vek mieste sveta, nevynímajú jeho
príbytok nad herubínmi a serafínmi a nie je dovolené ºiadnemu tvorovi, keby bol sebe£istej²í, aby
tam vstúpil bez ve©kej výsady. Hovorím so svätými: Boºská Mária je pozemským rajom nového
Adama, do ktorého sa vtelil psobením Du ha Svätého, aby tam konal nepo hopite©né zázraky.
H©a, ve©ký svet Boºí, v ktorom sú nevýslovné krásy a poklady. H©a, ve©kolepos´ Najvy²²ieho,
do ktorej skryl, ako do svojho lona, svojho jediného Syna a v ¬om v²etko, £o je najskvelej²ie
a najvzá nej²ie. A h, ko©ko ve©ký h a skrytý h ve í tento mo ný Boh vykonal v tomto svojom
predivnom výtvore; ako ona sama je povinná poveda´ napriek svojej hlbokej pokore:  Ve©ké ve i
mi urobil ten, ktorý je mo ný.  Svet i h nepozná, pretoºe je toho nes hopný a nehodný.
Svätí povedali predivné ve i o tomto  svätom meste Boºom a sami priznávajú, ºe nikdy
neboli tak výre£ní a tak radi, ako ke¤ hovorili o nej. Volajú, ºe vý²ku jej zásluh, ktoré nav¯²ila
aº k trónu boºstva, nemoºno dohliadnu´, ºe ²írku jej lásky, rozsiahlej²iu neº elá zem, nemoºno
zmera´, ºe ve©kos´ jej mo i, ktorú má aº na samého Boha, nemoºno po hopi´ a napokon, ºe
h¨bku jej pokory, v²etký h jej £ností a milostí, ktoré sú priepas´ou, nemoºno prebáda´. Vý²ka
nepo hopite©ná, ²írka nevýslovná, ve©kos´ nezmerate©ná, priepas´ nepreniknute©ná!
Po v²etky dni, aº na kraj zeme, v najvy²²í h nebesia h, v najhlb²í h priepastia h, v²etko káºe,
v²etko rozhlasuje predivnú Máriu. Devätoro hórov anjelský h, ©udia v²etký h db, v²etký h
povolaní, v²etký h náboºenstiev, dobrí i zlí, ba i diabli sú povinní nazýva´ ju Blahoslavenou,
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£i uº zo svojej vle, £i proti svojej vli, mo ou pravdy. V²et i anjeli v nebesia h, ako vravel
sv. Bonaventúra, volajú k nej bez prestania:  Svätá, svätá, svätá Mária, Rodi£ka Boºia a Panna,
denne jej predná²ajú tisí krát pozdravenie anjelské:  Zdravas' Mária a padajú na tvár pred ¬ou
a ºiadajú o milos´, aby i h po tila nejakými svojimi rozkazmi.  Sv. Mi hal, hovorí sv. Augustín,
 ho i je knieºa´om elého nebeského dvora, je najhorlivej²í v najrznej²í h po tá h a najhorlivej²ie
k ním nabáda, stále dy htivo o£akávajú , aº sa mu dostane

ti, aby ²iel na jej slovo pom ´

niektorému z jej sluºobníkov. 

Celá zem je plná jej slávy, najmä u kres´anov, ktorí ju pokladajú za patrónku a o hranky¬u
v premnohý h krá©ovstvá h, krajo h, die éza h a mestá h. Ko©ko len je katedrál, zasvätený h
Bohu pod jej menom! Niet kostola bez jej oltára, niet krajiny ani oblasti, kde by nebol u tievaný
jej milostivý obraz, u ktorého sa uzdravujú rzne horoby a získavajú sa ve©ké dary. To©ko
bratstiev a druºín k jej ti, to©ko reho©ný h rádov pod jej menom a pod jej o hranou, to©ko bratov
a sestier v²etký h druºín, to©ko reho©níkov a reho©ní , ktorí rozhlasujú jej hvály a zvestujú jej
milosrdenstvo! Niet die´a´a, ktoré by ju ne hválilo, ºvatlajú Zdravas' Mária, sotva sa nájde
hrie²nik, ktorý by i vo svojej zatvrdilosti nemal k nej iskierku dvery! Ba niet ani diabla v pekle,
ktorý by ju nemal v ú te, boja sa jej.
Potom je skuto£ne potrebné poveda´ so svätými:  De Maria nunquam satis,   nijako sa
e²te dos´ ne hválila, nevelebila, neu tievala Mária a neslúºilo sa jej dos´. Zasluhovala by si e²te

Potom jej treba poveda´ s Du hom Svätým:  Omnis gloria eius
sláva d éry krá©ovskej je vo vnútri ( 44, 14), akoby v²etka
vonkaj²ia sláva, ktorú jej opreteky vzdávajú nebesia i zem, nebola ni£ím proti sláve, dostávajú ej
sa jej vo vnútri od Stvorite©a. Tá nijako nie je poznávaná malými tvormi, lebo oni nemºu
preniknú´ tajomstvo tajomstiev Krá©a.

via

hvál, ú ty, lásky a sluºieb.

Filiae Regis ab intus,   V²etka

Potom je moºné zvola´ s apo²tolom:  Ani oko nevidelo, ani u ho nepo£ulo, ani do ©udského
(1 Kor 2, 9)  ani oko nevidelo, ani u ho nepo£ulo, ani ©udské srd e nepojalo
krásu, ve©kos´ a vzne²enos´ Márie, zázrak zázrakov milosti, prírody a slávy. Ke¤ h ete hápa´
Matku, hovorí ktorýsi svätý, hápte Syna, lebo ona je dstojnou Matkou Boºou:  Hi ta eat
omnis linqua,   Tu zm¨kni kaºdý jazyk.
Moje srd e mi hovorilo do pera v²etko, £o som práve napísal so zvlá²tnou rados´ou, aby som
ukázal, ºe boºská Mária bola aº doteraz neznáma a ºe to je jedna z prí£in, pre£o Jeºi² Kristus
nie je poznávaný, ako by mal by´. Ke¤ teda príde, ako je isté, krá©ovstvo Jeºi²a Krista na svet,
bude to len nutným ú£inkom poznávania a kra©ovania Panny Márie, ktorá ho porodila na svet
prvý raz a spsobí, ºe v sláve príde druhý raz.
srd a nevstúpilo
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Kapitola 2

Nutnos´ ú ty k Panne Márii
Uznávam s elou Cirkvou, ºe Mária je len oby£ajným tvorom, ktorý vy²iel z rúk Najvy²²ieho.
Ke¤ sa prirovná k jeho nekone£nej Velebnosti, je menej neº prá²ok, alebo skr nie je vbe ni£,
pretoºe on jediný je  Ten, ktorý je.  Tento ve©ký Pán, vºdy nezávislý a sám sebe dosta£ujú i,
nepotreboval a vbe nepotrebuje svätú Pannu, aby sa naplnila jeho v©a a ukázala jeho sláva.
Sta£í mu len h ie´, aby u£inil v²etko.
Predsa v²ak hovorím, ke¤ prijímame ve i ako sú, ºe Boh h el od tej hvíle, £o vytvoril
presvätú Pannu, skrze ¬u za£ína´ a dokonáva´ svoje najvä£²ie diela. Treba veri´, ºe po£as vekov
nijako nezmení svoje riadenie, lebo je Boh a nemení ni£ vo svojom zmý²©aní ani vo svojom
riadení.

2.1

Mária, Bohom vyvolená

Boh Ote dal svojho jediného Syna svetu len skrze Máriu. Ho i mnoho vzdy hov vysielali
patriar hovia, ho i sebevia prosieb vzná²ali proro i a svätí Starého zákona tisí e rokov za tento
poklad, len Mária si ho zaslúºila a na²la milos´ pred ve©kým Bohom silou svoji h modlitieb
a vzne²enos´ou svoji h £ností.  Svet bol nehodný, hovorí svätý Augustín,  prija´ Syna Boºieho
priamo z rúk Ot a; dal ho Márii, aby ho svet prijal skrze ¬u.

Syn Boºí sa stal £lovekom pre na²u spásu, ale v Márii a skrze Máriu.
Boh Du h Svätý vytvoril Jeºi²a Krista v Márii, ale aº potom, ke¤ ju poºiadal o zvolenie
jedným z prvý h vyslan ov svojho dvora.
Boh Ote zveril Márii to©ko svojej plodnosti, ko©ko jej oby£ajný tvor bol s hopný prija´, aby
jej dal moºnos´ zrodi´ svojho Syna a v²etky údy jeho mysti kého tela.
Boh Syn zostúpil do jej panenského lona ako nový Adam do pozemského raja, aby sa ¬ou
ko hal a v nej tajne konal divy milosti. Boh, ktorý sa stal £lovekom, na²iel svoju slobodu
uväznený v jej lone. Dal zaºiari´ svojej sile, ne hávajú sa nosi´ touto poºehnanou Pannou.
Na²iel svoju oslavu a oslavu svojho Ot a, skrývajú svoje nádhery v²etkým tvorom tu na zemi
a odha©ujú i h jedine Márii. Oslávil svoju nezávislos´ a svoju velebnos´, závisia od tejto
pokornej Panny, vo svojom po£atí, vo svojom narodení, vo svojom obetovaní v hráme, vo svojom
tridsa´ro£nom skrytom ºivote aº do svojej smrti, pri ktorej mala by´. S ¬ou a s jej dovolením
h el by´ ve£nou obetou Ot ovi, ako ¬ou mal by´ kedysi Izák, aby sa stala v©a Boºia. Ona ho
kojila, ºivila, ²atila, vy hovala a obetovala za nás.
Obdivuhodná a nepo hopite©ná závislos´ Boha, ktorú Du h Svätý, aby nám ukázal jej enu, neobi²iel ml£aním v evanjeliu, i ke¤ nám skryl takmer v²etky obdivuhodnosti, ktoré táto
stelesnená Múdros´ vykonala za svojho skrytého ºivota! Jeºi² Kristus vzdal via slávy Bohu,
svojmu Ot ovi, poslu²nos´ou svojej Matke tridsa´ rokov, neº by ju bol vzdal obrátia elú zem
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najvä£²ími zázrakmi. A h, ako vzne²ene oslavujeme Boha, ke¤ htia sa mu pá£i´, podrobujeme
sa Márii pod©a vzoru Jeºi²a Krista, svojho jediného vzoru!
Ke¤ pozorujeme bliº²ie elý ºivot Jeºi²a Krista, vidíme, ºe si prial za£a´ svoje zázraky skrze
Máriu. Posvätil svätého Jána v lone jeho matky, svätej Alºbety, Máriiným slovom. Ke¤ prehovorila, Ján bol posvätený, a to je jeho prvý zázrak v poriadku milosti. Na Máriinu pokornú prosbu
premenil na svadbe v Káne vodu na víno, a to je jeho prvý zázrak v poriadku prirodzenom.
Za£al a stále konal svoje zázraky skrze Máriu a bude i h tak kona´ aº do kon a vekov.
Boh Du h Svätý, neplodný v Bohu, t.j. neplodia ºiadne iné boºské Osoby, stal sa plodným
skrze Máriu, s ktorou sa zasnúbil. S ¬ou, v nej a z nej splodil svoje ve©dielo, ktorým je Boh
u£inený £lovekom. Skrze ¬u plodí po v²etky dni a plodi´ bude aº do kon a sveta vyvolený h,
údy tela tejto velebnej Hlavy, a preto £ím via na hádza v du²i Máriu, svoju drahú a nerozlu£nú
nevestu, tým ú£innej²ie a mo nej²ie splodí v tej du²i Jeºi²a Krista a tú du²u v Kristovi.
Tým ne h em poveda´, ºe svätá Panna dáva Du hu Svätému plodnos´, ako by ju nemal! Ale
h em poveda´, ºe Du h Svätý prostrední tvom svätej Panny, ktorú h el pouºi´, napriek tomu,
ºe ju vbe nepotrebuje, prejavuje svoju plodnos´, plodia v nej a skrze ¬u Jeºi²a Krista a jeho
údy; tajomstvo v poriadku milosti,neznáme i naju£enej²ím a najdu hovnej²ím kres´anom.

2.2

Mária, posvätite©ka du²í

Spsob, akým tri Osoby Najsvätej²ej Troji e riadili vtelenie a prvý prí hod Jeºi²a Krista, sa
za hováva po v²etky dni nevidite©ne v Cirkvi svätej a bude sa za hováva´ aº do dov¯²enia £asov
i pri poslednom prí hode Jeºi²a Krista.
Boh Ote zhromaºdil v²etky vody a nazval i h morom, zhromaºdil v²etky svoje milosti a nazval i h Máriou. Tento ve©ký Boh má prebohatý poklad, do ktorého zavrel v²etko, £o je krásne,
skvelé, vzá ne a draho enné, i svojho vlastného Syna. Týmto nesmiernym pokladom nie je ni£
iného, neº Mária, ktorú svätí nazývajú pokladom Pána, z ktorého plnosti sú ©udia obohatení.
Boh Syn zveril Matke v²etko, £o nadobudol svojím ºivotom a smr´ou, svoje nekone£né zásluhy
£ností, a u£inil ju pokladni ou v²etkého toho, £o mu dal Ote za dedi£stvo. Jej prostrední tvom prevádza svoje zásluhy na svoje údy, dáva svoje £nosti a rozde©uje svoje milosti. H©a, jeho
tajomný prieplav, ktorým prepú²´a sladko a bohato svoje milosrdenstvo.
Boh Du h Svätý zveril Márii, vernej Neveste, nevýslovné dary a vyvolil ju za rozdávate©ku
v²etkého, £o má: takºe ona rozdáva komu h e, ko©ko h e, ako h e a kedy h e, v²etky jeho
dary a milosti. Kaºdý nebeský dar, ktorý ©udia dostávajú, pre hádza jej panenskými rukami.
Lebo taká bola v©a Boºia, ktorý h el, aby sme v²etko mali v Márii. Takto má by´ obohatená,
vyvý²ená a u tená od Najvy²²ieho tá, ktorá sa poniºovala a skrývala aº na dno ni£oty svojou
hlbokou pokorou po elý svoj ºivot. To je zmý²©anie Cirkvi a svätý h Ot ov.
Keby som hovoril osvieten om tejto doby, potom v²etko, £o hovorím jednodu ho, dokazoval
by som ²ir²ie Svätým Písmom a svätými Ot ami, z ktorý h by som uvádzal latinské miesta,
a mnohými hlbokými dvodmi. Pretoºe hovorím najmä k ©udom hudobným a jednodu hým
ktorí sú dobrej vle a majú via viery ako skupina u£en ov, veria jednodu h²ie a s vä£²ou zásluhou, uspokojím sa, ak im jednodu ho prehlásim pravdu, zdrºia sa v²etký h latinský h itátov,
ktorým nerozumejú. Nieko©ko z ni h predsalen uvediem, bez toho, ºe by som i h vyh©adával.
Ke¤ºe milos´ zdokona©uje prirodzenos´ a sláva dovr²uje milos´, je isté, ºe ná² Pán je aj v nebi
práve tak Synom Máriiným, ako ním bol na zemi, a ºe si taktieº u hoval poddanos´ a poslu²nos´
najdokonalej²ieho die´a´a zo v²etký h detí vo£i najlep²ej zo v²etký h matiek. Je potrebné dba´
o to, aby sme nerozumeli touto závislos´ou nejaké zníºenie alebo nedokonalos´ Krista. Lebo
Mária, sú nekone£ne pod svojím Synom, ktorý je Boh, nerozkazuje mu, ako by rozkazovala
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matka tu na zemi svojmu die´a´u, ktoré stojí pod ¬ou. Mária, elá pretvorená v Boha milos´ou
a slávou, ktorá pretvára v neho v²etký h svätý h, neºiada si, ne h e a nerobí ni£, £o by bolo proti
ve£nej a nezmenite©nej vli Boºej. Ke¤ £ítame teda v spiso h sv. Bernarda, sv. Bernardína,
sv. Bonaventúru a iný h, ºe na nebi i na zemi je v²etko aº po samého Boha podrobené presvätej
Panne, tým sa hovorí, ºe autorita, ktorú jej Boh dal, je taká ve©ká, ºe sná¤ má tú istú mo ako
Boh a ºe jej prosby a ºiadosti sú tak mo né u Boha, ºe bývajú vºdy pokladané za rozkazy. On
nikdy neodporuje prosbe svojej Matky, pretoºe tá je vºdy pokorná a zjednotená s jeho v©ou.
Mojºi² zadrºal silou svojej modlitby Boºí hnev na Izraelitov takým mo ným spsobom, ºe
najvy²²í a nekone£ne milosrdný Boh mu nemohol odporova´ a sám mu povedal, aby ho ne hal
povoli´ svoj hnev a stresta´ ten odbojný národ. o si potom máme myslie´ o prosbe pokornej
Márie, dstojnej Matky Boºej, ktorej príhovor je mo nej²í, neº prosby a príhovory v²etký h
anjelov a svätý h neba i zeme?
Mária rozkazuje v nebi anjelom a blahoslaveným. Odmenou za jej hlbokú pokoru Boh jej
dal mo a úlohu obsadzova´ svätými prázdne kreslá, z ktorý h boli zvrhnutí anjeli padlí pý hou.
Taká je v©a Najvy²²ieho, ktorý vyvy²uje poníºený h, aby nebo, zem i peklo sa sklá¬ali, £i uº
zo svojej vle alebo proti vli, pred rozkazmi pokornej Márie. U£inil ju panovní£kou neba i zeme,
velite©kou svoji h vojsk, správky¬ou svoji h pokladov, rozdávate©kou milostí, vykonávate©kou
ve©ký h divov, obnovite©kou ©udského pokolenia, sprostredkovate©kou ©udí, vyhladzovate©kou
nepriate©ov Boºí h, ve©kou sprievodky¬ou jeho ve©kosti a ví´azstva.
Boh Ote stále h e ma´ dietky skrze Máriu, aº do skon£enia sveta, a vraví jej tieto slová:
 Prebývaj v Jakubovi (Sir 24, 8), t.j. u£i¬ svojím príbytkom a sídlom moje dietky vyvolené,
zobrazované Jakubom, a nie dietky diablove a zavrhnutý h, zobrazované Ezauom.
Ako v prirodzenom poriadku je potrebné, aby die´a malo ot a i matku, práve tak v poriadku
milosti v²etky pravé deti Boºie a v²et i vyvolení majú Boha za ot a a Máriu za matku, a kto ju
nemá, nemá Boha ot om. Preto zavrhnutí, ako bludári, rozkolní i at¤., ktorí nenávidia presvätú
Pannu alebo poh¯davo a ©ahostajne na ¬u h©adia, nemajú Boha ot om, aj ke¤ sa tým vy hva©ujú,
lebo nemajú Máriu matkou. Lebo keby ju mali za matku, milovali by ju a tili, ako pravé a dobré
die´a prirodzene miluje a tí svoju matku, ktorá mu dala ºivot.
Najneomylnej²ím a najnepo hybnej²ím znamením na rozoznanie bludárov, ©udí zlej náuky,
zavrhnutý h je, ºe títo majú pre Pannu Máriu len poh¯danie alebo ©ahostajnos´. Usilujú sa
svojimi slovami a príkladmi zmen²i´ jej u tievanie a lásku k nej, £i uº otvorene alebo skryto,
niekedy pod krásnymi zámienkami. Beda! Boh Ote nepovedal Márii, aby si v ni h urobila
príbytok, pretoºe sú Ezauovi.
Boh Syn si praje tvori´ sa a takpovedia vte©ova´ sa kaºdého d¬a svojou drahou Matkou
vo svoji h údo h a vraví jej: -  Maj Izraela za dedi£stvo. Akoby hovoril:  Boh, mj Ote ,
dal mi za dedi£stvo v²etky národy zeme, v²etký h ©udí dobrý h i zlý h; jedný h povediem prútom
zlatým a druhý h prútom ºelezným. Dobrým budem ot om a obháj om, zlým budem spravodlivým
pomstite©om a v²etkým sud om.

Ale ty, drahá Matka, nebude² ma´ za dedi£stvo a vlastní tvo

iný h, len dobrý h, zobrazovaný h Izraelom, a ako Mati£ka bude² i h rodi´, vy hováva´, ako
Panovní£ka i h povedie², bude² i h spravova´ a

hráni´. 

 lovek a £lovek je zrodený v nej ( 86, 5), hovorí Du h Svätý:  Homo et homo natus est
in ea. Pod©a vysvet©ovania niektorý h Ot ov prvým £lovekom, ktorý sa narodil v Márii, je Boh
 £lovek, Jeºi² Kristus, druhým je oby£ajný £lovek, adoptované die´a Boha a Márie. Ke¤ sa
v nej narodil Jeºi², Hlava ©udí, vyplýva z toho nevyhnutne, ºe veria i, ktorí sú údmi tejto Hlavy,
tieº sa musia narodi´ v nej. Tá istá matka nerodí na svet hlavu bez údov a údy bez hlavy, lebo
by to boli netvory prírody. Tak isto v poriadku milosti sa Hlava i údy rodia z tej istej matky,
a keby úd mysti kého tela Jeºi²a Krista, t.j. niektorý veria i kres´an, sa narodil z inej matky neº
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z Márie, ktorá porodila Hlavu, nebol by to úd Krista, ale netvor v poriadku milosti.
alej, Kristus je i teraz, rovnako ako bol predtým, plodom Máriiným, ve¤ nebo i zem opakujú tisí a tisí krát kaºdý de¬:  A poºehnaný plod ºivota tvojho, Jeºi². Je teda isté, ºe Jeºi²
Kristus je jednotlivo pre kaºdého £loveka, tak pravdivo plodom a dielom Máriiným, ako pre elý
svet vbe . Takºe, ak má niektorý veria i Jeºi²a Krista vo svojom srd i, mºe smelo poveda´:
 akujem Márii; £o mám, je s jej psobením a jej plodom a bez nej by som to nemal.  Sv. Pavol
o sebe hovorí slová:  Ktorý h opä´ rodím, aby bol Kristus vytvorený vo vás, ona mºe poveda´
pravdivej²ie:  Po v²etky dni rodím dietky Boºie, aº Jeºi² mj milý Syn, bude v ni h vytvorený
v plnosti svojho veku. 

Sv. Augustín, prekonáva v²etko, £o som práve povedal a tvrdí, ºe v²et i vyvolení, aby boli
zhodní s obrazom Syna Boºieho, sú na tomto svete skrytí v lone presvätej Panny, kde sú opatrovaní, kojení, pestovaní a od hovávaní touto dobrou Matkou. Ona i h porodí v sláve po smrti,
ktorá je vlastne d¬om i h narodenia, ako Cirkev nazýva smr´ spravodlivý h. Aké tajomstvo
milosti, neznáme zavrhnutým a málo známe predur£eným!
Boh Du h Svätý si praje utvori´ v nej a skrze ¬u vyvolený h a vraví jej:  In ele tis meis
mitte radi es,   Zapus´, moja milá a moja nevesta, korene v²etký h svoji h £ností do moji h
vyvolený h, aby rástli od £nosti k £nosti a od milosti k milosti. Tak sa mi v tebe za©úbilo, kým si
ºila na zemi, konajú najvzne²enej²ie £nosti, ºe si opä´ ºiadam na hádza´ ´a na zemi, bez toho, ºe
prestane² by´ v nebi. Preto sa rozplodzuj v moji h vyvolený h, aby som s rados´ou videl v ni h
korene tvojej neprekonate©nej viery, tvojej hlbokej pokory, tvojho v²estranného um¯tvovania,
tvojej vzne²enej modlitby, tvojej spa©ujú ej lásky, tvojej pevnej nádeje a v²etký h tvoji h £ností.
Si stále mojou nevestou, tak vernou, £istou a plodnou, ako vºdy: lebo tvoja viera mi dáva
veria i h, tvoja £istota mi dáva panny, tvoja plodnos´ mi dáva vyvolený h a hrámy.
Ke¤ Mária zapustí korene do du²e, koná v nej divy milosti, ktoré mºe kona´ iba ona,
pretoºe ako jediná je Panna plodná. Nemala, ani nikdy nebude ma´ sebe podobnú £o do £istoty
a plodnosti.
Mária splodila s Du hom Svätým to najvä£²ie, £o kedy bolo a bude - Boho£loveka a porodí tieº
najvä£²ie ve i, ktoré budú v dobá h posledný h. Vytvorenie a vy hovanie ve©ký h svätý h, ktorí
budú na kon i sveta, je vyhradené jej, lebo len táto výborná a zázra£ná Panna mºe v spojení
s Du hom Svätým vykona´ ve i ve©ké a mimoriadne.
Ke¤ Du h Svätý, jej ºení h, ju nájde v niektorej du²i, letí tam, plne do nej vstupuje, dáva
sa tej du²i v hojnosti; to©ko, ko©ko ona poskytuje miesto svojmu ºení hovi. Jedným zo silný h
dvodov, pre£o Du h Svätý nekoná teraz zjavné zázraky v na²i h du²ia h je, ºe v ni h nenahádza dostato£né zjednotenie sa so svojou vernou a nerozlu£nou nevestou. Hovorím nevestou
nerozlu£nou, lebo od tej hvíle, kedy sa táto podstatná Láska Ot a a Syna zasnúbila s Máriou,
aby splodila Jeºi²a Krista  Hlavu vyvolený h a Jeºi²a Krista vo vyvolený h, nikdy ju nezapudila,
pretoºe bývala vºdy plodná a verná.

2.3

Mária, Krá©ovna s¯d

Z toho, £o som práve povedal treba urobi´ záver, ºe Mária prijala od Boha ve©kú mo v du²ia h
vyvolený h. Je nemoºné, aby si v ni h, ako jej rozkázal Boh Ote , vybudovala svoj dom, aby
i h tvorila v Jeºi²ovi a Jeºi²a v ni h, aby do i h s¯d zapú²´ala korene svoji h £ností a bola
nerozlu£nou spolo£ní£kou Du ha Svätého pri v²etký h diela h jeho milosti, bez toho, ºe by mala
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právo a mo v i h du²ia h a to zvlá²tnou milos´ou Najvy²²ieho. On jej dal mo nad svojím
jediným a prirodzeným Synom a nad svojimi prisvojenými de´mi, nielen nad telami, £o by bolo
ve©mi málo, ale nad i h du²ami.
Mária je krá©ovnou neba i zeme milos´ou, ako Jeºi² je i h krá©om prirodzenos´ou a vydobytím.
Nuº, ako krá©ovstvo Jeºi²a Krista je najmä v srd ia h a vo vnútri £loveka pod©a slov:  Krá©ovstvo
Boºie je vo vás, práve tak krá©ovstvo najsvätej²ej Panny je najmä vo vnútri £loveka, t.j. v jeho
du²i. V du²ia h je via oslavovaná so svojím Synom, neº vo v²etký h vidite©ný h tvoro h.
Mºeme ju so svätými nazýva´ Krá©ovnou s¯d .

2.4

Máriu,

esta k

ie©u

Panna Mária, pod©a Boºieho rozhodnutia, je potrebná ©u¤om k dosiahnutiu posledného ie©a.
Nie je teda moºné zamie¬a´ ú tu k presvätej Panne s ú tou k ostatným svätým, ako by nebola
dleºitej²ia a ako by bola len £ímsi navia .
U£ený a zboºný Suarez zo Spolo£nosti Jeºi²ovej a mnohí iní nezvratne dokázali z u£enia
Ot ov, medzi inými zo sv. Augustína, zo sv. Efréma, edesského diakona, zo sv. Cyrila Jeruzalemského, sv. Germana Carihradského, sv. Jána Damas enského, sv. Anzelma, sv. Bernarda,
sv. Bernardina, sv. Tomá²a a sv. Bonaventúru, ºe ú ta k presvätej Panne je ku spáse nevyhnutná. Nema´ lásky k svätej Panne, ako Ae olampadius a iní bludári, je neomylným znakom
zavrhnutia. A na druhej strane je neomylným znakom predur£enia, by´ jej úplne a skuto£ne
oddaný a modli´ sa k nej.
Dokazujú to predobrazy a slová Starého i Nového zákona, potvrdzujú to názory a príklady
svät ov. Rozum i skúsenos´ o tom pou£uje a ukazuje to, ba aj diabli a i h prívrºen i mo ou
pravdy boli £asto dohnaní proti svojej vli to prizna´. Zo v²etký h itátov svätý h Ot ov a u£ite©ov, ktorý h som vyh©adal elú zbierku, aby som dokázal túto pravdu, uvediem len jeden, aby
som nebol príli² rozvlá£ny:  By´ oddaným tebe, Svätá Panna,  hovorí sv. Ján Damas enský,
 je zárukou spásy, ktorú Boh dáva tým, ktorý h si praje spasi´. 
Mohol by som teraz spomenú´ mnoho prípadov, ktoré túto pravdu dokazujú. Napríklad udalos´ spomínanú v ºivotopise sv. Dominika. Sväte kázal pri meste Karkassone o ruºen i. Vtedy
mnoºstvo diablov, ktorými bola posadnutá du²a istého ne²´astného £loveka bolo donútený h,
k svojmu zahanbeniu, z rozkazu, ktorý im dala svätá Panna, vyzna´ mnoho ve©ký h a pote²ujúi h právd o ú te k nebeskej krá©ovnej. To v²etko sa udialo s takou silou a jasnos´ou, ºe tento
vierohodný príbeh a hválore£, ktorú musel diabol proti svojej vli prednies´ o ú te k Márii,
nemoºno £íta´ bez s¨z a bez radosti, aj keby sme boli presvätej Panne oddaní len málo.
Ke¤ je v²etkým ©u¤om nevyhnutná ú ta k Márii, aby boli spasení, o to nevyhnutnej²ia je tým,
ktorí sú povolaní k vy²²ej dokonalosti. Nemyslím, ºe by niekto mohol nadobudnú´ dvernej²ie
zjednotenie sa s na²im Pánom a dokonalú vernos´ Du hu Svätému bez úplného zjednotenia sa
s presvätou Pannou a bez ve©kej závislosti na jej pomo i.
Jedine Mária na²la milos´ u Boha bez pomo i akéhoko©vek oby£ajného tvora. Len skrze
¬u ju na²li v²et i, a len skrze ¬u ju nájdu tí, ktorí prídu neskor²ie. Bola plná milosti, ke¤
ju pozdravil ar hanjel Gabriel a preplnená milos´ou od Du ha Svätého, ke¤ ju zatienil svojím
nevýslovným tie¬om. Rozmnoºovala kaºdý de¬ a kaºdú hví©u túto dvojakú plnos´ aº tak,
ºe dosiahla nesmiernu vý²ku milosti. Najvy²²í ju u£inil jedinou správky¬ou svoji h pokladov
a jedinou rozdávate©kou svoji h milostí, aby ²©a htila, vyvy²ovala a oboha ovala, koho si ºelá,
aby uvádzala na úzku estu do neba, koho si praje, aby sprevádzala ez v²etky prekáºky tesnou
bránou ºivota toho, koho h e a aby dávala trón, ºezlo a krá©ovskú korunu, komu si praje. Jeºi²
je vºdy a v²ade plodom a synom Máriiným, a tá je v²ade skuto£ným stromom, ktorý nesie ovo ie
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ºivota a pravou Matkou, ktorá ho rodí.
Jedinej Márii dal Boh k©ú£e od skladov boºskej lásky a moºnos´ vstupova´ na najvzne²enej²iu
a najtajomnej²iu estu dokonalosti a privádza´ na ¬u ostatný h. Jediná Mária vpú²´a do pozemského raja biedne dietky nevernej Evy, aby sa tam príjemne pre hádzali s Bohom, aby tam
boli bezpe£ne skryté pred svojimi nepriate©mi, aby sa tam rozko²ne sýtili, neboja sa uº smrti,
ovo ím zo stromu ºivota a zo stromu poznania dobrého a zlého a aby sa tam napájali dlhými
dú²kami z nebeský h vd pri onom krásnom ºriedle, ktoré tam bohato pramení. Skr ona sama
je tým pozemským rajom, tou panenskou a poºehnanou zemou, z ktorej Adam a Eva zhre²ia
boli vyhnaní. Nevpú²´a tam nikoho, len tý h, ktorí sa jej pá£ia, aby z ni h utvorila svät ov.
V²et i  bohatí z ©udí - aby som pouºil výrazu Du ha Svätého - pod©a výkladu sv. Bernarda,
- v²et i bohatí z ©udí pokorne budú prosi´ tvoju tvár storo£ia za storo£iami a najmä na kon i
sveta. Najvä£²í svätí, du²e milos´ami a £nos´ami najbohat²ie sa budú najhorlivej²ie modli´
k Panne Márii a ju si budú stava´ pred o£i ako svoj dokonalý vzor, aby ju napodobnili a ako
svoju mo nú podporu, aby im pomáhala.
Povedal som, ºe to bude najmä na kon i sveta, a uº skoro, pretoºe Najvy²²í so svojou svätou
Matkou si vraj vytvorí ve©ký h svätý h, ktorí prevý²ia svätos´ou skoro v²etký h ostatný h, ako
libanonské édre prevy²ujú malé strom£eky. Tak, ako to bolo zjavené jednej svätej du²i, ktorej
ºivotopis napísal abbé de Renty.
Tieto ve©ké du²e, plné milosti a horlivosti, budú vyvolené, aby sa postavili na odpor Boºím
nepriate©om, vrieskajú im zo v²etký h strán. Budú mimoriadne oddaní svätej Panne, osvet©ovaní
jej svetlom, kojení jej mliekom, vedení jej du hom, podopieraní jej ramenom a hránení pod jej
o hranou. Jednou rukou budú bojova´ a druhou stava´. Jednou rukou budú premáha´, poráºa´,
drvi´ bludárov a i h bludy, rozkolníkov a i h rozkoly, modlárov a i h modlárstva, hrie²nikov
a i h bezboºnosti. Druhou rukou budú stava´ hrám pravého alamúna a mysti ké mesto Boºie,
t.j. presvätú Pannu, ktorú nazývajú svätí Ot ovia  hrámom alamúnovým a mestom Boºím.
Povedú elý svet svojím slovom a svojím príkladom k pravej ú te k nej, £o im vzbudí mnoho
nepriate©ov, ale tieº prinesie mnoho ví´azstva a slávy jedinému Bohu. To zjavil Boh sv. Vin entovi
Ferrerskému, ve©kému apo²tolovi jeho doby, ako to dostato£ne nazna£il v jednom svojom diele.
Du h Svätý ako by bol sám predpovedal túto pravdu v alme 58, kde £ítame:
A spoznajú, ºe Boh panuje v Jakubovi
a aº po kraj zeme. Na ve£er sa navra ajú, zavýjú ako psy
a pobehujú okolo mesta.
Túlajú sa za pokrmom
a ak sa nenasýtia, skuví¬ajú. 
Tým mestom, ktoré ©udia nájdu na kon i sveta, aby sa obrátili a ukojili hlad, ktorý budú
ma´ po spravodlivosti, je presvätá Panna, nazývaná Du hom Svätým  mestom a ob ou Boºou. 
Skrze Máriu sa spása sveta za£ala a skrze ¬u nutne bude dov¯²ená. Máriu takmer vbe
nebolo vidie´ pri prvom prí hode Jeºi²a Krista, aby ©udia, e²te málo pou£ení a osvietení o osobe
jej Syna, nevz¤a©ovali sa od neho príli² mo ne ©nú k nej. To by sa pravdepodobne stalo, keby
bola známa, pre obdivuhodnú krásu, ktorú jej dal Najvy²²í. Sv. Divi² Areopagita napísal, ºe by
ju, ke¤ mal videnie, povaºoval za nejakú bohy¬u pre jej skryté pvaby a neporovnate©nú krásu,
keby ho viera, v ktorej bol pevne utvrdený, nebola pou£ila, ºe ¬ou nie je. Ale pri druhom prí hode
Jeºi²a Krista Mária bude poznávaná a zjavená psobením Du ha Svätého, aby sa skrze ¬u ²írilo
poznanie Jeºi²a Krista, láska k nemu a sluºba jemu. Dvodov, ktoré viedli Du ha Svätého, aby
skrýval svoju nevestu po£as jej ºivota a zjavoval ju len ve©mi málo pri hlásaní evanjelia, uº niet.
Boh si praje zjavi´ a odhali´ Máriu, ve©dielo svoji h rúk, v tý hto posledný h dobá h, pretoºe
sa skryla na tomto svete a poníºila sa svojou hlbokou pokorou, vyprosia si u Boha, u jeho apo²10

tolov a evanjelistov, aby nebola vyjavená. Je ve©dielom Boºí h rúk. Práve tak tu dole milos´ou,
ako v nebi slávou. Boh si praje, aby bol za to oslavovaný a hválený na zemi od ºivý h. Mária
je zorou, ktorá pred hádza a odha©uje Slnko spravodlivosti, ktorým je Jeºi² Kristus, a treba,
aby bola poznaná a po hopená, aby sme poznali a po hopili Jeºi²a Krista a estou, ktorou Jeºi²
pri²iel k nám prvý raz, bude ¬ou zase, aº príde druhý raz, ho i nie tým istým spsobom.
Pretoºe je bezpe£nou pomo ou a priamou a nepo²kvrnenou estou, ako prís´ k Jeºi²ovi a ako
ho dokonale nájs´, treba, aby du²e, ktoré majú zaºiari´ svätos´ou, na²li ho skrze ¬u. Kto nájde
Máriu, nájde ºivot, t.j. Jeºi²a, ktorý je esta, pravda a ºivot. Ale nemoºno Máriu nájs´, ke¤
ju neh©adáme, nemoºno ju h©ada´, ke¤ ju nepoznáme; lebo neh©adáme a neºiadame si nie£o
neznáme. Treba teda, aby Mária bola via známa, neº kedyko©vek, pre vä£²ie poznanie a slávu
Najsvätej²ej Troji e.
Mária má zaºiari´ via neº predtým milosrdenstvom, mo ou a milos´ou v tý hto posledný h
dobá h. Milosrdenstvom, aby spä´ privádzala a láskyplne prijímala úbohý h hrie²nikov a zblúdilý h, ktorí sa budú obra a´ a vra a´ do katolí kej Cirkvi. Má zaºiari´ mo ou proti nepriate©om
Boºím, modlárom, rozkolníkom a zatvrdlivým neznabohom, ktorí sa budú hrozne búri´ a zvádza´
k pádu s©ubmi aj hrozbami v²etký h, ktorí sa im budú prie£i´. Zaºiari milos´ou, aby vlievala
nad²enie a silu bdelým bojovníkom a verným sluºobníkom Jeºi²a Krista, ktorí budú bojova´
za neho. Kone£ne treba, aby Mária bola postra hom diablovi a jeho prívrºen om, ako vojsko zoradené k boju, najmä v oný h posledný h dobá h, pretoºe satan, dobre vedia , ºe má menej £asu
neº predtým na zatratenie du²í, bude kaºdým d¬om zdvojnásobova´ svoje úsilie a svoje útoky.
Podnieti nové prenasledovania a na hystá hrozné nástrahy verným sluºobníkom a pravým de´om
Máriiným, ktoré ´aº²ie premáha, neº ostatný h.
Na tieto posledné a kruté diablove prenasledovania, ktoré budú vzrasta´ kaºdým d¬om aº
do dní Antikristovej vlády, sa vz´ahuje prvá slávnu predpove¤ a kliatba Boºia, vyslovená v pozemskom raji proti hadovi. Je vhodné vysvetli´ to tu k sláve Panny Márie, k spáse jej dietok
a k zahanbeniu diabla.
 Nepriate©stvo ustanovím medzi tebou a ºenou, a medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom;
ona ti rozdrtí hlavu a ty bude² robi´ úklady jej päte (Gen. 3, 15).
Boh ustanovil a vyslovil jedno nepriate©stvo, ale nezmierite©né, ktoré potrvá a bude vzrasta´
aº do kon a: medzi Máriou, svojou dstojnou Matkou, a diablom. Medzi dietkami Panny Márie
a prívrºen ami Lu iferovými. Najstra²nej²ím nepriate©om, ktorého Boh vzbudil proti satanovi,
je Mária, jeho svätá Matka. Dal jej dokon a hne¤ po pozemskom raji, i ke¤ existovala len
v jeho my²lienke, to©ko nenávisti proti tomuto prekliatemu Boºiemu nepriate©ovi, to©ko dmyslu
na odkrývanie zloby tohto starého hada, to©ko sily na premoºenie, zvrhnutie a rozdrvenie toho
py²ného zlosyna, ºe sa jej bojí nielen via , neº v²etký h anjelov a ©udí, ale v istom zmysle via ,
neº samého Boha. To neznamená, ºe hnev, nenávis´ a mo Boºia nie sú nekone£ne vä£²ie neº
u svätej Panny, pretoºe dokonalosti Máriine sú obmedzené, av²ak py²ný satan trpí nekone£ne
via tým, ºe je premáhaný a trestaný nepatrnou a pokornou sluºobni ou Boºou, a jej pokora ho
pokoruje via , neº Boºia mo . alej Boh dal Márii tak ve©kú mo proti diablom, ºe sa via boja,
ako £asto proti svojej vli boli nútení prizna´, jedinej jej prosby za niektorú du²u, neº prosieb
v²etký h svätý h a jedinej jej hrozby proti ním via , neº v²etký h ostatný h múk.
o Lu ifer stratil pý hou, Mária získala pokorou, £o Eva stratila neposlu²nos´ou, Mária
za hránila poslu²nos´ou. Eva poslú hla hada, zahubila so sebou v²etky svoje deti a vydala mu
i h. Mária, u£inia sa dokonale vernou Bohu, spasila so sebou v²etky svoje dietky a sluºobníkov
a zasvätila i h jeho Velebnosti.
Nepriate©stvo medzi Máriou a diablom, ustanovené Bohom, nie je jediné, ale pre hádza na elé
pokolenie svätej Panny a pokolenie diablove v skrytej nanávisti a protivenstvá h. Oni sa vzájomne nemilujú, nemajú medzi sebou ºiaden vnútorný vz´ah. Beliálove deti, satanovi otro i,
priatelia sveta aº doteraz vºdy prenasledovali a budú prenasledova´ via neº kedyko©vek pred11

tým tý h, ktorí patria presvätej Panne, ako kedysi prenasledoval Kain svojho brata Ábela a Ezau
svojho brata Jakuba, ktorí sú predobrazmi zavrhnutý h a vyvolený h.
Ale pokorná Mária vºdy bude získava´ ví´azstvá nad satanom, ví´azstvá tak ve©ké, ºe mu
aº rozdrví hlavu, v ktorej sídli jeho spupnos´. Ona bude stále odha©ova´ jeho hadiu zlobu, bude odkrýva´ a ni£i´ jeho pekelné úklady, rozhá¬a´ jeho diabolské rady a o hráni aº do kon a
vekov svoji h verný h sluºobníkov pred jeho krutými drápmi. Ale Máriina mo nad v²etkými
diablami sa zaskveje zvlá²´ v posledný h dobá h, kedy satan nastrojí úklady jej päte, t.j. jej
pokorným poddaným a jej hudobným dietkam, ktoré ona vzbudí, aby mu vypovedali boj. Títo
budú nepatrní a úbohí pod©a sveta a zníºení oproti v²etkým ako päta, ²liapaní a tiesnení ako
päta, vzh©adom k ostatným údom tela. Zato budú bohatí Boºími milos´ami, ktoré im bude
Mária bohato rozdáva´, budú ve©kí a vzne²ení svätos´ou pred Bohom, pový²ení nad v²etko stvorenie svojou ohnivou horlivos´ou a tak silno opretí o pomo Boºiu, ºe poníºenos´ou svoji h pät,
v spojení s Máriou, rozdrvia hlavu pekelného hada a privedú ví´azstvo Jeºi²a Krista.
Boh si praje, aby jeho svätá Matka bola v prítomnosti via známa, via milovaná, via
tená neº kedyko©vek predtým. To sa nepo hybne stane, ak k nej budú ma´ vyvolení, milos´ou
a osvietením Du ha Svätého, tú vnútornú a dokonalú ú tu, ktorú im ¤alej odhalím. Vtedy
jasne uvidia, pokia© to viera dovo©uje, tú krásnu Hviezdu morskú a zakotvia v dobrom prístave
napriek búrke a pirátom. Nasledujú ju, budú poznáva´ ve©kos´ tejto Panovni e a zasvätia sa
úplne jej sluºbe, ako jej poddaní a jej nevo©ní i z lásky. Budú poºíva´ jej sladkosti a jej materské
dobrodenia a budú ju neºne milova´ ako jej deti. Budú poznáva´ milosrdenstvo, ktorého je plná,
i to, ako stále potrebujú jej pomo , a budú sa k nej utieka´ vo v²etkom, ako ku svojej drahej
zástupkyni a prostrední£ke u Jeºi²a Krista. Presved£ia sa, ºe je najbezpe£nej²ou, naj©ah²ou,
najkrat²ou a najdokonalej²ou estou, ako prís´ k Jeºi²ovi a odovzdajú sa jej s telom i du²ou,
bezvýhradne, aby práve tak bezvýhradne patrili Jeºi²ovi Kristovi.
Ale akí budú títo sluºobní i, poddaní a synovia Máriini? Budú spa©ujú im oh¬om sluhov
Pána, ktorí v²ade zaloºia ohe¬ boºskej lásky. Budú  ²ípmi ostrými v ruke mo nej Márie, aby
prebodli nepriate©ov. Budú to synovia Leviho, o£istení oh¬om ve©ký h protivenstiev a tesne
pri©nutí k Bohu, ktorí budú nosi´ zlato lásky v srd i, kadidlo modlitby v du hu a myrhu um¯tvovania v tele. Budú v²ade ©úbeznou v¬ou Jeºi²a Krista hudobným a mali£kým, v¬ou smrtia ou
velikánom, bohá£om a py²ným svetákom.
Budú to oblaky hrmia e a poletujú e vzdu²nými priestormi na sebemen²í závan Du ha Svätého, ktorí na ni£ sa neviaºu , ni£omu sa ne£udujú , bez toho, aby si robili akéko©vek starostí,
budú rozlieva´ dáºä Boºieho slova a ve£ného ºivota. Budú burá a´ proti hrie hu, proti svetu,
bi´ diabla a jeho prívrºen ov a prebodajú skrz naskrz k ºivotu alebo k smrti svojím dvojse£ným
me£om slova Boºieho v²etký h tý h, ku ktorým budú poslaní Najvy²²ím.
Budú to praví apo²toli posledný h £ias, ktorým Pán síl udelí slovo a silu, aby konali divy
a dobývali slávnu koris´ od svoji h nepriate©ov. Budú spáva´ bez zlata a striebra, a £o je via ,
bez starostí medzi ostatnými k¬azmi a klerikmi. Budú ma´ striebristé krídla holubi e, aby lietali
s £istým úmyslom za slávou Boºou a spásou du²í, kam i h Du h Svätý povolá, a nezane hajú
po sebe na miesta h, kde budú káza´, ni£ iné, neº zlato lásky k blíºnemu, ktorá je naplnením
elého zákona.
Kone£ne vieme, ºe to budú praví u£ení i Jeºi²a Krista. Budú krá£a´ po stopá h jeho lásky, hudoby, pokory a opovrhnutia svetom, budú vyu£ova´ úzkej este Boºej v £istej pravde
pod©a svätého Evanjelia, a nie pod©a zásad sveta. O nikoho sa stara´, na nikoho nebudú bra´
oh©ad, nikoho nebudú ²etri´, nikoho sa nebudú bá´ ani poslú ha´ ºiadneho smrte©níka, keby bol
sebemo nej²í. Budú ma´ v ústa h ostrý dvojse£ný me£ slova Boºieho. Ponesú na ramená h
po hode¬ kríºa, svätý kríº v ruke pravej, ruºene v ©avej, sväté mená Jeºi² a Mária vo svojom
srd i a skromnos´ i um¯tvovanie Jeºi²a Krista v elom svojom správaní.
H©a, velikáni, ktorí prídu. Ale Mária bude prítomná z rozkazu Najvy²²ieho, aby rozprestrela
12

svoju mo nad mo ou bezboºný h a modlárov. Kedy a ako sa to stane? Jedine Boh to vie. Na
nás je ml£a´, modli´ sa, prosi´ a £aka´.
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Kapitola 3

Základné pravdy o ú te k Panne Márii
Aº doteraz som hovoril o tom, aká nevyhnutná je ú ta k presvätej Panne, teraz je potrebné
poveda´, v £om spo£íva. O to sa s pomo ou Boºou pokúsim. Uvediem najprv nieko©ko základný h
právd, ktoré osvetlia túto hlbokú ú tu, ktorú mienim odhali´.

3.1

Jeºi² Kristus,

ie© ú ty k Panne Márii

Je nevyhnutné, aby posledným ie©om v²etkej na²ej ú ty a oslavy bol Jeºi², ná² Spasite©, pravý
Boh a pravý £lovek. Inak by v²etko bolo falo²né a mylné. Kristus je alfa a omega, po£iatok
a konie v²etký h ve í. Pra ujeme iba preto, hovorí apo²tol, aby sme kaºdého £loveka urobili
dokonalým v Jeºi²ovi. Pretoºe v ¬om jedinom prebýva v²etka plnos´ Boºstva a v²etky ostatné
plnosti milostí, £ností a dokonalostí. Jedine v ¬om sme boli poºehnaní rznym du hovným
poºehnaním. Len on je jediný Majster, ktorý nás má u£i´, ná² jediný Pán, od ktorého máme
by´ závislí, na²a jediná Hlava, s ktorou máme by´ spojení, ná² jediný Vzor, ku ktorému sa máme
pripodobni´, ná² jediný Lekár, ktorý nás má uzdravova´, na²a jediná Cesta, ktorá nás má vies´,
na²a jediná Pravda, ktorej máme veri´, ná² jediný ivot, ktorý nás má oºivova´ a na²e jediné
V²etko vo v²etký h ve ia h, ktoré nám má posta£ova´. Nebolo dané iné meno pod slnkom,
v ktorom by sme boli spasení, ako meno Jeºi². Boh nám nepoloºil nijaký iný základ na²ej spásy,
dokonalosti a na²ej slávy neº Jeºi²a Krista. Kaºdá stavba, ktorá nie je vybudovaná na tejto
pevnej skale, je zaloºená na sypkom piesku a elkom iste padne, £i uº skr alebo neskr. Kaºdý
veria i, ktorý nie je s ním spojený ako ratoles´ s kme¬om révy, odpadne, us hne a bude hodený
do oh¬a. Ak sme v Jeºi²ovi a Jeºi² v nás, netreba sa nám obáva´ zatratenia. Ani nebeskí anjeli,
ani pozemskí ©udia, ani pekelní diabli, ani akýko©vek iný tvor nám nemºe u²kodi´, ke¤ºe nás
nemºe oddeli´ od lásky Boºej, ktorá je v Jeºi²ovi. Skrze Jeºi²a, s Jeºi²om a v Jeºi²ovi mºeme
vzda´ v²etku £es´ a slávu Ot ovi a v jednote s Du hom Svätým, sta´ sa dokonalými a by´ svojmu
blíºnemu v¬ou ve£ného ºivota.
Ak teda budujeme hlbokú ú tu k presvätej Panne, to len pre vybudovanie dokonalej²ej ú ty
k Jeºi²ovi, aby sme poskytli jednodu hú a bezpe£nú pomo , ako nájs´ Jeºi²a. Keby ú ta k svätej
Panne vz¤a©ovala od Jeºi²a, museli by sme ju zavrhnú´ ako mámenie diabla. Ale je to práve
naopak, ako som uº ukázal a e²te ukáºem ¤alej, táto ú ta je nám nutná preto, aby sme dokonale
na²li Jeºi²a, milovali ho neºnou láskou a verne mu slúºili.
Obra iam sa tu na hví©u k tebe, mj roztomilý Jeºi²u, aby som sa s láskou pos´aºoval tvojej
velebnosti, ºe ve©ká £as´ kres´anov, i naju£enej²í h, nevie o nevyhnutnom pute, ktoré je medzi
tebou a tvojou svätou Matkou. Ty si, Pane, ustavi£ne s Máriou, a Mária je neprestajne s tebou
a nemºe by´ bez teba, inak by uº nebola tým, £ím je. Je nato©ko milos´ou pretvorená v teba,
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ºe uº neºije ona, ºe jej uº niet. Ty jediný, mj Jeºi²u, si ºivý a kra©uje² v nej, a to dokonalej²ie
ako vo v²etký h anjelo h a blaºený h. A h, keby ©udia poznali slávu a lásku, akej sa ti dostáva
v tomto predivnom tvorovi, elkom inak by zmý²©ali o tebe i o nej. Mária je s tebou tak vnútorne
spojená, ºe by bolo moºné oddeli´ skr svetlo od slnka, teplo od oh¬a. Hovorím, ºe ©ah²ie je
moºné oddeli´ od teba v²etký h anjelov a svätý h ako tvoju blahoslavenú Matku, ke¤ºe ona ´a
miluje vrú nej²ie, oslavuje ´a dokonalej²ie, ako v²etky tvoje tvory dovedna.
Preto, mj drahý Majster, aké je prekvapujú e a po©utovaniahodné vidie´, v akej tme a nevedomosti o tvojej svätej Matke sú tu na zemi v²et i ©udia? Nemám na mysli iba modlosluºobníkov
a pohanov, ktorí nepoznajú teba, nestarajú sa o to, aby poznali ju. Nemyslím ani bludárov a rozkolníkov, ktorým nezáleºí na tom, aby boli tite©mi tvojej svätej Matky, oddelia sa od teba a od
tvojej svätej Cirkvi. Mám na mysli kres´anov katolíkov. Áno i vzdelan ov medzi katolíkmi, ktorí
honosia sa, ºe u£ia pravde iný h, nepoznajú teba ani tvoju svätú Matku, iba ak rozumkárskym,
su hým a ©ahostajným spsobom. Títo len zriedka hovoria o tvojej svätej Matke a o oddanosti,
akú k nej treba ma´; hovoria, ºe sa boja, aby sa nezvrhla, aby sa neukrivdilo tebe príli²ným
u tievaním tvojej svätej Matky.
Ak vidia alebo po£ujú, ºe niektorý tite© Panny Márie £asto hovorí neºným, váºnym a presved£ivým spsobom o ú te k tejto milej Matke ako o bezpe£nej pomo i bez klamu, o krátkej
este bez nebezpe£enstiev, o nepo²kvrnenej este bez nedokonalosti, o zázra£nom tajomstve ako
nájs´ teba a dokonale ´a milova´, rozkri£ia sa na neho a namietnu mu tisí falo²ný h dvodov,
aby mu dokázali, ºe nemá hovori´ to©ko o svätej Panne. Vraj sa táto ú ta £asto zvrháva a treba
sa zasadi´ o to, aby sa tomu urobil konie a hovori´ skr o tebe, neº nabáda´ ©ud k ú te k Panne
Márii, ktorú uº vraj milujú dos´.
Po£u´ i h hovori´ o ú te k tvojej svätej Matke, nie preto, aby ju ²írili a o nej presved£ovali,
ale aby robili prietrº ne²várom, ktoré vraj z nej vznikajú. Zatia© v²ak títo ©udia nemajú nijakej
zboºnosti, nijakej vrú nosti pre teba, ke¤ºe jej nemajú pre Máriu. Dívajú sa na ²kapuliar a na
ruºene ako na zboºnos´ hodia u sa pre slabý h du hom a nevedomý h, bez ktorej sa moºno
spasi´. Ak im padne do rúk niektorý tite© svätej Márie, ktorý sa modlí ruºene alebo vykonáva
inú poboºnos´ k nej, rý hlo mu pozmenia du ha i srd e. Namiesto ruºen a mu poradia modli´ sa
sedem ºalmov, miesto ú ty k svätej Panne - ú tu k Jeºi²ovi Kristovi.
Mj drahý Jeºi²u, majú títo ©udia tvojho du ha? Psobia ti rados´ takýmto po£ínaním? Pá£i
sa ti, ºe sa zo v²etký h síl nesnaºia zapá£i´ tvojej Matke, zo stra hu, aby sa tebe nezne©úbili?
Bráni ú ta k tvojej Matke v ú te k tebe? Prisvojuje si ona ú tu, ktorú jej vzdávame? ije iba
pre seba? Je ona dajakou udzinkou, ktorá nemá nijaké spojenie s tebou? Prestaneme sa tebe
pá£i´, ak si ºeláme pá£i´ sa jej? Odlu£ujeme sa, alebo vz¤a©ujeme sa od tvojej lásky, ke¤ sa
dávame jej a milujeme ju?
A predsa, mj drahý Majster, ve©ká £as´ vzdelaný h ©udí sa tak odvra ia od zboºnosti k tvojej
svätej Matke a je k nej ©ahostajná, ako keby v²etko, £o som práve povedal, bola pravda. Za hrá¬
ma Pane, za hrá¬, od i h itov a zboºnosti a daj mi nejaký podiel na ito h v¤a£nosti, váºnosti,
ú ty a lásky, ktoré má² ku svojej svätej Matke, aby som ´a miloval a oslavoval tým via , £ím via
´a budem napodob¬ova´ a z £oraz vä£²ej blízkosti nasledova´.
Ak som aº doteraz ni£ nepovedal ku ti tvojej svätej Matky, daj mi milos´, aby som ju
hválil dstojne, napriek v²etkým jej nepriate©om, ktorí sú tvojimi nepriate©mi a aby som im
hlasno povedal so svätými:  Ne h si nik nemyslí, ºe Boh bude k nemu milosrdný, ak si rozhnevá
poºehnanú Matku. 

Daj, aby sa nám dostalo od tvojho milosrdenstva opravdivej zboºnosti k tvojej svätej Matke
a aby sme ¬ou nad hli elú zem. Daj, ne h vrú ne milujeme teba a prijmi na²u vrú nu modlitbu,
ktorú k tebe vzná²ame so sv. Augustínom a s tvojimi skuto£nými priate©mi:
 Ty si Kristus, ote mj svätý, Boh mj milostivý, krá© mj jediný, pomo ník mj najlep²í,
milý mj najkrásnej²í,

hlieb mj ºivý, k¬az mj naveky, mj vod a do vlasti, svetlo moje pravé,
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sladkos´ moja svätá,

esta moja priama, múdros´ moja prejasná, prostota moja rýdza, svornos´

moja pokojná, stráº moja úplná, podiel mj dobrý, spása moja ve£ná. Kriste Jeºi²u, milovania
hodný Pane, na£o som miloval, pre£o som si ºiadal po

elý svoj ºivot nie£o okrem teba, Jeºi²a,

Boha svojho? Kde som bol, ke¤ som nebol mys©ou s tebou? Od tejto
rozplame¬ujte sa a rozlievajte v Pána Jeºi²a.

hvíle v²etky moje ºiadosti

Le´te, dos´ ste sa naotá©ali, ponáh©ajte sa tam,

kam spejete, h©adajte toho, koho h©adáte. Jeºi²u, kto nemiluje teba, ne h je prekliaty, kto teba
nemiluje, ne h je naplnený horkos´ami. . . , sladký Jeºi²u, teba ne h miluje, v tebe ne h sa ko há,
teba ne h obdivuje kaºdý ºivý tvor priná²ajú

ti

hválu. Boh mjho srd a a mj podiel, Kriste

Jeºi²u, ne h zhynie moje srd e mjmu du hu, len ty ºi vo mne. Ne h sa rozpália v mojom du hu
uhlíky tvojej lásky a ne h sa rozhoria v dokonalý ohe¬, ktorý ne h horí na oltári mjho srd a.
Ne h ºiaria v útrobá h moji h, plápolajú v skrý²a h mojej du²e a

v de¬ svojho skonania kieº sa

nájdem dokonalý u teba. . . Amen. 

Zámerne som uviedol túto podivuhodnú modlitbu sv. Augustína, aby sa ju ©udia mohli modli´
kaºdý de¬, prosia o lásku k Jeºi²ovi, ktorého h©adáme skrze boºskú Máriu.

3.2

Oddaní Kristovi a Márii

Z toho, £ím je Jeºi² Kristus vzh©adom k nám, treba vyvodi´ záver, ºe, ako hovorí apo²tol,
nepatríme sebe, ale úplne jemu, ako jeho údy a jeho nevo©ní i, ktorý h kúpil nekone£ne draho,
za enu v²etkej svojej krvi. Pred krstom patrili sme démonovi ako jeho otro i. Krst nás urobil
skuto£nými poddanými Jeºi²a Krista, ktorí majú len preto ºi´, pra ova´ a umiera´, aby priná²ali
ovo ie skrze tohto Boho£loveka, oslavovali ho vo svojom tele a urobili ho krá©om vo svoji h
du²ia h. Pretoºe on nás vybojoval, sme jeho získaným ©udom a jeho dedi£stvom.
Z toho dvodu nás prirovnáva Du h Svätý k stromom vrúbeným pozd¨º vd milosti na poli
Cirkvi, ktoré majú vyda´ ovo ie vo svojom £ase, k ratolestiam vinnej révy, ktorej kme¬om je
Jeºi² Kristus, a ktoré majú rodi´ dobré hrozno, k stádu, ktorého pastierom je Jeºi² Kristus,
k stádu, ktoré sa má rozmnoºova´ a dáva´ mlieko. K dobrej zemi, ktorej obrábate©om je Boh.
V nej sa semeno rozmnoºuje a rodí tridsa´krát, ²es´desiatkrát, stokrát via . Jeºi² Kristus zlore£il
neúrodnému govníku a zavrhol neuºito£ného sluºobníka, ktorý neuplatnil svoje hrivny. V²etko
nám dokazuje to, ºe Kristus si praje získava´ nejaké ovo ie z na²i h hatrný h osb, totiº na²e
dobré skutky, lebo tieto patria jedine jemu:  Sme stvorení v Kristovi Jeºi²ovi, aby sme mohli
kona´ dobré skutky.  Z tý hto slov jasne vyplýva, ºe Kristus je jediným po£iatkom a má by´
jediným ie©om v²etký h na²i h dobrý h skutkov a jemu máme slúºi´ nielen ako najatí sluºobní i,
ale ako poddaní z lásky. Vysvetlím to. Sú dva spsoby tu na zemi, ako patri´ niekomu inému
a závisie´ od jeho mo i: totiº jednodu há sluºba a nevo©ní tvo. Pod©a toho voláme niekoho
sluºobníkom a niekoho nevo©níkom, poddaným alebo otrokom.
V²eobe nou sluºobnos´ou u kres´anov sa £lovek prenajíma k sluºbe inému na ur£itý £as
za takú a takú mzdu alebo za takú a takú odmenu.
Nevo©ní tvom je £lovek elkom závislý od iného po elý svoj ºivot a je povinný slúºi´ svojmu
pánovi, bez toho, aby si nárokoval nejakú mzdu alebo odmenu, ako niektoré jeho ´aºné zviera,
nad ktorým má právo ºivota a smrti. Nevo©ní tvo je trojakého druhu: od prírody, násilné
a dobrovo©né. V²etky tvory sú Boºími poddanými prvým spsobom:  Pánova je zem i jej
plnos´. Diabli a zatraten i druhým, spravodliví a svätí tretím. Dobrovo©ným nevo©ní tvom si
u Boha získavame najvä£²iu slávu, lebo on h©adí na srd e, ºiada si srd e a nazýva sa Bohom
srd a. Dobrovo©ným nevo©ní tvom sa volí nadov²etko Boh a jeho sluºba, i keby prirodzenos´
k tomu nezaväzovala.
Je podstatný rozdiel medzi sluºobníkom a poddaným. Sluºobník nedáva v²etko, £ím je,
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v²etko, £o má a v²etko, £o mºe získa´ skrze iného alebo sám. Nevo©ník sa v²ak dáva úplne elý
so v²etkým, £o má a so v²etkým, £o mºe získa´, bez akejko©vek výnimky. Sluºobník poºaduje
mzdu za sluºbu svojmu pánovi. Nevo©ník, ho i by pra oval akoko©vek usilovne, dobre a ve©a,
nemºe poºadova´ od neho ni£. Sluºobník mºe opusti´ svojho pána, kedy sa mu zapá£i, alebo
aspo¬ po uplynutí £asu jeho sluºby, nevo©ník v²ak nemá právo opusti´ svojho pána, kedy sa
mu zapá£i. Pán sluºobníkov nemá nijakého práva nad jeho ºivotom a smr´ou, bez toho, aby sa
nedopustil nespravodlivej vraºdy, keby ho zabil ako niektoré svoje zviera. Pán nevo©níkov má
v²ak nad ním pod©a zákona právo ºivota i smrti, mºe ho komuko©vek preda´ alebo ho zabi´,
ako by bez rozdielu u£inil so svojím ko¬om. Kone£ne sluºobník je len na istý £as v sluºbe pána
ale poddaný navºdy.
Niet u ©udí vz´ahu, ktorým by sme via patrili druhému, ako je nevo©ní tvo. Niet ani u kres´anov vz´ahu, ktorým by sme neobmedzenej²ie patrili Kristovi a jeho svätej Matke, ako dobrovo©ným nevo©ní tvom pod©a príkladu samotného Krista, ktorý vzal na seba tento spsob z lásky
k nám, a tieº pod©a príkladu Panny Márie, ktorá sama seba ozna£uje za sluºobni u a nevo©ni u
Pána. Apo²tol nazýva seba  servus Christi - otrok Kristov. Kres´ania sa vo Svätom Písme via krát ozna£ujú ako  servi Christi. Toto slovo servus znamenalo kedysi len otroka, pretoºe nebolo
e²te sluºobníkov ako dnes, lebo pánom slúºili len otro i alebo prepusten i. Kate hizmus svätého
tridentského snemu, aby nepripustil nijakú po hybnos´, ºe sme otrokmi Jeºi²a Krista, vyjadruje
to výrazom, ktorý nijako nie je dvojzna£ný, nazývajú nás  man ipia Christi , nevo©ní i, otro i
Jeºi²a Krista, tí, na ktorý h má Kristus vlastní ke právo.
Ak je tomu tak, hovorím, ºe sme povinní patri´ Jeºi²ovi a slúºi´ mu nielen ako námedzní
sluºobní i, ale ako poddaní z lásky, ktorí zo svojej ve©kej lásky sa mu dávajú do sluºby ako
otro i, jedine pre £es´, ºe budú patri´ jemu. Pred krstom boli sme otrokmi diabla. Krst nás
u£inil nevo©níkmi Jeºi²a Krista, lebo ©udia mºu by´ bu¤ otrokmi diabla alebo poddanými Jeºi²a
Krista.
o hovorím neobmedzene o Jeºi²ovi, hovorím s obmedzením o svätej Panne. Jeºi² Kristus si
ju vyvolil za nerozlu£nú sprievodky¬u svojho ºivota, smrti, slávy a mo i na nebi i na zemi. Dal jej
v²etky milosti primeranané k svojej velebnosti a práva i výsady, ktoré má sám od prirodzenosti.
oko©vek patrí Bohu prirodzenos´ou, Márii patrí milos´ou, hovoria svätí. Takºe majú rovnaký h
poddaný h, sluºobníkov a otrokov.
Pod©a názoru svätý h a mnohý h ve©ký h osobností moºno sa teda nazýva´ a sta´ nevo©níkom
Panny Márie, aby sme tým dokonalej²ie patrili Kristovi. Skrze svätú Pannu ná² Pán pri²iel k nám,
skrze ¬u máme ís´ i my, ak h eme prís´ k nemu. Mária nie je ako ostatné tvory, ktoré keby sme sa
k nim priklonili, skr by nás azda vz¤a©ovali od Boha, neº aby nás k nemu pribliºovali. Najvä£²ou
snahou Márie je spoji´ nás s Jeºi²om Kristom, jej Synom a snahou Syna je, aby sme pri²li k nemu
skrze jeho svätú Matku. Ak sa správame takto, vzdávame mu £es´ a spsobujeme mu rados´, ako
by sme vzdali £es´ a urobili rados´ nejakému krá©ovi, keby sme sa urobili poddanými krá©ovnej,
htia by´ jeho dokonalej²ími poddanými. Preto svätí Ot ovia, a pod©a ni h sv. Bonaventúra,
hovoria, ºe svätá Panna je estou k ná²mu Pánovi:  Cestou vedú ou ku Kristovi je priblíºi´ sa
k Márii. 

A ¤alej, svätá Panna je, ako som hovoril, krá©ovnou a panovní£kou neba i zeme.  Mo i Boºej
sa v²etko podrobuje, i Panna, h©a, mo i Panny v²etko sa podrobuje, i Boh, hovoria sv. Anzelm,
Bernard, Bernardín a Bonaventúra. A £i nemá to©ko poddaný h, ko©ko je tvorov? i nie je
rozumné, aby medzi to©kými otrokmi z donútenia boli otro i z lásky, ktorí by si elkom slobodne
zvolili ako poddaní Máriu za svoju panovní£ku? oºe, ©udia i diabli mali by svoji h dobrovo©ný h
otrokov a Mária by i h nemala? Kaºdý krá© si pokladá za £es´, ºe krá©ovná má otrokov, nad
ktorými má právo ºivota a smrti, lebo jej £es´ a mo je jeho mo ou a ´ou. Mohol by sa teda
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niekto domnieva´, ºe ná² Pán, ktorý, ako najlep²í zo v²etký h synov, urobil svoju svätú Matku
ú£astnou v²etkej svojej mo i, povaºuje za nesprávne, aby mala poddaný h? Má azda menej ú ty
a lásky k svojej Matke ako Asverus k Estere alebo alamún k Bethsabe? Kto by sa to opováºil
poveda´ alebo si len pomyslie´?
Ale kam ma to vedie moje pero? Na£o sa tu zastavujem a dokazujem nie£o tak zrejmé? Ak
niekto ne h e, aby sme sa nazývali poddanými Panny Márie, £o na tom! Ak sa urobí a nazýva nevo©níkom Jeºi²a Krista, tým je zárove¬ nevo©níkom svätej Panny, ke¤ºe Jeºi² je plodom
a slávou Márie. A to sa dokonale robí zasvätením, o ktorom si pohovoríme ¤alej.

3.3

Zlo, jediná zábrana k dokonalosti

Na²e najlep²ie skutky bývajú zvy£ajne po²kvrnené a poru²ené zlým základom ktorý je v nás. Ak
vlejeme kri²tá©ovo £istú vodu do nádoby, ktorá zapá ha alebo víno do suda, ktorého vnútraj²ok
je nakazený iným vínom, ktoré v ¬om bolo, £istá voda a dobré víno sa nakazia a ©ahko napá hnu. Práve tak, ke¤ Boh vleje do nádoby na²ej du²e, nakazenej dedi£ným i vlastným hrie hom,
svoje milosti a nebeskú rosu alebo lahodné víno svojej lásky, jeho dary sa zvy£ajne nakazenia
a po²kvrnenia zlým kvasom a základom, ktorý v nás zane hal hrie h. Na²e skutky, ba i na²e
najvzne²enej²ie £nosti nesú stopy hrie hu. Pre dosiahnutie dokonalosti, £o je moºné iba v jednote s Kristom, je teda ve©mi dleºité, aby sme sa zbavili toho, £o je v nás zlé. Inak nám ná²
Pán, ktorý je neskonale £istý a nenávidí i najmen²iu ²kvrnu na du²i, nedovolí uzrie´ svoju tvár
a nebude v nás prebýva´.
Aby sme sa oslobodili od seba samý h, treba s osvietením Du ha Svätého pozna´ ná² zlý
základ, na²u nes hopnos´ vykona´ akéko©vek dobro, uºito£né pre na²u spásu, pozna´ na²u slabos´
vo v²etkom, nestálos´ v kaºdej dobe, nehodnos´ akejko©vek milosti a na²u neprávos´ na kaºdom
mieste. Hrie h ná²ho prvého ot a nás v²etký h nakazil a poru²il, ako kvas kvasí a poru²uje esto,
do ktorého sa dáva. Vlastné hrie hy, ktorý h sme sa dopustili, £i uº smrte©né alebo v²edné, ne h
sú akoko©vek odpustené, zvý²ili na²u ºiadostivos´, slabos´, nestálos´, poru²enos´ a zane hali
v du²i zhubné stopy.
Na²e telo je tak poru²ené, ºe ho Du h Svätý nazýva telom hrie hu (Rim 6, 6), po£atým
a vy hovaným v hrie hu, s hopným kaºdého hrie hu. Telom poddaným tisí orakým horobám,
ktoré sa zo d¬a na de¬ kazí.
Na²a du²a, spojená s telom, sa stala ná hylná k hrie hu. Zdedili sme pý hu a zaslepenos´
du ha, zatvrdilos´ v srd i, slabos´ a nestálos´ v du²i, ºiadostivos´, odbojné vá²ne a horoby tela.
Sme od prírody py²ní, ne udní, závistlí, zlostní, leniví a nestálí. Ná² základ je naru²ený ni£otou
a hrie hom a nezasluhujeme si iné iba hnev Boºí a ve£né peklo.
Nemºeme sa potom £udova´, ºe ná² Pán povedal, ºe ten, kto ho h e nasledova´, musí zaprie´
seba samého a nenávidie´ svoj ºivot, lebo ten, kto bude milova´ svoj ºivot, stratí ho a ten, kto
ho bude nenávidie´, nájde ho. Táto neskonalá Múdros´, ktorá nedáva prikázania bez dvodu,
rozkazuje nám, aby sme sa nenávideli len preto, ºe sme ve©mi hodní nenávisti. Ni£ nie je tak
hodné lásky ako Boh, ni£ tak hodné nenávisti, ako sme my.
Aby sme sa oslobodili od seba samý h, je potrebné, aby sme de¬ £o de¬ sebe odumierali. To
znamená: zrie ´ sa moºností svojej du²e a zmyslov svojho tela, díva´ sa, ako by sme ani nevideli,
po£úva´, ako by sme ani nepo£uli, uºíva´ ve í tohto sveta tak, ako by sme i h ani neuºívali.
Sv. Pavol tomu hovorí:  Kaºdodenne umieram (1 Kor 15, 31). Ke¤ obilné zrnko zasiate do zeme
neumrie, ostáva samo a nevydá nijakú úrodu. Ak neumrieme sebe samým, ak nás nepovedú na²e
najsvätej²ie skutky zboºnosti k tejto nevyhnutnej a plodnej smrti, neprinesieme nijaké poriadne
ovo ie a na²a zboºnos´ vyznie naplano. V²etka na²a spravodlivos´ sa po²kvrní na²ou sebaláskou
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a na²ou vlastnou v©ou, £o Bohu zo²kliví najvä£²ie obete a najlep²ie skutky, aký h sme s hopní.
A tak sa po svojej smrti objavíme s prázdnymi rukami £ností a zásluh a nebudeme ma´ ani
iskierky rýdzej lásky, ktorá sa ude©uje iba du²iam sebe odumretým, ktorý h ºivot je skrytý
s Kristom v Bohu.
Zvo©me si taký spsob ú ty k Panne Márii, ktorý nás najvia vedie k tomuto sebaumieraniu. To je najlep²ie a najvia posvä ujú e. Nemºeme sa domnieva´, ºe je v²etko zlato, £o sa
bly²tí, ºe je v²etko med, £o je sladké a ºe v²etko, £o je ©ahké a vykonáva to najvia ©udí, je
posvä ujú e. Tak, ako sú prírodné tajomstvá, ako s malou námahou a ©ahkos´ou moºno vykona´
prirodzené prá e, práve tak sú tajomstvá i v poriadku milosti, aby sa v krátkom £ase, s rados´ou
a bez ´aºkostí vykonali prá e nadprirodzené, aby sme sa vyprázdnili sami zo seba, naplnili sa
Bohom a stali sa dokonalými.
Ú ta, ktorú mienim odhali´, je jednou z tý hto tajomstiev milosti, neznáma ve©kému po£tu
kres´anov, známa malému po£tu zboºný h ©udí. Je vykonávaná a ob©úbená e²te omnoho men²ím po£tom veria i h. Aby som za£al odha©ova´ túto ú tu, uvádzam ²tvrtú pravdu, ktorá je
dsledkom tretej.

3.4

Prostredník pri Prostredníkovi

Je dokonalej²ie, pretoºe je to pokornej²ie, nepristupova´ k Bohu sám, bez prostredníka. Pretoºe
máme ve©mi poru²ený vnútorný základ, je jasné, ºe ak sa na este k Bohu opierame iba o seba,
v²etka na²a spravodlivos´ bude po²kvrnená. Sotva zaváºi pred Bohom tak, aby sa s nami spojil
a vysly²al nás. Prostredníkov u svojej Velebnosti nám Boh nedal bezdvodne. Videl na²u
nehodnos´ a nes hopnos´. Mal s nami trpezlivos´, a preto, aby nám poskytol prístup k svojmu
milosrdenstvu, dal nám mo ný h orodovníkov u svojej Výsosti. Takºe, keby sme obi²li tý hto
prostredníkov a pristupovali priamo k jeho svätosti bez akéhoko©vek odporú£ania, nemali by sme
dostato£nú pokoru, dostatok ú ty k Bohu, tak vzne²enému a svätému. Via by sme si dovo©ovali
k tomuto Krá©ovi krá©ov, ako by sme si dovolili ku krá©ovi alebo knieºa´u pozemskému, ku
ktorému by sme sa neodváºili pristúpi´ bez nejakého priate©a, ktorý by hovoril za nás.
Ná² Pán sa za nás prihovára a je prostredníkom ná²ho vykúpenia u Boha Ot a. Skrze neho
máme prosi´ s elou Cirkvou ví´aznou a bojujú ou, skrze neho máme prístup k Boºej velebnosti.
Vºdy pred Boha predstupujeme podporovaní a halení jeho zásluhami, ako malý Jakub v koz©a í h
koºia h predstúpil pre svojho ot a Izáka, aby prijal jeho poºehnanie.
Ale potrebujeme nejakého prostredníka u Prostredníka samého? Je na²a £istota taká dokonalá, aby nás s ním spájala priamo, skrze nás samý h? i nie je on, Boh, vo v²etkom rovný svojmu
Ot ovi a teda Svätý svätý h, tak ú tyhodný ako jeho Ote ? Ak sa u£inil zo svojej neskonalej
lásky na²ou zárukou a prostredníkom u Boha, svojho Ot a, aby ho utí²il a zaplatil mu, £o sme
mu boli dlºní, vyplýva z toho men²ia ú ta a báze¬ k jeho Velebnosti a Svätosti?
Povieme teda smelo so sv. Bernardom, ºe potrebujeme prostredníka u samého Prostredníka
a boºská Mária je najs hopnej²ia kona´ túto milosrdnú úlohu. Skrze ¬u Jeºi² Kristus pri²iel
a skrze ¬u my máme ís´ k nemu. Ak sa bojíme ís´ priamo k Jeºi²ovi Kristovi, svojmu Bohu,
pre jeho neskonalú výsos´ alebo pre na²u nízkos´ a hrie hy, smelo vzývajme o pomo a príhovor
Máriu, svoju Matku. Ona je dobrá, láskavá, na nej niet ni£ hrubého ani nev©údneho, ni£ príli²
povzneseného a príli² skvejú eho sa. H©adia na ¬u, vidíme svoju £íru prirodzenos´. Nie je
slnkom, ktoré by nás hustotou svoji h lú£ov pre na²u slabos´ ©ahko oslepilo, ale je krásna a neºná
ako mesia , ktorý prijíma svetlo od slnka a mierni ho, aby bolo primerané ná²mu habému zraku.
Taká je milosrdná, ºe nene há bez vypo£utia nikoho z tý h, ktorí ku nej volajú, aby za ni h
orodovala, ne h by boli akoko©vek hrie²ni. Lebo, ako hovoria svätí, nikdy nebolo slý ha´, £o je
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svet svetom, ºe by sa niekto utiekal k svätej Panne s vytrvalou dverou a nebol od nej vypo£utý.
Je taká mo ná, ºe jej prosby neboli nikdy zamietnuté. Jej sta£í len predstúpi´ pred Syna
s prosbou a on s ¬ou hne¤ súhlasí, ihne¤ ju prijíma, vºdy býva láskyplne premoºený srd om
a prosbami svojej predrahej Matky. Toto v²etko je prevzaté zo spisov sv. Bernarda a sv. Bonaventúru. Pod©a ni h máme tri stupne vedú e k Bohu: prvý, ktorý je nám najbliº²ie a je
nejprimeranej²í na²ím s hopnostiam, je Mária, druhý je Jeºi² Kristus a tretí je Boh Ote . Aby
sme pri²li k Jeºi²ovi, musíme prís´ k Márii, na²ej prostredni i orodovaním, aby sme pri²li k ve£nému Ot ovi, treba prís´ k Jeºi²ovi, ná²mu prostredníkovi vykúpením. Práve tento poriadok sa
za hováva ú tou, ktorú ¤alej nazna£ím.

3.5

Poklady Boºí h milostí

Vzh©adom na na²u slabos´ a krehkos´ je ´aºké, aby sme v sebe za hovali milosti, ktoré sme dostali od Boha. Tento poklad, ennej²í ako nebo i zem, máme v krehký h, hlinený h nádobá h,
v poru²ite©nom tele, v slabej a nestálej du²i, ktorú kaºdá mali£kos´ zmätie a zrazí. Pretoºe
démoni, ktorí sú prefíkaní lotri, by nás radi znenazdania zasko£ili a olúpili. íhajú na priaznivú
hví©u vo dne i v no i, neprestajne ob hádzajú, aby nás zoºrali a hrie hom v okamºiku pripravili o v²etky milosti a zásluhy, ktoré sme si získali po£as to©ký h rokov. I h zloba, prefíkanos´,
úskoky a po£et nám musí nahá¬a´ stra h, ke¤ si uvedomíme, ºe osoby via naplnené milos´ami, bohat²ie na £nosti, hlb²ie utvrdené v skúsenosti a vyspelej²ie vo svätosti ako sme my, boli
zasko£ené, okradnuté a neblaho spusto²ené. A h! Ko©kokrát bolo vidie´, ako édre libanonské
a hviezdy z oblohy ºalostne padli a stratili v jedinej hvíli v²etku svoju vý²ku a jasnos´. Odkia©
táto podivuhodná zmena? Nebolo to pre nedostatok milosti, ktorá ne hýba nikomu, ale pre
nedostatok pokory. Cítili sa mo nej²ími a silnej²ími ako v skuto£nosti, s hopnej²ími u hráni´ si
svoje poklady. Dverovali sebe a opierali sa o seba, pokladali svoj dom za dostato£ne bezpe£ný
a svoje pokladni e za dos´ pevné, aby u hránili draho enný klenot milosti. Pre túto nepatrnú
oporu, ktorú mali v sebe, ho i sa im pozdávalo, ºe sa opierajú jedine o milos´ Boºiu, spravodlivý
Pán dopustil, aby boli okradnutí, ne hajú i h samý h sebe. Beda! Keby boli poznali podivuhodnú ú tu, ktorú ukáºem ¤alej, boli by zverili svoj klenot mo nej a vernej Panne, ktorá by im
ho o hránila ako svoj vlastný majetok. Áno, bola by to povaºovala za záväzok spravodlivosti.
aºké je vytrva´ v milosti pre nesmiernu skazenos´ sveta. Svet je teraz tak skazený, ºe takmer
nevyhnutne sa v ¬om zboºné srd ia po²pinia, ke¤ uº nie jeho blatom, aspo¬ jeho pra hom. Je
akýmsi zázrakom, ak zostane niekto stá´ uprostred tohto dravého prívalu a nie je ním strhnutý,
uprostred tohto búrlivého mora a nepotopí sa, alebo ho neolúpia piráti a korzári, ak je uprostred
tohto zamoreného ovzdu²ia a nie je ním nakazený. Panna nanajvý² verná, ktorej had neu²kodil,
vykonáva tento zázrak na tý h, ktorí jej slúºia týmto krásnym spsobom.
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Kapitola 4

Ú ta k Panne Márii
Ke¤ sme prijali tý hto pä´ právd, teraz si via ako inokedy zvo©me pravú zboºnos´ k presvätej
Panne, lebo existuje aj falo²ná zboºnos´, ktorú moºno ©ahko mylne poklada´ za pravú. Diabol je
ako fal²ovate© pe¬azí a prefíkaný podvodník. Falo²nou ú tou i k Panne Márii uº oklamal a zviedol
mnoho du²í. Kaºdodenne vyuºíva svoje diabolské skúsenosti, aby nimi strhol do pekla ¤al²ie.
Robí to tak, ºe pod plá²tikom nieko©ký h zle odriekaný h modlitieb a nieko©ký h vonkaj²í h
poboºností, ktoré ©u¤om ponúka, uspáva du²e v hrie hu. Ú ta k Jeºi²ovi, k Sviatosti oltárnej
a ú ta k Panne Márii sú medzi inými druhmi zboºnosti tým, £ím sú zlato a striebro medzi kovmi.
Preto diabol, ako skúsený fal²ovate© drahý h kovov, fal²uje najvia ú tu k Jeºi²ovi a k Márii.
Je teda ve©mi dleºité pozna´ najskr falo²nú ú tu k presvätej Panne, aby sme sa jej vystríhali, a potom pravú ú tu, aby sme sa jej oddali. V druhej £asti tohto spisu vysvetlím podrobnej²ie,
ktorý spsob ú ty k svätej Panne je spomedzi to©ký h rozli£ný h spsobov pravej ú ty ten najdokonalej²í, najvia oslavuje Boha a nás najvia posvä uje, aby sme sa ho pridrºali.

4.1

Druhy falo²nej ú ty k svätej Panne

Poznám sedmoro falo²ný h tite©ov a falo²ný h spsobov mariánskej ú ty. Sú to titelia posudzova£ní, úzkostliví, vonkaj²í, opováºliví, nestálí, pokryte kí a zi²tní.
Posudzova£ní titelia bývajú zvy£ajne py²ní u£en i, osvietení du hovia, rozumejú i v²etkému.
Majú naozaj akúsi ú tu k svätej Panne, ale kritizujú skoro v²etky prejavy zboºnej ú ty, ktorú
jednodu hí ©udia vzdávajú jednodu ho a sväto tejto Mati£ke, ke¤ºe nevyhovujú i h hú´kam.
Po hybujú o v²etký h zázrako h a príbeho h, ktoré rozprávajú vierohodní spisovatelia, alebo
o tý h, ktoré sa vyberajú z letopisov reho©ný h rádov, ktoré vydávajú svede tvo o milosrdenstve
a mo i presvätej Panny. Je pre ni h utrpením díva´ sa na prostý h a pokorný h ©udí, ako k©a£ia
pred oltárom alebo obrazom Panny Márie, niekedy aj na uli i, a modlia sa k Bohu. Obvi¬ujú
i h aº z modlárstva, ako keby sa kla¬ali drevu alebo kame¬u. Hovoria, ºe pokia© ide o ni h,
nijako nemilujú tieto vonkaj²ie prejavy ú ty a ºe nie sú takého slabého du ha, aby verili to©kým
bájkam a rozprávkam, ktorá sa roz²irujú o svätej Panne. Ke¤ im uvediete predivné hvály, ktoré
jej vzdávajú svätí ot ovia, bu¤ odpovedia, ºe hovorili re£ní ky, s nadsádzkou, alebo dávajú i h
slovám nesprávny výklad.
Treba sa ve©mi obáva´ taký hto falo²ný h tite©ov. Sú to ©udia py²ní a svetskí. Kazia ú tu
k najsvätej²ej Panne. Pod zámienkou, ºe h ú potlá£a´ zvrátenos´ ú ty, ºalostným spsobom
oddia©ujú ©udí od Márie.
Úzkostliví titelia sú ©udia, ktorí sa boja, aby u tievajú Matku, neurazili Syna, aby vyvy21

²ujú ju, nezníºili jeho. Tí neznesú, aby sa svätej Panne vzdávali spravodlivé hvály, ktoré jej
vzdali svätí ot ovia. S utrpením sa dívajú na via ©udí pred oltárom Márie, neº pred velebnou
Sviatos´ou, akoby boli proti sebe, akoby tí, ktorí sa modlia k Panne Márii, nemodlili sa skrze ¬u
k Jeºi²ovi! Ne h ú, aby sa hovorilo tak £asto o tejto vzne²enej panovní£ke a aby sme sa na ¬u
tak £asto obra ali.
Tu je nieko©ko slov, ktoré mávajú na jazyku:  Na£o to©ko ruºen ov, to©ko bratstiev a vonkaj²í h
p t Panne Márii? V tom je ve©a nevedomosti! Tým sa robí z ná²ho náboºenstva svätu²kárstvo.
Hovorte mi len o tý h, ktorí si

tia Krista.

On je na²ím jediným prostredníkom, treba káza´

Krista, to je pevný základ!

o tvrdia, je v ur£itom zmysle pravda. Av²ak spsob, akým túto £iasto£nú pravdu podávajú,
v snahe stlmi´ mariánsku ú tu, sa stáva ve©mi nebezpe£ným a ranovaným osídlom zlého du ha,
a to pod zámienkou vä£²ieho dobra. Lebo nikdy sa to©ko neu tieva Kristus, ako ke¤ sa u tieva
jeho Matka, ke¤ºe Mária sa pre ni£ iné neu tieva, len aby sa £o najdokonalej²ie u tieval Kristus.
K Márii ideme ako k este, ktorou idú h eme nájs´ ie©, ku ktorému spejeme, a ním je Jeºi².
Svätá Cirkev a Du h Svätý velebia svätú Pannu na prvom mieste a Krista na mieste druhom:
poºehnaná si medzi ºenami a poºehnaný je plod ºivota tvojho, Jeºi². Vbe nie preto, ºe by
svätá Panna bola via ako Jeºi² Kristus, alebo rovná jemu, to by bol neznesite©ný blud, ale preto,
ºe ke¤ h eme dokonalej²ie velebi´ Jeºi²a Krista, treba najskr velebi´ Máriu. Povedzme teda
so v²etkými pravými tite©mi svätej Panny proti týmto falo²ným úzkostlivým tite©om: Mária,
poºehnaná si medzi ºenami a poºehnaný je plod ºivota tvojho, Jeºi².
Vonkaj²ími tite©mi sú tí, u ktorý h v²etka ú ta k Márii spo£íva na vonkaj²í h úkono h zboºnosti. Ob©ubujú iba vonkaj²ok ú ty k Panne Márii, pretoºe vbe nemajú vnútorného du ha.
Náhlivo odriekávajú mnoho ruºen ov, po£úvajú nieko©ko om²í bez pozornosti, hodia v sprievodo h bez náboºnosti, dajú sa do v²etký h bratstiev, bez toho, aby polep²ili svoj ºivot, krotili
svoje vá²ne, napodob¬ovali £nosti tejto presvätej Panny. Milujú len itové dojmy z ú ty a neo hutnávajú jej jadro. Ak nemajú itové záºitky pri svoji h skutko h, myslia si ºe uº nerobia ni£,
upadajú do zmätku a zane hávajú, alebo robia, v²etko piate ez deviate. Svet je plný taký hto
vonkaj²í h tite©ov a nikto via ako oni nekritizuje osoby modlitby, ktoré sa hlavne starajú o svoje vnútro, nepoh¯dajú pritom skromným zov¬aj²kom, ktorý vºdy doprevádza skuto£nú ú tu.

Opováºliví titelia sú ©udia oddaní svojim vá²¬am alebo milovní i sveta, ktorí pod krásnym
menom kres´anov a tite©ov svätej Panny skrývajú pý hu, lakomstvo, ne£istotu, opilstvo, hnev,
rúhanie, preklínanie, nespravodlivos´. . . Spokojne spia vo svoji h zlý h návyko h, neusilujú sa
ve©mi o nápravu. Predstierajú, ºe sú ú tiví k Panne Márii, nahovárajú si, ºe im Boh odpustí,
nezomrú bez spovede a nebudú zatratení, ke¤ºe sa modlia ruºene , postia sa v sobotu, sú v bratstve sv. ruºen a alebo ²kapuliara, alebo v iný h podobný h druºiná h, nosia ²atku alebo retiazku
svätej Panny, at¤.
Ak sa im povie, ºe i h ú ta je len diablovým klamaním a zhubnou opováºlivos´ou, vrhajú ou
i h do zatratenia, ne h ú tomu veri´. Hovoria, ºe Boh je dobrý a milosrdný, nestvoril nás, aby
nás zavrhol, ºe niet £loveka, aby nehre²il, ºe iste nezomrú bez spovede, ºe dobré  pe avi - zhre²il
som, v hodinke smrti posta£í. Hovoria, ºe majú ú tu k svätej Panne, nosia ²kapuliar, odriekajú
de¬ £o de¬ sedem ot£ená²ov a sedem zdravasov k jej ti, ºe sa dokon a niekedy modlievajú
ruºene a mariánske hodinky, ºe sa postia at¤. Na potvrdenie toho, £o hovoria a aby sa e²te via
zaslepili, pripomínajú nieko©ko udalostí, ktoré po£uli alebo £ítali v knihá h, £i uº v pravdivý h
alebo klamný h, na tom nezáleºí. Tie vraj dosved£ujú, ºe osoby, £o zomreli v smrte©nom hrie hu,
bez spovede, za to, ºe odriekávali za svojho ºivota niektoré modlitby alebo vykonávali nejaké
poboºnosti k svätej Panne, boli vzkriesené, aby sa vyspovedali, alebo i h du²a zázra£ne zostala
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v tele aº do spovede. Alebo, ºe Máriiným milosrdenstvom dostalo sa im od Boha v hodine smrti
skrú²enosti a odpustenia hrie hov, a tak boli spasené, a ºe oni dúfajú v to isté.
Ni£ nie je tak zavrhnutiahodné v kres´anstve, ako táto diabolská opováºlivos´. Ako moºno
pravdivo hovori´, ºe milujeme a u tievame svätú Pannu, ke¤ svojimi hrie hmi prebodávame,
kriºujeme a ne©útostne uráºame Jeºi²a Krista, jej Syna? Keby Mária stále za hra¬ovala svojim milosrdenstvom taký h ©udí, s hva©ovala by zlo£in, pomáhala by kriºova´ a uráºa´ svojho
boºského Syna. Kto si to mºe £o i len pomyslie´!
Hovorím, ºe kto by si takto zahrával s ú tou k Panne Márii, ktorá po ú te k ná²mu Pánovi
v Najsvätej²ej sviatosti je najsvätej²ia a najpodstatnej²ia, dopú²´al by sa hroznej svätokrádeºe,
najvä£²ej a najmenej odpustite©nej po svätokrádeºnom prijímaní. Pripú²´am, ºe k pravej mariánskej ú te nemusíme by´ takými svätými, aby sme sa vystríhali kaºdého hrie hu, ho i by sme
si to mali pria´, ale aspo¬  v²imnite si dobre, £o poviem  by´ úprimne rozhodnutý vyhýba´ sa
kaºdému smrte©nému hrie hu, ktorý uráºa Matku práve tak ako Syna, zapiera´ sa, aby sme sa
vystríhali hrie hu, vstúpi´ do bratstva, modli´ sa ruºene alebo iné modlitby, posti´ sa v sobotu
at¤.
V²etko to je podivuhodne uºito£né k obráteniu hrie²nika i zatvrdlivého Ak je mj £itate© taký,
ho i by aj bol jednou nohou v priepasti, radím mu to. Ale s podmienkou, ºe bude vykonáva´ tieto
dobré skutky len s úmyslom vyprosi´ si od Boha, na príhovor svätej Panny, milosti, aby svoje
hrie hy ©utoval, aby mu boli odpustené a nadobudol sily premáha´ svoje zlé návyky. Nesmie
ostáva´ v hrie²nom stave nev²ímavý vo£i vý£itkám svedomia, príkladu Krista a svätý h a vo£i
náuke evanjelia.
Ctitelia nestáli sú tí, ktorí prejavujú ú tu k Panne Márii len ob£as a ke¤ sa im h e. Hne¤ sú
plní horlivosti, hne¤ zasa vlaºní. Hne¤ sa nad hnú pre jej sluºbu a o hví©ku sú uº iní. Zo za£iatku sa modlia v²etky modlitby k Panne Márii, vstúpia do v²etký h jej bratstiev, ale neza hovávajú
verne i h pravidlá. Menia sa ako mesia a Mária i h vrhá pod svoje nohy s polmesia om, pretoºe
sú nestálí a nehodní toho, aby boli pripo£ítaní medzi sluºobníkov tejto vernej Panny, ktorý h
údelom je vernos´ a vytrvalos´. Lep²ie je neza´aºova´ sa to©kými modlitbami a poboºnos´ami,
vykonáva´ i h rad²ej menej ale s láskou a vernos´ou, napriek odporu sveta, diabla a tela.
Sú e²te iní falo²ní titelia svätej Panny, titelia pokryte kí. Ukrývajú svoje hrie hy a zlé
návyky pod plá²´ tejto vernej Panny, aby boli v o£ia h ©udí takí, akí nie sú.
Kone£ne sú titelia zi²tní, ktorí sa utiekajú k svätej Panne, iba vtedy, ke¤ si prajú, aby vyhrali
nejaký spor, unikli nejakému nebezpe£enstvu, uzdravili sa v horobe alebo potrebujú nie£o iné.
Keby toho nebolo, zabudli by na ¬u. Jedni aj druhí sú falo²ne zboºní a nijako nie sú pripustení
pred Boha ani pred jeho svätú Matku. Dávajme si teda ve©ký pozor, aby sme neboli tite©mi
posudzova£nými, ktorí ni£omu neveria a v²etko kritizujú, tite©mi úzkostlivými, ktorí sa boja,
aby neboli príli² zboºní k svätej Panne z ú ty k Jeºi²ovi. Ctite©mi vonkaj²ími, u ktorý h v²etka
ú ta spo£íva vo vonkaj²í h prejavo h, tite©mi opováºlivými, ktorí pod plá²tikom svojej falo²nej
ú ty k svätej Panne hnijú vo svoji h hrie ho h. Ctite©mi nestálymi, ktorí z ©ahkomyse©nosti
menia svoje skutky zboºnosti, alebo i h razom zane hávajú £o i len pri najmen²om poku²ení.
Ctite©mi pokryte kými, ktorí vstupujú do bratstiev a odievajú sa ako sluºobní i svätej Panny,
aby boli pokladaní za dobrý h a kone£ne tite©mi zi²tnými, ktorí sa utiekajú k svätej Panne, len
aby boli oslobodení od telesný h neduhov alebo aby získali £asné hodnoty.
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4.2

Pravá ú ta k Panne Márii

Ke¤ sme odkryli a zavrhli falo²nú ú tu k svätej Panne, nieko©kými slovami si ukáºme naozajstnú
ú tu, ktorá je vnútorná, neºná, svätá, stála a nezi²tná.
Pravá ú ta k svätej Panne je vnútorná, t.j. vy hádza z du ha a srd a, vyviera z ú ty, ktorú
máme k Panne Márii, zo vzne²eného úsudku, ktorý sme si urobili o jej ve©kosti a z lásky, ktorou
ju milujeme.
Pravá ú ta je neºná, plná dvery v presvätú Pannu, tak ako die´a dveruje svojej matke. Spsobuje, ºe du²a sa k Márii utieka vo v²etký h svoji h potrebá h telesný h i du²evný h, s ve©kou
jednodu hos´ou, dverou a nehou. Vzýva o pomo svoju matku v kaºdom £ase, na kaºdom mieste
a v kaºdej ve i. Vo svoji h po hybnostia h ju prosí o poskytnutie svetla, vo svoji h poblúdenia h, aby z ni h bola opä´ vyvedená, vo svoji h poku²enia h o podporu, o posilnenie vo svoji h
slabostia h, o pozdvihnutie pri svoji h pádo h, o povzbudenie vo svoji h malomyse©nostia h,
o pote²enie vo svoji h kríºo h, námahá h a protivenstvá h ºivota. Pri v²etký h neduho h tela
i du²e je Mária jej stálym úto£i²´om a du²a sa nebojí, ºe by bola na ´ar hu tejto Matke a ºe by
sa sprotivila Jeºi²ovi Kristovi.
Pravá mariánska ú ta je svätá. Nabáda du²u, aby sa vystríhala hrie hu a napodobnila £nosti
svätej Panny, najmä jej hlbokú pokoru, ºivú vieru, oddanú poslu²nos´, ustavi£nú modlitbu,
úplné um¯tvovanie, jej neporovnate©nú £istotu, vrú nu lásku, hrdinskú trpezlivos´, anjelskú nehu
a boºskú múdros´. To sú hlavné £nosti presvätej Panny.
Pravá ú ta k svätej Panne je stála, utvrdzuje du²u v dobrom a nabáda ju, aby nezane hávala
©ahko svoje skutky zboºnosti. Vzmuºuje ju, aby sa postavila na odpor svetu v jeho móda h
a zásadá h, telu v jeho ºiadostia h a vá²nia h i diablovi v jeho poku²enia h. Preto veria i, pravý
mariánsky tite©, nie je vbe nestály, mrzutý, ²krupulózny ani ustrá haný. Tým sa nehovorí,
ºe niekedy neklesne, alebo ºe nestratí svoje po ity zboºnosti. Ale ke¤ klesne, opä´ sa zdvihne,
vystrú ruky k svojej Mati£ke, ke¤ stratí hu´ a itovú ú tu, vbe sa tým nesuºuje, lebo kto je
úprimne a verne oddaný Márii, ºije z viery v Jeºi²a a v Máriu a nie z itov prirodzenosti.
Kone£ne, pravá zboºnos´ k Panne Márii je nezi²tná, t.j. usmer¬uje du²u, aby vbe neh©adala
seba, ale jedine Boha, v jeho svätej Matke. Kto má skuto£nú ú tu k Márii, neslúºi tejto velebnej
Krá©ovnej du hom zi²tným a prospe hárskym, ani pre svoje £asné dobro, telesné alebo du hovné,
ale jedine preto, ºe ona si zasluhuje, aby sme jej slúºili a v nej jedine Bohu. Kto má pravú
ú tu k Márii, nemiluje ju len preto, ºe mu robí dobro, alebo ºe ho od nej o£akáva, ale preto,
ºe je milovaniahodná. H©a to je, prí£ina, ºe ju miluje a slúºi jej rovnako verne v du hovnej
vyprahlosti ako v itový h slastia h. Miluje ju tak na Kalvárii ako na svadbe v Káne. Aký
príjemný a draho enný v o£ia h Boha a jeho svätej Matky je ten tite© Panny Márie, ktorý,
ke¤ jej slúºi, v ni£om neh©adá seba. Ale ako málo je taký h tite©ov! A preto, aby i h nebolo
tak málo, rozhodol som sa napísa´ to, £o som mnoho rokov verejne i súkromne u£il na svoji h
está h.
Mnoho som uº povedal o svätej Panne vo svojom úmysle vytvori´ skuto£ne náboºnú du²u
Máriinu a pravého u£eníka Jeºi²a Krista. Ale mám toho e²te ve©a poveda´, a vyne hám e²te
ove©a via , bu¤ z nevedomosti, nedostato£nosti alebo pre nedostatok £asu.
Kieº by moja námaha priniesla dobré ovo ie! Tento malý spis, ke¤ sa raz dostane do rúk
²©a hetnej du²i narodenej z Boha a z Márie a nie z krvi ani z vle tela, ani z vle muºa, ne h
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ju pou£í a presved£í, milos´ou Du ha Svätého, o správnosti a ene pravej a hlbokej mariánskej
ú ty, o ktorej pí²em. Keby som vedel, ºe moja hrie²na krv by mohla prispie´ k tomu, aby sa
dostali do s¯d pravdy, ktoré pí²em ku ti svojej drahej Matky a zvr hovanej Panej, ktorej som
die´a´om a posledným otrokom, pouºil by som ju namiesto atramentu na tieto písmená v nádeji,
ºe nájdem dobré du²e, ktoré svojou vernos´ou v ú te, ktorej u£ím, budú mojej Mati£ke a Panej
od²kodným za straty utrpené mojou nev¤a£nos´ou a mojimi nevernos´ami.
Cítim sa povzbudený tak ako e²te nikdy, aby som veril a dúfal vo v²etko, £o mám hlboko vryté
vo svojom srd i a £o si ºiadam od Boha po mnohé roky, ºe skr alebo neskr Panna Mária bude
ma´ via dietok, sluºobníkov a poddaný h z lásky, ako kedyko©vek predtým a ºe tým Kristus,
mj drahý Majster, bude via ako inokedy panova´ v srd ia h.
Vidím jasne, ºe sku£ia e hordy sa privalia plné zúrivosti, aby svojimi diabolskými zubami
rozdriapali tento spis i toho, ktorého Du h Svätý pouºil, aby ho zapísal alebo aby ho aspo¬ uloºil
do zásuvky, len aby nevy²iel. Ba budú úto£i´ a prenasledova´ i tý h, ktorí ho budú £íta´ a pod©a
neho ºi´.
Ale £o na tom! Tým lep²ie! Tento výh©ad ma povzbudzuje a dáva mi nádej na ve©ké poºehnanie, na silné vojsko udatný h a hrabrý h vojakov Jeºi²a a Márie, muºov i ºien, bojujú i h
so svetom, diablom a skazenou prirodzenos´ou v £aso h najnebezpe£nej²í h ako kedy boli, ktoré
£oskoro prídu!
Kto £íta², rozumej! Kto mºe² po hopi´, po hop!

4.3

Spsoby pravej zboºnosti k Panne Márii

Je ve©a vnútorný h spsobov pravej ú ty k presvätej Panne. Hlavné sú tieto: u tieva´ ju ako
dstojnú Matku Boºiu kultom hyperdulie, t.j. váºi´ si ju a u tieva´ ju via ako v²etký h ostatný h
svätý h, ako ve©dielo milosti a prvú po Jeºi²ovi Kristovi, pravom Bohu a pravom £loveku, rozjíma´
o jej £nostia h,výsadá h a skutko h, uvaºova´ o jej vzne²ený h vlastnostia h, vzdáva´ jej úkony
lásky, hvály a v¤a£nosti, vzýva´ ju zo srd a, obetova´ sa jej a spája´ sa s ¬ou, vykonáva´ svoje
prá e s úmyslom pá£i´ sa jej, za£ína´, robi´, a kon£i´ v²etko skrze ¬u, v nej a pre ¬u, aby sme
v²etko konali skrze Jeºi²a, v Jeºi²ovi, s Jeºi²om a pre Jeºi²a, ktorý je na²ím posledným ie©om.
Tento posledný spsob ¤alej vysvetlím.
Pravá ú ta k Panne Márii má tieº ve©a vonkaj²í h spsobov, z ktorý h hlavné sú tieto: dáva´ sa do jej bratstiev a jej druºín, vstupova´ do reho©ný h rádov, zaloºený h pod jej menom,
rozhlasova´ jej hválu, dáva´ ku jej ti almuºny, posti´ sa a um¯tvova´ du ha i telo, nosi´ odznaky jej sluºobníkov, ako svätý ruºene , ²kapuliar alebo retiazku, modli´ sa pozorne, náboºne
a skromne svätý ruºene ku ti pätnásti h hlavný h tajomstiev Jeºi²a Krista. Moºno sa taktieº
modli´ ruºene , ktorý má ²es´ alebo sedem desiatkov k u teniu rokov, ktoré Panna Mária, ako
sa myslí, ºila na zemi, alebo korunku Panny Márie, skladajú u sa z tro h ot£ená²ov a dvanásti h
zdravasov na u tenie jej koruny z dvanásti h hviezd. alej mariánske hodinky, tak v²eobe ne
prijaté a re itované v Cirkvi, alebo mariánsky ºaltár, ktorý k jej ti zostavil sv. Bonaventúra,
ktorý je taký neºný a zboºný, ºe sa ho nemoºno modli´ bez pohnutia, alebo ²trnás´ ot£ená²ov
a zdravasov na u tenie jej ²trnásti h radostí.
Trikrát denne, pod©a doby v roku, sa moºno modli´ Anjel Pána alebo Raduj sa, nebies
Krá©ovná. Je dobré sa tieº £asto modlieva´ Zdravas' Krá©ovná, Pod tvoju o hranu, Slávna Matka
Spasite©a, Magnikat a iné prekrásne mariánske modlitby, hymny a irkevné piesne, ktorý h sú
elé knihy, spieva´ ku jej ti du hovné piesne a £asto pred ¬ou pok©aknú´ alebo sa jej pokloni´
a pritom poveda´ krátku modlitbu. Kaºdé ráno sa pomodli´ nieko©kokrát Zdravas' Mária, aby
sme si vyprosili jej prostrední tvom vernos´ milostiam Boºím na ten de¬. A ve£er Zdravas' Mária,
Matka milosrdenstva, ºiadajú skrze ¬u od Boha odpustenie hrie hov, ktorý h sme sa toho d¬a
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dopustili. astým vonkaj²ím spsobom ú ty je stara´ sa o jej bratstvá, okrá²©ova´ a ozdobova´
jej oltáre a so hy, nosi´ alebo da´ nosi´ jej obrazy v sprievodo h a nosi´ i h na sebe, ako mo nú
zbra¬ proti satanovi, ma©ova´ jej obrazy, da´ vyry´ jej meno v kostolo h, domo h, na brána h
a na v hodo h do miestny h kostolov a domov, zasväti´ sa jej zvlá²tnym a slávnym spsobom.
Je mnoºstvo iný h spsobov pravej ú ty k presvätej Panne, ktoré Du h Svätý vnukol svätým
du²iam, a tie ve©mi posvä ujú. Moºno si i h pre£íta´ podrobnej²ie v rzny h knihá h, v ktorý h
je ve©mi ve©a poboºností. Tie mnohí svät i vykonávali ku ti Panny Márie a ony zázra£ne
prispievajú k posväteniu du²í. Pravda, treba i h vykonáva´ náleºite, t.j. s dobrým a úprimným
úmyslom pá£i´ sa jedine Bohu, zjedno ova´ sa s Jeºi²om Kristom ako so svojím posledným ie©om
a dáva´ blíºnemu dobrý príklad, vykonáva´ i h pozorne, bez dobrovo©nej roztrºitosti, náboºne,
bez hvatu a nedbalosti, skromne, s ú tivým a vzorným zov¬aj²kom.
Po tom v²etkom vás uis´ujem, ºe ho i som pre£ítal skoro v²etky knihy, hovoria e o ú te k Matke Boºej a dverne som sa rozprával s najsvätej²ími a najvzdelanej²ími osobnos´ami, nedozvedel
som sa o ú te k Panne Márii, ktorá by bola podobná tej ú te, o ktorej budem hovori´. Táto
ú ta vyºaduje od du²e v²etko obetova´ Bohu, oslobodzuje ju od sebalásky, verne ju za hováva
v milosti a milos´ v nej, dokonale a ©ahko ju zjedno uje s Jeºi²om Kristom a kone£ne, najvia
oslavuje Boha, podne uje du²u a je uºito£ná blíºnemu.
Podstata tejto ú ty spo£íva vo vnútri, ktoré má pretvori´, preto nebude rovnako hápaná
v²etkými ©u¤mi. Niektorí sa zastavia pri tom, £o je na nej vonkaj²ie a ¤alej nepjdu. Tý h bude
najvia . Podaktorí, v malom po£te, vojdú do jej vnútra, no vystúpia v ¬om iba na prvý stupe¬.
Kto vystúpi na druhý? Kto sa dostane aº na tretí? A kto tam bude ako doma? Jedine ten, komu
Du h Krista odhalí toto tajomstvo. Du²a ve©mi verná, ktorú tam povedie sám, aby postupovala
od £nosti k £nosti, z milosti do milosti, zo svetla do svetla, aby dospela aº k stvárneniu seba
v Jeºi²a Krista a k plnosti jeho veku na zemi a jeho slávy na nebi.
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Kapitola 5

Podstata dokonalej ú ty k Panne Márii
Ke¤ºe v²etka na²a dokonalos´ spo£íva v tom, aby sme boli jedno s Jeºi²om Kristom, s ním boli
zjednotení a jemu zasvätení, najdokonalej²ou ú tou je nesporne tá, ktorá nás najvia pripodob¬uje k tomuto dokonalému vzoru v²etkej svätosti, s ním zjedno uje a jemu zasvä uje. Ke¤ºe
Panna Mária je zo v²etký h stvorení najvia pripodobnená Jeºi²ovi Kristovi, vyplýva z toho,ºe
zo v²etký h poboºností práve ú ta k najsvätej²ej Panne, jeho svätej Matke, du²u najvia yasvätí
a pripodobní ná²mu Pánovi.ím via bude du²a oddaná Panne Márii, tým via bude oddaná Jeºi²ovi Kristovi.Preto úplné a dokonalé zasvätenie seba Panne Márii je najdokonalej²ím zasvätením
sa Jeºi²ovi Kristovi.

5.1

Dokonalé zasvätenie seba Panne Márii

Táto ú ta spo£íva teda v tom, ºe sa úplne dávame presvätej Panne, aby sme elkom patrili
skrze ¬u Kristovi. Dávame jej svoje telo so v²etkými jeho zmyslami a údmi, du²u so v²etkými
jej moºnos´ami, svoje vonkaj²ie hodnoty, ktorými sa myslí majetok prítomný i budú i, hodnoty
vnútorné a du hovné, ktorými sú na²e zásluhy, £nosti a na²e dobré skutky, minulé, prítomné
a budú e. Skrátka v²etko, £o máme v poriadku prirodzenom i v poriadku milosti a v²etko, £o
mºeme nadobudnú´ v budú nosti v poriadku prirodzenom, v poriadku milosti i slávy, a to bez
akejko©vek výhrady, nevynímajú ani halier, ani vlások, ani najmen²í dobrý skutok, na elú
ve£nos´. Neo£akáva´ inú odmenu za svoju obetu a za svoje sluºby, ako £es´, ºe patríme skrze
¬u a v nej Kristovi, ho i by aj táto vzne²ená velite©ka nebola, akoºe vºdy je, naj²tedrej²ia
a najv¤a£nej²ia z tvorov.
Tu treba poznamena´, ºe v dobrý h skutko h, ktoré konáme, sú dve ve i: zados´u£inenie
a zásluha. Inými slovami: hodnota zmierna alebo nadobúda ia a hodnota zásluºná. Zmierna
alebo nadobúda ia hodnota dobrého skutku, to je dobrý £in, pokia© od£i¬uje trest za hrie hy alebo nadobúda nejaké nové milosti. Zásluºnou hodnotou je dobrý skutok, pokia© je hoden ve£nej
slávy. V tomto zasvätení seba presvätej Panne jej dávame v²etku hodnotu zmiernu, nadobúdajúu i zásluºnú, £iºe zados´u£inenia a zásluhy v²etký h svoji h dobrý h skutkov. Dávame jej svoje
zásluhy, milosti a £nosti, nie aby i h ude©ovala iným, ale aby sme si i h za hovali, rozmnoºili
a okrá²lili, lebo je nemoºné i h da´ inému a iba Kristus, u£inia sa zárukou u svojho Ot a, mohol nám udeli´ svoje zásluhy. Dávame jej svoje zados´u£inenia, aby i h ude©ovala, komu uzná
za vhodné, a to k najvä£²ej sláve Boºej.
Z tohto vyplýva, ºe touto ú tou dávame Jeºi²ovi Kristovi najdokonalej²ím spsobom v²etko,
£o mu mºeme da´, lebo sa to robí rukami Márie. Je to ove©a via ako inými spsobmi, ktorými mu dávame £as´ svojho £asu, £as´ svoji h dobrý h skutkov, alebo £as´ svoji h zados´u£inení
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a um¯tvovaní. Tu je dané a zasvätené v²etko, e²te i právo disponova´ so svojimi vnútornými
hodnotami a zados´u£ineniami, ktoré získavame kaºdodenne dobrými skutkami. To sa nestáva
ani v nijakom reho©nom ráde. V reholia h dávajú Bohu majetkové hodnoty s©ubom hudoby,
telesné pºitky s©ubom £istoty, vlastnú v©u s©ubom poslu²nosti a niekedy telesnú slobodu s©ubom klauzúry, ale nedávajú mu slobodu alebo svoje právo vládnu´ enou svoji h dobrý h skutkov
a nezriekajú sa toho, £o £lovek - kres´an má naj ennej²ie, totiº svoje zásluhy a zados´u£inenia.
Kto sa takto dobrovo©ne zasvätil a obetoval Kristovi skrze Máriu, nemºe uº disponova´ hodnotou nijakého svojho dobrého skutku. V²etko utrpenie, v²etky my²lienky, slová a dobré skutky
patria Márii, aby tým vládla pod©a vle svojho Syna a k jeho najvä£²ej sláve. Táto závislos´ v²ak
nie je na ²kodu záväzkom ºivotného stavu. Napríklad k¬az privlast¬uje zmiernu a nadobúda iu
hodnotu svätej om²e niektorému jednotliv ovi, aj ke¤ je takto zasvätený Panne Márii, lebo toto
zasvätenie sa koná pod©a Boºieho poriadku a pod©a povinností stavu.
Zasvä ujeme sa zárove¬ Panne Márii i Jeºi²ovi Kristovi. Presvätej Panne ako dokonalej prostredni i, vyvolenej Kristom, k spojeniu s ním, a ná²mu Pánovi, svojmu poslednému ie©u, ktorému
dlhujeme v²etko, ako svojmu Vykupite©ovi a svojmu Bohu.

5.2

Dokonalé obnovenie krstný h s©ubov

Hovoril som, ºe túto ú tu moºno výstiºne nazýva´ dokonalým obnovením krstný h s©ubov a záväzkov.
Kaºdý kres´an bol pred svojím krstom otrokom diabla, pretoºe mu patril. Pri svojom krste
sa, bu¤ sám alebo skrze svoju krstnú matku, slávnostne zriekol satana, jeho pý hy, jeho skutkov
a vyhlásil za svojho velite©a a zvr hovaného pána Jeºi²a Krista, aby bol od neho závislý ako
poddaný. Nuº, toto robíme touto ú tou. Odriekame sa diabla, sveta, hrie hu a seba, ako je
nazna£ené vo forme zasvätenia, a dávame sa úplne Kristovi rukami Márie. Ba robíme akosi via .
Pri krste hovoríme zvy£ajne ústami iného, totiº ústami krstný h rodi£ov a dávame sa Jeºi²ovi
Kristovi len skrze zástup u. Ale v tejto ú te sa dávame sami, dobrovo©ne, vedia pre£o.
Pri svätom krste nedávame sa Jeºi²ovi rukami Márie, aspo¬ nie výslovným spsobom. Ani
nedávame Jeºi²ovi hodnoty svoji h dobrý h skutkov. Sme po krste elkom slobodní da´ i h komu
budeme h ie´, alebo i h ne ha´ pre seba. Ale touto ú tou dávame a zasvä ujeme výslovne ná²mu
Pánovi rukami Márie hodnotu v²etký h svoji h dobrý h skutkov.
udia, hovorí sv. Tomá², robia pri svätom krste s©ub, ºe sa zriekajú diabla a jeho pý hy. Tento
s©ub, hovorí sv. Augustín, je najvä£²í a naj´aº²ie zru²ite©ný. To isté hovoria irkevní právni i:
 Najdleºitej²í je s©ub, ktorý robíme pri krste.  Kto v²ak tento dleºitý s©ub za hováva? Kto
ostáva verný krstným s©ubom? Nezrádzajú takmer v²et i kres´ania vernos´ vyslovenú Jeºi²ovi
Kristovi pri svojom krste! o je prí£inou tej v²eobe nej spustlosti? To, ºe sme zabudli na s©uby,
ktoré sme tam urobili a záväzky, ktoré sme tam na seba vzali. A tieº to, ºe takmer nik nespe£a´uje
sám zmluvu, ktorú urobil s Bohom ez svoji h krstný h rodi£ov.
To je také pravdivé, ºe synoda biskupov v Sens, zvolaná z rozkazu udovíta Dobrotivého,
aby zakro£ila proti nemravnosti, ktorá pusto²ila rí²u, usúdila, ºe hlavnou prí£inou tej mravnej
skazy bolo zabudnutie a neznalos´ krstný h záväzkov. Nena²la ni£ lep²ieho, aby zamedzila tak
ve©kému zlu, ako vyzva´ kres´anov obnovi´ si krstné s©uby.
Kate hizmus Tridentského kon ilu, verný tlmo£ník toho svätého kon ilu, vyzýva k¬azov na fará h, aby £asto pripomínali ©udu, ºe sú pripútaní a zasvätení Jeºi²ovi Kristovi, svojmu Vykupite©ovi a Pánovi, ako poddaní. ítame tam slová:  farár ne h takto napomína veria i ©ud, aby
vedel, ºe sa patrí. . . aby sme sa na veky odovzdali a zasvätili ako nevo©ní i svojmu Vykupite©ovi
a Pánovi. 
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Kon ily, ot ovia, ba i skúsenosti nám ukazujú, ºe najlep²ia pomo , ako zabráni´ spustlosti
kres´anov, je pripomenú´ im, k £omu sa zaviazali pri krste a vyzva´ i h, aby obnovili s©uby,
ktoré tam urobili. i nie je rozumné, aby to urobili dokonalým spsobom, úplne sa zasvä ujú
ná²mu Pánovi skrze jeho svätú Matku? Hovorím  dokonalým spsobom, pretoºe sme dostali
k zasväteniu sa Jeºi²ovi prostrední£ku najdokonalej²iu, ktorou je presvätá Panna.
Nemoºno namieta´, ºe by takáto ú ta bola nová alebo nezávaºná. Nie je nová, ke¤ºe kon ily,
ot ovia a ve©a autorov ako starý h, tak nový h, hovorí o tomto zasvätení sa ná²mu Pánovi
obnovou krstný h s©ubov a záväzkov ako o nie£om dávno praktizovanom, £o radia v²etkým
kres´anom. Nie je nezávaºná, pretoºe hlavným zdrojom v²etkej bezboºnosti, a teda zavrhnutia
kres´anov je zabudnutie na ten úkon a ©ahostajnos´ k nemu.
Niekto by azda povedal, ºe táto ú ta, ktorá nás vedie k tomu, aby sme dávali ná²mu Pánovi
rukami presvätej Panny hodnotu v²etký h svoji h dobrý h skutkov, modlitieb, um¯tvovania sa
a almuºien, odníma nám moºnos´ pomáha´ du²iam na²i h príbuzný h, priate©ov a dobrodin ov.
Odpoviem mu, ºe neverím, ºe je na ²kodu na²im príbuzným, priate©om a dobrodin om, ºe sme
oddaní a neodvolate©ne zasvätení sluºbe Pána a jeho Matky. Uvaºova´ tak, by znamenalo hani´
dobrotivos´ a mo Jeºi²a a Márie, ktorí vedia prispie´ na²im príbuzným z ná²ho skromného
du hovného bohatstva alebo im pom ´ inými estami.
Táto ú ta nijako nebráni tomu, aby sme sa modlili za svoji h, £i uº m¯tvy h alebo ºivý h.
Ho i privlast¬ovanie na²i h dobrý h skutkov závisí od vle presvätej Panny, bude nás, práve
naopak, vyzýva´, aby sme sa modlili s vä£²ou dverou. lovek, ktorý dal v²etko svoje imanie
ve©kému knieºa´u, aby ho via u til, bude prosi´ s vä£²ou dverou toto knieºa, aby dal almuºnu
daktorému z jeho priate©ov, ktorý ho o to poºiadal. Ba spsobí tým rados´ tomuto knieºa´u,
umoº¬ujú mu, aby ukázal svoju v¤a£nos´ osobe, ktorá sa vyzliekla, aby jeho zaodela, ktorá sa
o hudobnila, aby jeho u tila. To isté treba poveda´ o na²om Pánovi a o Panne Márii; nedajú sa
nikdy prekona´ vo v¤a£nosti.
Moºno e²te poviete: ak dávam presvätej Panne v²etku hodnotu svoji h skutkov, aby i h
privlast¬ovala komu bude h ie´, bude asi potrebné, aby som potom trpel dlho v o£ist i.
Táto námietka, vy hádzajú a zo sebalásky a neznalosti ²tedrosti Boºej a jeho Matky, padá
sama sebou. Du²a vrú na a u²©a htilá, ktorá kladie záujmy Boºie vy²²ie ako svoje, ktorá dáva
Bohu v²etko, £o má, bez výhrady, takºe via uº nemºe da´, túºia a len po krá©ovstve Krista
skrze jeho svätú Matku a obetujú a sa úplne elá, aby ho získala, táto u²©a htilá du²a, bude
teda trestaná na druhom svete za to, ºe bola ²tedrej²ia a nezi²tnej²ia, ako ostatní? To nikdy!
Práve k tejto du²i, ako ¤alej uvidíme, ná² Pán a jeho svätá Matka budú ve©mi ²tedrí na tomto
i na onom svete, v poriadku prirodzenom, v poriadku milosti a v poriadku slávy.
Teraz sa zmie¬me, £o moºno najstru£nej²ie, o pohnútka h, ktoré vedú k tejto ú te, o zázra£ný h ú£inko h, ktoré má na verné du²e a o jej hlavný h skutko h zboºnosti.
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Kapitola 6

Cesta k dokonalému zasväteniu sa
Márii
6.1

Odovzdanos´ sluºbe Boºej

Nemoºno si predstavi´ na zemi vzne²enej²í stav ako je sluºba Bohu. Aj najmen²í sluºobník Boºí
je bohat²í, mo nej²í a urodzenej²í ako v²et i králi a isári zeme, ak nie sú sluºobníkmi Boºími.
Aké sú teda poklady, mo a dstojnos´ verného a dokonalého kres´ana, ktorý je oddaný úplne
sluºbe Bohu, bez výhrady, nako©ko len mºe! Taký je verný a milujú i poddaný Jeºi²a a Márie,
ktorý sa dal elkom do sluºby tohto krá©a krá©ov rukami jeho svätej Matky, nevyhradia si ni£
pre seba. Ani v²etko zlato zeme a krásy nebies mu to nemºu vynahradi´.
Ostatné zdruºenia, spolo£enstvá a bratstvá, zaloºené ku ti ná²ho Pána a jeho svätej Matky,
ktoré plodia to©ko dobra v kres´anskom svete, nezaväzujú dáva´ v²etko bez výhrady. Svojim
£lenom predpisujú iba ur£ité skutky a isté modlitby. Pre i h v²etky ostatné £iny a ostatný £as
i h ºivota im ne hávajú slobodu. Ale táto ú ta káºe, aby verný sluºobník dával bez výhrady
Jeºi²ovi a Márii v²etky svoje my²lienky, slová, skutky a utrpenia kaºdej hvíle svojho ºivota.
Teda £i uº bdie, alebo spí, £i pije alebo je, ne h uº koná skutky najvä£²ie, alebo najmen²ie, vºdy
to, £o koná, aj keby na to nemyslel, je Jeºi²ovo a Máriino pod©a s©ubu jeho obetovania, ak ho
len výslovne neodvolal. Aká úte ha!
Niet iného spsobu, ktorým by sme sa ©ah²ie zbavili du ha sebe kosti, ktorý sa nebadane priplazuje do najlep²í h skutkov. Ná² dobrotivý Jeºi² dáva túto ve©kú milos´ za hrdinský a nezi²tný
skutok, ktorý sme vykonali, odovzdajú mu rukami jeho svätej Matky v²etku hodnotu svoji h
dobrý h skutkov. Ak dáva stonásobne na tomto svete tým, ktorí z lásky k nemu opú²´ajú vonkaj²ie dobrá, £asné a pominute©né, aký stonásobok dá tomu, kto mu prinesie ako obetu i svoje
vnútorné a du hovné dobrá.
Jeºi², ná² ve©ký priate©, sa nám dal bez výnimky telom a du²ou, £nos´ami, milos´ami a zásluhami. Sv. Bernard hovorí:  Získal ma elého, ke¤ sa mi dal elý. i nie je poºiadavkom
spravodlivosti a v¤a£nosti, aby sme mu dávali v²etko, £o mu mºeme da´? On prvý bol k nám
²tedrý, opätujme mu jeho ²tedros´ a on bude k nám v ºivote, pri smrti a v elej ve£nosti e²te
²tedrej²í.

6.2

Napodob¬ovanie pokory Jeºi²a Krista

Uvádzam druhú pohnútku, ktorá nám dokazuje, ºe je spravodlivé samo o sebe a kres´anom
výhodné, elkom sa zasväti´ Panne Márii, aby sme patrili dokonalej²ie Jeºi²ovi Kristovi.
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Tento dobrotivý Panovník nepohrdol uzavrie´ sa v lono svätej Panny Márie ako zajate ,
nevo©ník z lásky a nepohrdol by´ jej podrobený a poslu²ný tridsa´ rokov. Tu je, opakujem,
©udský du h v kon o h, ke¤ váºne rozjíma, £o robí vtelená Múdros´, ktorá sa ne h ela, ho i
mohla, dáva´ ©u¤om priamo, ale dáva sa skrze Máriu. Ne h ela prís´ na svet vo veku dospelého
£loveka, nezávislého od iného, ale ako hudobné mali£ké die´a, závisia e na starostlivosti svojej
svätej Matky. Táto neskonalá Múdros´, ktorá mala nesmiernu túºbu oslávi´ Boha, svojho Ot a
a spasi´ ©udí, nena²la dokonalej²í a kraj²í spsob, ako to urobi´, neº podrobova´ sa vo v²etký h
ve ia h presvätej Panne. Nielen prvý h osem, desa´ alebo pätnás´ rokov svojho ºivota ako ostatné
deti, ale tridsa´ rokov. Po£as tej doby podrobenosti a závislosti od Panny Márie, vzdala via
slávy Bohu, svojmu Ot ovi, ako by jej bola vzdala, uºívajú tý hto tridsa´ rokov na konanie
zázrakov, kázanie po elej zemi a obrátenie v²etký h ©udí. Lebo Ote nebeský to tak ustanovil.
Aké vzne²ené je oslavova´ Boha podrobujú sa Márii pod©a Jeºi²ovho príkladu!
Ke¤ máme pred o£ami vzor taký jasný, známy v²etkým ©u¤om, boli by sme takí márniví
a dúfali by sme, ºe nájdeme dokonalej²í a priamej²í spsob ako oslávi´ Boha, neº podrobi´ sa
Márii pod©a príkladu jej Syna?
Pripome¬me si tu vy²²ie uvedený dkaz, pod©a ktorého sme povinní by´ závislí od Panny
Márie, pretoºe vzor tejto závislosti nám dávajú Ote , Syn a Du h Svätý. Ote dal a dáva svojho
Syna iba skrze ¬u. Boh Syn sa zrodil v²etkým ©u¤om len skrze ¬u a ude©uje svoje zásluhy a svoje
£nosti len skrze ¬u. Du h Svätý vytvoril Krista len a rozdáva svoje dary a priaze¬ len skrze ¬u.
Po to©koraký h a taký h výre£ný h príklado h Najsvätej²ej Troji e mohli by sme sa bez krajnej
zaslepenosti zaobís´ bez Márie, nezasväti´ sa jej a nezávisie´ od nej, idú k Bohu a zasvä ujú sa
Bohu?
Uvediem niektory h irkevný h ot ov, ktorý h som vybral na dkaz toho, £o som práve povedal:  Dvaja sú synovia Márie, £lovek Boh a £íry £lovek; jedného Matkou je Mária telesne
a druhého du hovne (sv. Bonaventúra a Origenes).  Toto je v©a Boha, ktorý h el, aby sme
v²etko mali skrze Máriu, a preto, ak je nejaká nádej, nejaká milos´, nejaká spása, vedzme, ºe rozlieva sa z nej

(sv. Bernard).  V²etky

dary, £nosti a milosti samého Du ha Svätého sú ude©ované

jej rukami, komu si praje, kedy si praje, ako si praje a ko©ko si praje

(sv. Bernardín).  Ke¤ºe

si bol nehodný, aby ti bolo dané, bolo dané Márii, aby si skrze ¬u prijímal, £oko©vek by si mal

(sv. Bernard).
Boh vidia , ºe sme nehodní prija´ jeho milosti priamo z jeho ruky, hovorí sv. Bernard, dáva
i h Márii, aby sme mali skrze ¬u v²etko, £o nám h e da´. Na hádza tieº svoju slávu v tom,
ke¤ prijíma z rúk Márie v¤a£nos´, ú tu a lásku, ktorou sme mu zaviazaní za jeho dobrodenia.
Je teda spravodlivé, aby sme sa správali pod©a tohto riadenia Boºieho, aby sa milos´, ako hovorí
ten istý sv. Bernard, vra ala k svojmu Pvod ovi tým istým rie£i²´om, ktoré nám ju priviedlo.
Toto robíme na²ou ú tou: obetujeme a zasvä ujeme v²etko, £ím sme a v²etko, £o máme
presvätej Panne, aby ná² Pán jej prostrední tvom prijal slávu a v¤a£nos´, ktorú sme mu povinní vzdáva´. Uvedomujeme si, ºe sme nehodní a nes hopní sami pristúpi´ k jeho nekone£nej
Velebnosti, a preto tak robíme skrze príhovor Panny Márie.
Okrem toho je to ú ta spojená s ve©kou pokorou, £nos´ou ktorú Boh miluje via ako v²etky
ostatné. Du²a, ktorá sa povy²uje, poniºuje Boha, du²a, ktorá sa pokoruje, vyvy²uje Boha. Boh
py²ným odporuje a pokorným dáva svoju milos´. Ak sa poniºujete a pokladáte sa za nehodný h
predstúpi´ pred neho a priblíºi´ sa k nemu, on zostupuje, zniºuje sa, aby pri²iel k vám, aby sa
ko hal vo vás a povy²oval vás i keby ste to ne h eli. Celkom opa£ne, ak pri hádzame k Bohu
smelo, bez prostredníka, Boh sa vz¤a©uje, nemoºno ho dostihnú´. Ako ve©mi miluje pokorné
srd e! Práve k tejto pokore zaväzuje mariánska ú ta, ke¤ºe u£í, aby sme nepri hádzali k ná²mu
Pánovi sami, ne h je akoko©vek neºný a milosrdný, ale obra ali sa vºdy o príhovor k svätej Panne,
ke¤ si ºeláme s ním hovori´ alebo sa k nemu priblíºi´, aby sme mu nie£o obetovali, alebo sa s ním
spájali a zasvä ovali sa mu.
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6.3

Pomo

Panny Márie

Ak presvätá Panna, ktorá je Matkou sladkosti a milosrdenstva a ktorá sa nikdy nedá predstihnú´
v láske a ²tedrosti, vidí ºe sa jej dávame elý, aby sme ju u tili a jej slúºili, zbavujeme sa toho, £o
máme najdrah²ie, aby sme ju tým okrá²lili, dáva sa tieº elá, a to nevýslovným spsobom, tomu,
kto jej dáva v²etko. Vtiahne ho do hlbín svoji h milostí, ozdobí ho svojimi zásluhami, podporuje
svojou mo ou, oºaruje svojím svetlom, objíma ho svojou láskou ude©uje mu svoje £nosti, pokoru,
vieru, £istotu,. . . Bude jeho zárukou, doplní jeho nedostatky a stane sa v ¬om v²etkým drahým
pre Jeºi²a. Kone£ne, ako tento £lovek je elý zasvätený Márii, tak i Mária je elá jeho. Takºe
moºno poveda´ o tomto dokonalom sluºobníkovi a die´ati Márie, to £o hovoril sv. Ján o sebe,
ke¤ prijal svätú Pannu za v²etok svoj majetok:  . . . u£eník si ju vzal k sebe (Jn 19, 27).
Toto spsobí v jeho du²i, ak ostane verná, hlboké opovrhnutie, ve©kú nedveru a nenávis´
k sebe a plnú dveru a dokonalú odovzdanos´ k Panne Márii, ako dobrotivej velite©ke. Neh©adá
uº oporu ako predtým vo svoji h vlohá h, úmyslo h, zásluhá h a dobrý h skutko h, ke¤ºe sa
úplne obetoval Jeºi²ovi skrze túto Matku. Má uº len jeden poklad, v ktorom sú v²etky jeho
majetky a ktorý uº nie je u neho. Tým pokladom je Mária.
Toto spsobí, ºe pri hádza k ná²mu Pánovi bez otro kého alebo ²krupulózneho stra hu a dodáva jeho modlitbe ve©kú dveru. Privádza ho to k po itom zboºného a u£eného abbé Ruperta,
ktorý poukazujú na ví´azstvo, ktoré vydobyl Jakub nad anjelom, hovorí svätej Panne tieto
krásne slová:  Mária, moja K¬aºná a nepo²kvrnená Matka Boho£loveka Jeºi²a Krista, ºiadam
si zápasi´ s týmto Muºom, totiº so Slovom Boha, ozbrojený nie svojimi vlastnými zásluhami, leº
 Akí sme mo ní a silní u Jeºi²a Krista, ak sme ozbrojení zásluhami a príhovorom
dstojnej Matky Boºej, ktorá, ako hovorí sv. Augustín, láskou premohla V²emohú eho!

tvojimi.

Ke¤ºe touto ú tou dávame Pánovi rukami jeho svätej Matky v²etky svoje dobré skutky, táto
dobrotivá prostrední£ka i h o£is´uje, skrá²©uje a spsobuje, ºe jej Syn i h prijíma.
O£is´uje i h od rznej sebalásky a od lipnutia na stvorení, ktoré sa priplazuje, ºe to ani
nepo i´ujeme, do najlep²í h £inov. Len £o sa o itnú v jej pre£istý h a plodný h ruká h, tieto
ruky, ktoré nikdy neboli po²kvrnené, ktoré nikdy nezahá©ali, ktoré o£is´ujú, £oho sa len dotknú,
odstra¬ujú z daru, ktorý jej podávame v²etko, £o v ¬om azda je skazené alebo nedokonalé.
Mária okrá²©uje tieto dobré skutky a zdobí i h svojimi zásluhami a £nos´ami. Je to tak, ako
keby vidie£an, htia si získa´ priaze¬ a náklonnos´ krá©a, ²iel ku krá©ovnej a podal jej jablko,
ktoré je elou jeho úrodou, aby ho odovzdala krá©ovi. Krá©ovná, ktorá prijala hudobnu£ký
dar£ek vidie£ana, poloºila by jablko do ve©kej a krásnej zlatej misy, a tak by ho ponúkla krá©ovi.
Jablko, ho i samo o sebe nedstojné, aby bolo ponúknuté krá©ovi, stalo by sa dstojným darom
pre jeho veli£enstvo, pretoºe je predloºené na zlatej mise a podáva ho krá©ovi najbliº²ia osoba.
Mária podáva tieto dobré skutky Kristovi, lebo ona si ni£ z toho £o jej priná²ame nepone há
pre seba. V²etko odvádza verne Jeºi²ovi. Ak dávame jej, dávame nevyhnutne Jeºi²ovi, ak
hválime ju, ak oslavujeme ju, ona ihne¤ hváli a oslavuje Jeºi²a. Teraz ako za onoho £asu, kedy
ju hválila sv. Alºbeta, ak ju hválime a ak jej dobrore£íme, ona spieva:  Magnikat anima mea
Dominum,   Velebí du²a moja Pána.
Spsobuje, ºe Jeºi² prijíma tieto dobré skutky, £o aký malý a hudobný by to bol dar tomuto
Krá©ovi krá©ov. Ak podávame nie£o Jeºi²ovi sami, dúfajú vo svoju vlastnú usilovnos´ a vlohy,
Jeºi² skúma tento dar a £asto ho zamieta pre jeho po²kvrnenie sebaláskou, ako kedysi zamietol
obete ºidov, plné vlastnej vle. Ke¤ mu v²ak nie£o podávame £istými a panenskými rukami jeho
premilej Matky, dotýkame sa jeho slabej stránky, ak mi je dovolené pouºi´ tohto výrazu. Nevidí
nato©ko ve , ktorá sa mu podáva, ako tú, ktorá ju podáva, nedíva sa nato©ko, odkia© pri hádza
dar, ako na tú, skrze ktorú pri hádza. Takto Mária, ktorá nikdy nebýva odmietnutá, ale vºdy
v©údne prijímaná svojím Synom, spsobuje, ºe jeho Velebnos´ prijíma s láskou v²etko, £o mu
podáva, ne h je to uº malé alebo ve©ké. Aby to Jeºi² prijal a mal v tom za©úbenie, posta£í, ak to
32

podáva Mária. To je tá ve©ká rada, ktorú dával sv. Bernard tým, ktorý h viedol k dokonalosti:
 Ak h e² obetova´ nie£o Bohu, staraj sa, aby si to obetoval pre©úbeznými a predstojnými rukami
Márie, ak ne h e² by´ odmietnutý.

i to, ako sme videli, nenúka sama prirodzenos´ malým tvorom vo£i ve©kým? Pre£o by nás
milos´ neviedla, aby sme robili to isté vo£i Bohu, ktorý je nekone£ne vyvý²ený nad nás a pred
ktorým sme menej ako atómy, ak máme okrem toho zástupky¬u takú mo nú, ºe nikdy nebýva
zamietnutá, takú dmyselnú, ºe pozná v²etky tajomstvá, ako získa´ srd e Boºie, takú dobrotivú
a takú milosrdnú, ºe neodmietne nikoho i ke¤ by bol akoko©vek nepatrný a zlý?
Neskr uvediem predobraz svoji h úvah v starozákonnom príbehu o Rebeke.

6.4

Oslava Boha

Táto ú ta, verne vykonávaná, je výbornou pomo ou, aby hodnota v²etký h na²i h dobrý h
skutkov bola obrátená na najvä£²iu oslavu Boha. Ve©mi málo ©udí pra uje pre tento vzne²ený
ie©, ho i v²et i sme k tomu zaviazaní; bu¤ preto, ºe nevie v £om je táto najvä£²ia sláva, alebo
ºe nemá o ¬u záujem. Av²ak Panna Mária, ktorej sme odovzdali hodnotu a zásluhy dobrý h
skutkov, dokonale vie, v £om je táto najvä£²ia sláva Boºia. Nekoná ni£ bez toho, aby to nebolo
na slávu Boºiu. Dokonalý sluºobník tejto dobrotivej velite©ky, ktorý sa jej elý zasvätil, mºe
poveda´ smelo, ºe hodnota v²etký h jeho skutkov, my²lienok a slov je obrátená na najvä£²iu
oslavu Boºiu, ak len neodvolá výslovne toto obetovanie. Mºe nájs´ nie£o pote²ujú ej²ie du²a,
ktorá miluje Pána £istou a nezi²tnou láskou a ktorá si via ení slávu a záujmy Boºie ako svoje
vlastné?

6.5

Panna Mária - pomo

na

aste za Jeºi²om

Táto ú ta je ©ahká, krátka, dokonalá a bezpe£ná esta, aby sme dospeli k spojeniu s Bohom,
v £om spo£íva kres´anská dokonalos´.
Je to esta ©ahká, esta, ktorú otvoril Jeºi² Kristus idú k nám, a na nej niet nijakej prekáºky
bránia ej nám prís´ k nemu. Pravda, moºno prís´ k spojeniu s Bohom inými estami, ale ez
omnoho via kríºov a hrozný h trápení, s po£etnej²ími ´aºkos´ami, ktoré prekonáme len ve©mi
´aºko. Museli by sme prejs´ temnými no ami a bojiskami, stra²nými úzkos´ami, ez strmé
vr hy, ez bolestne bodajú e t¯nie a hroznými pú²´ami. Av²ak estou Máriinou ideme vo©nej²ie
a pokojnej²ie.
Aj na nej musíme zvádza´ ukrutné boje a premáha´ ve©ké ´aºkosti, ale táto dobrá Matka
a velite©ka býva blízka a prítomná svojim verným sluºobníkom, aby im svietila v i h temnotá h
a v i h po hybnostia h, aby i h posil¬ovala v i h stra hu, aby im pomáhala v i h bojo h a ´aºkostia h. Táto panenská esta, ktorou sa hystáme nájs´ Jeºi²a Krista, je naozaj v porovnaní
s inými estou ruºí a medu. Bolo nieko©ko svätý h, ale málo, ako sv. Efrém, sv. Ján Dama²ský,
sv. Bernard, sv. Bernardín, sv. Bonaventúra, sv. Franti²ek Salezský at¤., ktorí sa dali touto
premilou estou, aby pri²li k Jeºi²ovi, pretoºe Du h Svätý, verný Máriin ºení h, im ju ukázal
zvlá²tnou milos´ou. Ale ostatní svätí vo ve©kom po£te, ho i boli tite©mi svätej Panny, predsa
nenastúpili alebo len ve©mi málo na túto estu. Práve preto vytrpeli krutej²ie a nebezpe£nej²ie
skú²ky.
Ale £ím to je, povedia mi ©udia naozaj oddaní Márii, ºe verní sluºobní i tejto dobrotivej
Matky musia to©ko trpie´ a ºe trpia vskutku via ako tí, ktorí sú jej menej oddaní? Hovorí sa
proti ním, prenasledujú i h, na ti im ut¯hajú, znies´ i h nemºu, alebo zasa krá£ajú vnútornými
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temnotami a pú²´ami, kde niet ani len kvapky nebeskej vlahy. Ke¤ táto ú ta k presvätej Panne
u©ah£uje estu, ktorou mienime nájs´ Jeºi²a Krista, £ím to je, ºe sa ¬ou to©ko opovrhuje?
Odpovedám, ºe najvernej²í sluºobní i Panny Márie, sú jej najvä£²ími ob©úben ami, preto
prijímajú od nej najvä£²ie milosti a priazne nebies, ktorými sú kríºe. Tvrdím tieº, sluºobní i
Márie nesú tieto kríºe s vä£²ou ©ahkos´ou, zásluhami a slávou. o by tisí krát zadrºalo iného
alebo ho povalilo, i h nezadrºí ani raz a privádza i h to ¤alej. Táto dobrá Matka, elá plná
milosti a oleja Du ha Svätého, vkladá v²etky tie kríºe, ktoré im vykrajuje, do ukru svojej
materskej sladkosti a do oleja £istej lásky. Preto i h prehltajú radostne ako zavarené ore hy, ho i
sú samé o sebe ve©mi horké. Verím, ºe nik, kto h e by´ zboºný a ºi´ sväto v Jeºi²ovi Kristovi
a ako dsledok trpie´ prenasledovanie, stále nies´ svoj kríº, neunesie nikdy ve©ké kríºe alebo i h
neponesie radostne, aº do kon a, ak nebude oddaný svätej Panne, lebo ona tieto kríºe osladzuje.
Práve tak, ako nik nebude jes´ bez ve©kého premáhania, v ktorom dlho nevytrvá, zelené ore hy,
ktoré by neboli naloºené do ukru.
Mariánska ú ta je krátkou estou ako nájs´ Jeºi²a Krista, na nej sa nedá zablúdi´ a krá£a
sa ¬ou radostnej²ie, ©ah²ie, teda i rý hlej²ie neº inými estami. Via sa urazí za krátky £as
poddanosti Márii a závislosti od nej, ako za elé roky vlastnej vle a spoliehania na seba. Poslu²ný
veria i, podrobený boºskej Márii, bude spieva´ ví´azné piesne nad v²etkými svojimi nepriate©mi.
Budú mu, pravdaºe, bráni´ v este, budú ho odhá¬a´ alebo mu podráºa´ nohy, ale s oporou,
pomo ou a vedením Márie ani nepadne, ani neustúpi, ani sa neoneskorí. Krokmi obra v krátkom
£ase prenikne k Jeºi²ovi, tou istou estou, na ktorú sa vydal ná² Pán, aby pri²iel k nám.
Pre£o myslíte, ºe Jeºi² Kristus ºil tak krátko na zemi a ºe z tý h neve©a rokov, ktoré pobudol
na tomto svete, skoro elý jeho ºivot uplynul v poddanosti a poslu²nosti jeho Matke? A h! Ho i
svoj vek skoro dov¯²il, mºeme poveda´, ºe ºil dlho a dlh²ie ako ten, ktorého straty pri²iel od£ini´,
i ke¤ Adam bol na svete via ako 900 rokov. Jeºi² Kristus ºil dlho, pretoºe bol neprestajne úplne
poddaný svojej svätej Matke a úplne s ¬ou zjednotený, aby bol poslu²ný Bohu, svojmu Ot ovi.
Lebo ten kto si tí svoju matku, podobá sa £loveku, ktorý zhromaºäuje poklady, hovorí Du h
Svätý (Sir 3, 5). Kto tí Máriu, svoju Matku, aº tak, ºe sa jej poddáva a poslú ha vo v²etký h
ve ia h, ve©mi skoro sa obohatí a zo d¬a na de¬ zhromaºäuje poklady akoby tajomstvom kame¬a
mudr ov.
V lone Márie, £o obklopovalo a vytvorilo muºa dokonalého, £o bolo v stave, aby pojalo do seba
toho, ktorého neobsiahne a nepojme elý vesmír, v lone Márie, hovorím, juná i sa stanú star ami
dov¯²enými vo svätosti, v skúsenosti a v múdrosti a v málo roko h dospejú aº do plnosti veku.

6.6

Zjednotenie s na²im Pánom

Mariánska ú ta je dokonalou estou, aby sme pri²li ku Kristovi a spojili sa s ním. Boºská Mária
je najdokonalej²ia a najsvätej²ia z £istý h tvorov a Jeºi², ktorý k nám pri²iel dokonale, nepoberal
sa inakadia© na svojej ve©kej a predivnej este. Najvy²²í, Neobsiahly, Nedostupný, Ten, ktorý je,
rá£il prís´ k nám, zemským £erví£kom, ktorí nie sme ni£. Ako sa to stalo?
Najvy²²í zostúpil dokonale a boºsky skrze Máriu aº k nám, ni£ nestratia zo svojho Boºstva
ani zo svojej svätosti a aj nám je skrze ¬u moºné vystupova´ k Najvy²²iemu bez akejko©vek
obavy.
Neobsiahly dal sa dokonale poja´ a obsiahnu´ Máriou, bez najmen²ej straty svojej nesmiernosti, a preto aj my, bez akejko©vek výnimky sa musíme ne ha´ dokonale obsiahnu´ a vies´ touto
pokornou Pannou.
Nedostupný sa k nám priblíºil, tesne, dokonale, áno i osobne sa spojil s na²ím £love£enstvom
skrze Máriu, bez najmen²ej újmy svojej velebnosti. Skrze Máriu sa mºeme i my priblíºi´ k Bohu
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a dokonale, tesne sa spoji´ s jeho velebnos´ou bez stra hu, ºe budeme odmietnutí.
Kone£ne Ten, ktorý je, rá£il prís´ k tomu, £o nie je a u£ini´, aby to, £o nie je, stalo sa bohom
v Tom, ktorý je. Urobil to dokonale, úplne sa dal a podrobil pokornej Panne Márii, neprestanú
by´ v £ase Tým, ktorý je v elej ve£nosti. Práve tak my skrze Máriu ho i nie sme ni£, mºeme
sa sta´ podobnými Bohu milos´ou a slávou, ak sa jej dáme tak dokonale a úplne, aby sme boli
ni£ sami sebe a v²etko v nej, bez obavy, ºe zablúdime.
Ne h mi niekto dá inú estu k Jeºi²ovi a ne h táto esta je vydláºdená v²etkými zásluhami
blahoslavený h, ozdobená v²etkými i h hrdinskými £nos´ami, osvetlená a okrá²lená v²etkými
jasmi a krásami anjelov a ne h v²et i anjeli a svätí sú na nej, aby viedli, bránili a posil¬ovali tý h,
ktorí sa h ú ¬ou ubera´. Naozaj, smelo hovorím a hovorím pravdu, ºe by som si rad²ej ako túto
estu, ktorá by bola taká dokonalá, zvolil nepo²kvrnenú estu Márie. Je to esta bez akejko©vek
²kody, bez dedi£ného i osobného hrie hu, bez tne i bez tmy. Ak príde mj premilý Jeºi², ako je
isté, v svojej sláve po druhý raz na zem, aby tu kra©oval, nezvolí k tomu inú estu ako boºskú
Máriu, ktorou tak bezpe£ne a dokonale pri²iel po prvý raz. Rozdiel medzi prvým a posledným
prí hodom bude ten, ºe prvý bol tajný a skrytý a druhý bude slávny a zjavný. Ale oba budú
skrz Máriu. Beda! Tu je tajomstvo, ktoré ne hápeme:  Hi ta eat omnis lingua,   Tu zm¨kni
kaºdý jazyk. 

Dokonalé zasvätenie sa Panne Márii je bezpe£nou estou, aby sme pri²li k Jeºi²ovi a nadobudli
svätos´ v spojení s ním.
Takáto mariánska ú ta, ktorej u£ím, nie je nová, je ve©mi dávna. Nemoºno presne ozna£i´,
kedy sa za£ína. Predsa je v²ak isté, ºe v Cirkvi na hádzame jej stopy uº mnoho storo£í.
Sv. Odilon, opát v Cluny, ktorý ºil okolo roku 1040, bol z jedným prvý h, ktorí ju verejne
konali vo Fran úzsku, ako sa uvádza v jeho ºivotopise.
Kardinál Peter Damiani hovorí, ºe roku 1036 blahoslavený Marin, jeho brat sa úplne zasvätil
Panne Márii v prítomnosti svojho spovedníka ve©mi povzbudzujú im spsobom. Ostal taký
verný po elý ºivot tejto ú te, ºe si zaslúºil pri svojej smrti by´ nav²tívený a pote²ený svojou
dobrotivou velite©kou a prijal z jej úst predpove¤ raja ako odmenu za svoje sluºby.
Tejto ú te sa oddávalo ve©a jednotliv ov aº do 17. storo£ia, kedy sa stala v²eobe ne známou.
Dstojný ote de Los-Rios z rádu sv. Augustína svojimi slovami a spismi, spolu so svojím
dverným priate©om Ot om de Roias, sa pri£inil o roz²írenie mariánskej ú ty v tý hto krajiná h. Napísali objemný zväzok pod názvom Hierar hia Mariana, v ktorom s ve©kou zboºnos´ou
a u£enos´ou hovoria, aké je starodávne, výborné a pevné toto zasvätenie sa Márii.
Ote de Los-Rios vo svojej horeuvedenej knihe uvádza mená knieºat, k¬aºien, vojvodov
a kardinálov z rozli£ný h krá©ovstiev, ktorí si osvojili tento spsob zboºnosti.
Dstojný ote Cornelius a Lapide, £nostný a hlboko vzdelaný teológ, preskúmal túto ú tu
a vydal jej hválu hodnú jeho náboºnosti. Nieko©ko ve©ký h osobností nasledovalo jeho príklad.
Ot ovia jezuiti, vºdy horliví v sluºbe Panne Márii, predloºili menom £lenov kolínskej kongregá ie spis o svätom nevo©ní tve vojvodovi Ferdinandovi bavorskému, vtedaj²iemu kolínskemu
biskupovi. Ten mu dal s hválenie a dovolil ho tla£i´, nabádajú v²etký h farárov a reho©níkov
svojej die ézy, aby ho roz²irovali, ako len budú m ´.
Kardinál de Bérulle, ktorého pamiatku poºehnáva elé Fran úzsko, bol jeden z najhorlivej²í h
²írite©ov tejto ú ty, napriek v²etkým potupám a v²etkým prenasledovaniam kritikov a vo©nomy²lienkárov, ktorí ho obvinili z novátorstva a z povery. Napísali a vydali proti nemu hanopis
a pouºili, alebo skr diabol i h pri£inením pouºil, tisí oraké úskoky, aby mu zabránili pri vyu£ovaní tejto zboºnosti vo Fran úzsku. Ale tento ve©ký svätý muº odpovedal na i h potupy len
svojou trpezlivos´ou a na i h námietky v hanopise iba kniºo£kou, v ktorej i h ví´azne vyvra ia.
Uvádza, ºe táto ú ta sa zakladá na príklade Jeºi²a Krista, na záväzko h, ktoré ku nemu máme
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a na s©ubo h, ktoré sme u£inili pri svätom krste. Zvlá²´ týmto posledným dvodom zatváral
ústa svojim protivníkom, ukazujú im, ºe toto zasvätenie sa Panne Márii a jej rukami Jeºi²ovi
Kristovi nie je ni£ím iným ako dokonalým obnovením krstný h s©ubov. O tomto zasvätení hovorí
via krásny h ve í, £o si moºno pre£íta´ v jeho spiso h.
V knihe, abbého Boudona, sú uvedené mená rozli£ný h pápeºov, s hvália i h takúto zboºnos´,
teológov, ktorí ju skú²ali, správy o prenasledovania h, £o sa proti nej podnietili a ona premohla,
a mená tisí i h osb, ktoré ju prijali. Nikdy ju nezavrhol ºiadny pápeº a nemohol by to urobi´,
aby sa nevyvrátili základy kres´anstva.
Je teda isté, ºe takáto ú ta vbe nie je nová a ak nie je v²eobe ná, to preto, lebo je príli²
vzá na, aby si ju ob©úbili a konali v²et i ©udia.
Táto zboºnos´ je bezpe£ným prostriedkom, aby sme pri²li k ná²mu Pánovi. Vlastnos´ou
svätej Panny je vies´ nás bezpe£ne k Jeºi²ovi Kristovi, ako je vlastnos´ou Jeºi²a Krista vies´ nás
bezpe£ne k ve£nému Ot ovi. A ne h sa du hovní ©udia falo²ne nedomnievajú, ºe Mária im bude
prekáºkou na este k spojeniu s Bohom. i by bolo moºné, aby tá, ktorá na²la milos´ pred Bohom
pre v²etký h ©udí vbe i pre kaºdého osobitne, bola prekáºkou du²i, aby nena²la ve©kú milos´
spojenia sa s Jeºi²om Kristom? Ona je plná milosti, spojená s Bohom a premenená v Boha,
ktorý uznal za vhodné, aby sa v ¬u vtelil. Mºe teda prekáºa´ du²i v dokonalom spojení sa
s Bohom?
Je pravda, ºe h©adie´ na iné stvorenia, ho i sväté, mºe niekedy ©ahko mari´ spojenie s Bohom.
Ale to neplatí pre Máriu, ako som povedal a budem opakova´, dokia© mi len sily posta£ia. Jedným
z dvodov, pre ktorý tak málo du²í dosahuje plnos´ veku Jeºi²a Krista je, ºe Mária, ktorá je
teraz práve tak, ako vtedy Matkou Syna a plodnou Nevestou Du ha Svätého, nie je dostato£ne
pestovaná v i h srd ia h. Kto h e ma´ dobre vyzreté a dobre vypestované ovo ie, ten musí ma´
strom, £o ho rodí. Kto h e ma´ plod ºivota, Jeºi²a Krista, musí ma´ strom ºivota, a ním je
Mária. Kto h e, aby v ¬om psobil Du h Svätý, ten musí ma´ jeho vernú a nerozlu£nú Nevestu,
boºskú Máriu, ktorú si vyvolil.
Bu¤te si teda istí, ºe £ím via budete vo svoji h modlitbá h, rozjímania h, prá a h a utrpenia h pozera´ na Máriu, ak uº nie poh©adom zrejmým, uvedomelým, tak aspo¬ poh©adom
nepozorovaným, tým dokonalej²ie budete na hádza´ Krista, ktorý býva vºdy s Máriou, ve©ký,
mo ný, psobia i a nepo hopite©ný. Takto teda nielenºe sa boºská Mária, plne v Bohu zanikajú a, nestáva prekáºkou pre dokonalý h dospie´ k spojeniu s Bohom, ale ani doteraz nebolo
a nikdy nebude tvora, ktorý by nám ú£innej²ie pomáhal v tomto ve©kom diele. Jednak to urobí
milos´ami, ktoré nám k tomu poskytne, lebo nik nie je naplnený my²lienkami na Boha, iba skrze
¬u, ako hovorí istý svätý, jednak starostlivos´ou, ktorú bude ma´ vºdy, aby nás za hránila od
mámenia a klamu zlého du ha.

6.7

O hrana pred zlým du hom

Tam, kde je Mária, nijako nie je zlý du h a jedným z najneomylnej²í h znakov, ºe je niekto
vedený dobrým du hom je, ºe sa ve©a a vrú ne modlí k tejto dobrej Matke, £asto na ¬u myslí
a £asto o nej hovorí. H©a, my²lienka istého svät a, ktorý dodáva, ºe ako dý hanie je bezpe£nou
známkou ºivota v tele, tak je bezpe£nou známkou, ºe du²a nie je oddelená od Boha hrie hom,
ak myslí £asto na Máriu a rada ju vzýva.
Mária sama ni£í v²etky bludy, ako hovorí Cirkev a Du h Svätý, ktorý ju vedie:  Samotná
vyni£ila si v²etky bludárstva na elom svete (Hodinky k P. Márii). Aj ke¤ kriti i na to reptajú,
nikdy kres´an verne u tievajú i Máriu neupadne do bludu alebo klamu, aspo¬ nie do výslovného.
Poblúdi sná¤ ve ne, bude poklada´ loº za pravdu a zlého du ha za dobrého, ho i ´aº²ie ako iní,
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ale skr alebo neskr pozná svoju hybu a ve ný omyl. A aº to pozná, nebude zatvrdlivo veri´
ani háji´, o £om si myslel, ºe je pravda.
Ak teda niekto h e, ako si prajú ©udia zboºní, postupova´ na este dokonalosti bez stra hu
z oklamania a nájs´ bezpe£ne i dokonale Jeºi²a Krista, musí sa so ²irokým srd om a o hotnou
mys©ou odda´ tejto ú te k svätej Panne, ktorú moºno e²te nepoznal. Ne h nastúpi túto výbornú
estu, ktorá mu bola neznáma a ktorú mu ukazujem.
Je to esta, ktorou ²iel Kristus, vtelená Múdros´, na²a jediná hlava. Du²a, uberajú a sa ¬ou,
nemºe sa zmýli´. Je to esta ©ahká pre plnos´ milosti a pomazania Du ha Svätého, ktoré ju
napl¬ujú, idú ¬ou nikdy sa neunavíme, nikdy neustúpime. Je to esta, ktorá nás v krátkom
£ase privedie ku Kristovi, dokonalá, bez blata, pra hu a najmen²í h ne£istt hrie hu. Napokon
je to esta bezpe£ná, ktorá nás vedie ku Kristovi a do ve£ného ºivota elkom priamo a isto, bez
odvádzania vpravo £i v©avo.
Nastúpme teda na ¬u a krá£ajme po nej d¬om i no ou aº do plnosti veku Jeºi²a Krista.

6.8

Du²evná sloboda

Táto ú ta dáva ©u¤om, ktorí ju verne konajú, ve©kú vnútornú slobodu Boºí h dietok. Ke¤ sa
elí zasvätíme Kristovi, ná²mu dobrému Pánovi, staneme sa jeho poddanými. Odmena za toto
zajatie z lásky, do ktorého sa dávame, zbavuje du²u v²etkej úzkosti a v²etkého otro kého stra hu,
ktorý by ju len tiesnil, väznil a zväzoval. Roz²iruje srd e pevnou dverou v Boha, ukazujú mu
ho ako jeho Ot a, a vlieva do neho neºnú synovskú lásku.
Nebudem sa zdrºiava´ dokazovaním tejto pravdy, obmedzím sa len na to, ºe poviem udalos´
z dejín, ktorú som £ítal v ºivotopise matky Agne²ky Jeºi²ovej, rozjímavej sestry rehole sv. Dominika z klá²tora Langea v Auvergne, kde zomrela v povesti svätosti roku 1634. Ke¤ mala sotva
7 rokov, trpela ve©kými du²evnými mukami. Náhle po£ula hlas hovoria i jej, ºe ak h e by´ zbavená v²etký h svoji h múk a by´ o hránená od v²etký h svoji h nepriate©ov, aby sa £o najskr
zasvätila Jeºi²ovi a jeho svätej matke. Ke¤ sa vrátila domov, rý hlo sa dala elá Jeºi²ovi a Márii,
ho i pred tým nevedela, £o znamená táto ú ta. A nájdú ºeleznú re´az, pripla si ju na bedrá
a nosila aº do smrti. Po tomto úkone v²etky jej muky a úzkosti pominuli a nadobudla ve©kého
pokoja a ve©kodu²nosti, £o ju pohlo, aby nau£ila tejto ú te nieko©ko zboºný h osb, ktoré v nej
dosiahli ve©kej dokonalosti. Medzi nimi bol P. Oliera, zakladate© seminára sv. Sulpí ia a nieko©ko
k¬azov a du hovný h osb z toho istého seminára. Istého d¬a sa jej zjavila Panna Mária, dala jej
na krk zlatú re´az, aby jej prejavila svoju rados´, ºe sa úplne zasvätila Synovi a jej. Sv. Ce ília,
ktorá svätú Pannu sprevádzala, jej povedala:  ´astní sú verní poddaní Krá©ovnej nebies, lebo
budú poºíva´ skuto£nú slobodu.

6.9

Dobro blíºneho

o by nás moºno e²te pohýnalo, aby sme sa oddali tejto ú te, sú ve©ké dobrá, ktoré sa z nej
dostanú ná²mu blíºnemu. Týmto du²evným úkonom mu preukazujeme lásku neoby£ajným spsobom. Dávame mu rukami Márie v²etko, £o máme najdrah²ie, t.j. zmiernu a nadobúdajú u
hodnotu v²etký h na²i h dobrý h skutkov, nevynímajú sebemen²ie dobré my²lienky a utrpenia.
Dovo©ujeme, aby v²etko, £o sme nadobudli a £o nadobudneme aº do smrti v zados´u£inení, bolo
pod©a vle svätej Panny pouºité na obrátenie hrie²nikov alebo na vyslobodenie du²í z o£ist a.
i nemilujeme takto svojho blíºneho dokonale? Nie sme takto pravými u£eníkmi Jeºi²a
Krista, ktorý h pozna´ pod©a lásky? Nepra ujeme takto na obrátení hrie²nikov, bez toho, aby
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sme sa báli domý²©avosti a na vyslobodení du²í z o£ist a, nerobia takmer ni£ iné ako to, £o je
kaºdý povinný kona´ kaºdý kres´an?
Na to, aby sme poznali skvelos´ tejto pohnútky, by bolo potrebné vedie´, aké je to dobro
obráti´ nejakého hrie²nika alebo vyslobodi´ nejakú du²u z o£ist a. Dobro nekone£né, vä£²ie
ako prirodzené dobro elého sveta, pretoºe tým dávame du²u Bohu. Keby sme touto ú tou
vyslobodili len jednu du²u za elý svoj ºivot, keby sme obrátili len jediného hrie²nika, nebolo
by to dostato£nou pohnútkou kaºdému £loveku, naozaj milujú emu svojho blíºneho, aby sa jej
oddal?
Treba v²ak poznamena´, ºe na²e dobré skutky, idú e rukami Márie, sa o£is´ujú, tým sa zvy²uje
i h zásluha a hodnota uzmierujú a a nadobúdajú a. Preto bývajú ove©a ú£innej²ie na u©avenie
du²iam v o£ist i a na obrátenie hrie²nikov, neº keby nepre hádzali panenskými a ²tedrými rukami
Márie. To málo, £o dávame skrze Pannu Máriu, zbavené vlastnej vle a z plne nezi²tnej lásky,
stáva sa dostato£ne mo ným na to, aby obmäk£ilo hnev Boºí a pritiahlo jeho milosrdenstvo.
A moºno pri smrti niekoho sa uvidí, kto bol ve©mi verný tejto ú te, ºe tým vyslobodil mnoho
du²í a obrátil mnoho hrie²nikov, ho i vykonával iba oby£ajné skutky. Aká to rados´ pri jeho
súde! Aká sláva vo ve£nosti!

6.10

Obdivuhodný prostriedok k vytrvalosti

Napokon akosi najmo nej²ie nás nabáda k tejto ú te k Panne Márii to, ºe je podivuhodným
prostriedkom, aby sme zotrvali v £nosti a boli vºdy verní. Pre£o obrátenie zna£nej £asti hrie²nikov
nebýva trvalé? Pre£o tak ©ahko upadáme znova do hrie hu? Pre£o zna£ná £as´ spravodlivý h,
namiesto toho, aby postupovali od £nosti k £nosti a získavali si nové milosti, strá ajú £asto tie
skromné £nosti a milosti, ktoré mali ? Toto ne²´astie po hádza, ako som ukázal, odtia©, ºe
£lovek, ho i je taký skazený, slabý a nestály, dveruje sám sebe, spolieha sa na svoje vlastné sily
a pokladá sa za s hopného o hráni´ si poklad svoji h milostí, £ností a zásluh.
Nuº, touto ú tou zverujeme Panne Márii, ktorá je verná, v²etko, £o máme. iníme si ju
neobmedzenou opatrovky¬ou v²etký h svoji h hodnt prirodzený h i hodnt v poriadku milosti.
Jej vernosti sa zverujeme, o jej mo sa opierame, od jej milosrdenstva a jej lásky si s©ubujeme, ºe
bude udrºova´ a rozmnoºova´ na²e £nosti a zásluhy napriek úkladom diabla, sveta a tela, ktorí sa
usilujú, aby nám i h ukradli. Hovoríme jej ako dobré die´a svojej matke a verný sluºobník svojej
velite©ke:  Stráº mi mj poklad. 
 Dobrá Matka a velite©ka, uznávam ºe na tvoj príhovor som prijímal aº doteraz via milostí
Boºí h, ako si zasluhujem.

Moja neblahá skúsenos´ ma u£í, ºe nesiem tento poklad v nádobe

ve©mi krehkej a ºe som ve©mi slabý a úbohy, aby som ho u seba u hoval. Uloº mi u seba v²etko,
£o mám a za hovaj mi to svojou vernos´ou a svojou mo ou. Ak ty nado mnou bude² bdie´, ni£
nestratím, ak ma ty bude² podopiera´, iste nepadnem, ak ma ty bude²

hráni´, som bezpe£ný vo£i

svojim nepriate©om. 

Práve toto výslovne hovorí sv. Bernard, aby nás povzbudil k tejto ú te:  Ak
nepadne², ak ´a

hráni, nemusí² sa

do prístavu spásy.

´a drºí Mária,

bá´, ak ´a vedie, neunaví² sa, ak ti je naklonená, djde²

Sv. Bonaventúra akoby to isté hovoril e²te výslovnej²ie:  Panna

Mária nie-

lenºe má sama plnos´ svätosti, ale ona tieº u hováva a o hra¬uje svätý h v i h plnosti. Bráni
i h, aby sa i h £nosti nerozptýlili, aby sa i h zásluhy neskazili, aby sa i h milosti nestratili, aby
im diabol neu²kodil a napokon zdrºuje Syna, aby hrie²nikov netrestal. 

Mária je Panna verná, ktorá svojou vernos´ou Bohu napravuje straty, £o zavinila neverná Eva
svojou spreneverou. Vyprosuje vernos´ k Bohu a vytrvalos´ k nej sa utiekajú im. Preto ju ktorýsi
sväte prirovnáva k pevnej kotve, ktorá i h drºí a bráni, aby nestroskotali na rozbúrenom mori
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tohto sveta, kde to©ko ©udí zahynulo preto, ºe nepri©nuli k Márii.  Pripútavame, hovorí,  du²u
k tebe ako k pevnej kotve.  K nej sa najvia pripútavali svätí, ktorí sa spasili a k nej pripútavali
iný h, aby vytrvali v £nosti. ´astní teda a tisí krát ²´astní kres´ania, ktorí sa k nej teraz verne
a úplne pripútavajú ako k pevnej a bezpe£nej kotve. Zúrivos´ búrky tohto sveta nebude m ´
potopi´ ani zni£i´ i h nebeské poklady. ´astní tí, £o vstupujú do nej ako do Noemovej ar hy.
Vody potopy hrie hu, ktoré po hovávajú to©ko ©udí, im vbe neu²kodia. ´astné neverné dietky
ne²´astnej Evy, pripútavajú e sa k Márii, k Panne, ktorá vºdy  ostáva verná a nikdy sa nezaprie
a  miluje v²etký h tý h, ktorí ju milujú, nie iba láskou itovou, ale i láskou £innou a ú£innou.
Bráni im ve©kou hojnos´ou milostí, aby nepo©avili v £nosti, neklesli na este, strá ajú milos´ jej
Syna.
Táto dobrá Matka prijíma vºdy z £írej lásky v²etko, £o si u nej ukladáme. Ke¤ to uº
prijala ako opatrovní£ka, je zaviazaná spravodlivos´ou pod©a stanovenej zmluvy, hráni´ nám to.
Rovnako ako niekto, u koho by som si us hoval tisí dukátov, bol by zaviazaný hráni´ mi i h
tak, ºe keby sa pre jeho nedbalos´ moji h tisí dukátov náhodou stratilo, pod©a práva bol by
za to zodpovedný. Av²ak, verná Mária nikdy nedopustí, aby sa jej nedbalos´ou stratilo, £o jej
zveríme. Skr pominie nebo a zem, ako by bola ona nedbalou alebo nevernou vo£i tým, ktorí jej
dverujú.
Úbohé dietky Márie, va²a slabos´ je zvr hovaná, va²a nestálos´ je ve©ká, elý vá² základ je
poru²ený, rodíte sa z poru²enej hmoty dietok Adama a Evy. Neupadajte preto do malomyse©nosti, ale te²te a radujte sa, máte tu tajomstvo, ktorému vás u£ím, tajomstvo neznáme takmer
v²etkým kres´anom aj tým najzboºnej²ím.
Nene hávajte svoje zlato a striebro vo svoji h pokladni ia h, prelomenéný h zlým du hom,
ktorý vás okradol, a sú príli² malé, slabé a staré v porovnaní s takým ve©kým a vzá nym pokladom. Nelejte £istú kri²tá©ovú vodu zo studni e do svoji h nádob plný h ne£istoty a nákazy od
hrie hu. Ak uº tam aj nie je hrie h, iste tam e²te ostal zápa h po ¬om, voda by sa ním pokazila.
Nelejte výborné vína do starý h sudov, ktoré boli naplnené zlými vínami, skazili by sa a sná¤
i vytiekli.
Aj ke¤ mi vy, du²e vyvolené, rozumiete, predsa je tu potrebné hovori´ otvorenej²ie. Nedávajte
zlato svojej lásky, striebro £istoty, vodu nebeský h milostí ani víno svoji h zásluh do deravého
vaku, do starej a rozbitej pokladni e, do nakazenej a poru²enej nádoby, ako ste vy. Inak vás
okradnú zlodeji, diabli, ktorí sliedia, £akajú vo dne i v no i, kedy sa im k tomu naskytne
vhodná príleºitos´. Inak pokazíte svojím zápa hom sebalásky, sebadvery a vlastnej vle v²etko
naj£istej²ie, £o Boh vám dáva.
Vloºte a vlejte do lona a do srd a Márie v²etky svoje poklady, v²etky svoje milosti a £nosti. H©a, nádoba du hovná, po£estná, vzne²ená, nádoba poboºnosti. Od tej hvíle, £o sa Boh
sám osobne uzavrel so v²etkou svojou dokonalos´ou do tejto nádoby, stala sa úplne du hovnou
a príbytkom najdokonalej²í h du²í. Stala sa tihodným a £estným trónom najvä£²í h knieºat
ve£nosti, vzne²enou v ú te a svojimi sladkos´ami, milos´ami a £nos´ami najslávnej²ím sídlom.
Stala sa bohatou ako dom zlatý, silnou ako veºa Dávidova a £istou ako veºa zo slonovej kosti.
Aký ²´astný je £lovek, ktorý dal v²etko Márii, ktorý vo v²etkom a so v²etkým sa zveruje
Márii! Je elý v Márii a Mária je elá v ¬om. Smelo mºe poveda´ s Dávidom:  Ona je stvorená
pre m¬a , alebo s u£eníkom - milá£kom:  Vzal si ju k sebe (Jn 19, 27), alebo s Jeºi²om:  V²etko,
£o mám, je tvoje a v²etko, £o ty má², je moje .
Ak sa niektorý kritik, £ítajú tieto riadky domnieva, ºe hovorím s nadsádzkou a z prehnanej
ú ty, ten ma ne hápe. ije ako telesný £lovek, ktorý nena hádza zá©ubu vo ve ia h du ha, je zo
sveta, ktorý nemºe prija´ Du ha Svätého, alebo je py²ný a odsudzuje alebo opovrhuje v²etkým,
£o ne hápe. Du²e, ktoré sa nenarodili z krvi ani z vle tela ani z vle muºa, ale z Boha a z Márie,
tie ma po hopia a nájdu zá©ubu v moji h slová h. Práve pre ne pí²em tieto riadky.
Predsa v²ak jedným i druhým hovorím, vra ajú sa k tomu, £o som preru²il, ºe boºská
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Mária, najvernej²ia a naj²tedrej²ia zo v²etký h £istý h tvorov, sa nedá nikdy predís´ v láske
a ²tedrosti. Za vají£ka, ako hovorí niektorý svätý, dá kravi£ku, t.j. za to málo, £o jej dávame,
dáva mnoho z toho, £o prijala od Boha. Ak sa jej dáva niektorá du²a bez výhrady, Mária sa dáva
tieº bez výhrady. Ak vkladá niektorá du²a svoju dveru v Máriu bez opováºlivosti, pra ujú
zo svojej strany na tom, aby získavala £nosti a krotila svoje vá²ne, Mária sa tej du²i tieº dáva
bez výhrady.
Ne h teda verní sluºobní i svätej Panny povedia smelo so sv. Jánom Dama²ským:  Majú
dveru v teba, Bohorodi£ka, budem za hránený, pod tvojou o hranou nebudem sa bá´ ni£oho.
S tvojou oporou a pomo ou budem bojova´ proti svojim nepriate©om a zaºeniem i h, lebo tebe sa
za©úbi´ je zárukou spásy, ktorú Boh dáva tým, ktorý h
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h e spasi´.

Kapitola 7

Bibli ký obraz dokonalej ú ty
V²etky pravdy, o ktorý h som práve písal s oh©adom na Pannu Máriu a jej dietky, nám Du h
Svätý v Písme Svätom obdivuhodne zobrazil v príbehu Jakuba, ktorý prijíma poºehnanie svojho
ot a Izáka starostlivos´ou a dvtipom svojej matky Rebeky. Pozrime sa, ako nám ho predkladá
Du h Svätý, potom k nemu pripojím nieko©ko vlastný h vysvetliviek.

7.1

Rebeka a Jakub

Ke¤ Ezau predal Jakubovi svoje prvorodenstvo, Rebeka, matka obo h bratov, ktorá neºne milovala Jakuba, zaistila mu túto prednos´ o nieko©ko rokov neskr svätým a tajomným úskokom.
Izák bol uº ve©mi starý, a preto h el poºehna´ svoje deti skr ako zomrie. Zavolal si svojho
syna Ezaua, ktorého miloval a poslal ho na lov, aby si mal £o zajes´ a s©úbil mu poºehnanie.
Rebeka urý hlene upovedomila Jakuba o tom, £o sa robí. Kázala mu, aby ²iel a vzal dve koz©atá
zo stáda. Ke¤ tak urobil, dal i h matke a tá pripravila z ni h Izákovi jedlo, £o mal rád. Obliekla
Jakuba do Ezauový h ²iat, ktoré us hovávala a ovinula mu ruky i krk koz©a ou koºou, aby ote ,
ktorý uº nevidel, mohol sa po£ujú hovori´ Jakuba, aspo¬ pod©a hlpov na ruká h domnieva´, ºe
to je jeho brat Ezau. Izák zarazený týmto hlasom, o ktorom myslel, ºe patrí Jakubovi, mu kázal
pristúpi´ bliº²ie. Ohmatal hlpy na koºia h, ktorými si Jakub ovinul ruky a povedal, ºe hlas je
sí e Jakubov, ale ruky sú Ezauove. Ke¤ sa najedol, pobozkal Jakuba a u ítil jeho vo¬avé ²aty,
poºehnal ho a prial mu hojnos´ nebeskej rosy a zemskej úrody. Ustanovil ho pánom v²etký h
jeho bratov a svoje poºehnanie ukon£il týmito slovami:  Kto by zlore£il tebe, ten ne h je zlore£ený
a kto by ti dobrore£il, ne h je naplnený poºehnaním. 

Sotva Izák dohovoril tieto slová, pri hádza Ezau a priná²a na zajedenie, £o ulovil, aby ho ote
potom poºehnal. Sv. patriar ha sa neuverite©ne na©akal, ke¤ zistil, £o sa práve stalo. Ale ani mu
nezi²lo na um , aby odvolal, £o u£inil, naopak, e²te to potvrdil, lebo ve©mi zrete©ne videl v tomto
riadení Boºí prst. Tu Ezau skríkol ve©kým hlasom, ako zaznamenáva Písmo Sväté, a hlasno,
ºalujú na klamstvo svojho brata, sa pýtal ot a, £i má iba jedno poºehnanie. Predobrazuje
tým, ako poznamenávajú svätí ot ovia, ©udí, ktorí ©ahko zmie²ajú Boha so svetom a h ú sa
radova´ zárove¬ z nebeskej i pozemskej úte hy. Izák, dojatý ve©kým nárekom Ezauovým, napokon
ho poºehnal, ale poºehnaním pozemským, £inia ho poddaným jeho bratovi. Tým sa v ¬om
roznietila taká jedovatá závis´ vo£i Jakubovi, ºe uº len £akal na ot ovu smr´, aby ho zabil.
Jakub by iste nebol u²iel smrti, keby ho nebola jeho matka o hránila svojím dvtipom a dobrými
radami, ktoré mu dala a on poslú hol.
Skr ako vysvetlím tento krásny príbeh, je potrebné poznamena´, ºe pod©a svätý h ot ov
a vyklada£ov Písma Jakub je predobrazom Jeºi²a a vyvolený h a Ezau obrazom zavrhnutý h.
41

Sta£í skúma´ £iny a správanie toho i onoho, aby sme to posúdili.
Ezau, star²í brat, bol silnej a mohutnej telesnej postavy, vedel zru£ne a dmyselne strie©a´
z luku a lovi´ zver. Takmer nikdy sa nezdrºal doma. Skladal svoju dveru iba vo svoju silu
a ²ikovnos´ a pra oval iba vonku. Nestaral sa, aby miloval svoju matku Rebeku a ani ni£ nerobil
pre tento ie©. Svojmu ºalúdku lahodil aº do takej miery , ºe svoje prvorodene ké právo predal
za misu ²o²ovi e. Bol ako Kain, plný závisti vo£i svojmu bratovi Jakubovi, a prenasledoval ho
do krajnosti.
H©a, ako si vºdy vedú zavrhnutí:
Spoliehajú sa na svoju silu a svoj dmysel. Sú ve©mi silní, ve©mi obratní a osvietení vo ve ia h
pozemský h, ale ve©mi slabí a nevedomí vo ve ia h nebeský h.
Vbe sa nezdrºiavajú, alebo len málo, doma vo svojom vlastnom príbytku, t.j. vo svojom
vnútri, ktoré je vnútorným a podstatným príbytkom, Bohom daným kaºdému £loveku, aby v ¬om
zostával pod©a jeho príkladu, lebo Boh zostáva vºdy doma, u seba. Nemilujú ústranie, ani
du hovnos´ a vnútornú zboºnos´. Nadávajú do mali herný h, poboºnostkárov a £udákov tým,
ktorí sú vnútorní a odlú£ení od sveta a pra ujú via vo vnútri ako navonok.
Nepri£i¬ujú sa o ú tu k svätej Panne, Matke vyvolený h. Nesprávajú sa sí e výslovne nevraºivo, niekedy ju i vy hva©ujú, hovoria, ºe ju milujú a vykonávajú dokon a k jej ti niektoré
poboºnosti, ale nemºu znies´, aby ju niekto neºne miloval, lebo nemajú pre ¬u Jakubovu neºnos´. Majú stále námietky proti takej ú te, ktorej sa jej dobré dietky a sluºobní i verne oddávajú,
aby si získali jej náklonnos´. Neveria, ºe by mariánska ú ta bola nevyhnutná ku spáse. A ke¤
¬ou zjavne neopovrhujú, uº sa domnievajú, ºe je to dos´ a ºe získali jej priaze¬. Vraj sú konie
kon ov jej sluºobníkmi, ke¤ hovoria a mrmlú k jej ti nieko©ko modlitieb bez neºnej lásky k nej
a bez vlastného polep²enia,
Zavrhnutí predávajú svoje prvorodene ké právo, rajské rozko²e za misy ²o²ovi e - za pozemské
rozko²e. Smejú sa, pijú, jedia, zabávajú, hrajú, tan ujú a nenamáhajú sa, rovnako ako Ezau,
aby sa stali hodnými poºehnania nebeského Ot a. Skrátka, myslia len na zem, milujú len zem,
hovoria a robia v²etko iba pre zem a pre rozko². Predávajú za hví©kový pºitok, za márny dym
ti a za hrudu tvrdej zeme, ºltej alebo bielej, krstnú milos´, svoje rú ho nevinnosti a nebeské
dedi£stvo.
Kone£ne zavrhnutí nenávidia a prenasledujú vyvolený h, £i uº zjavne alebo tajne. Nemºu
i h znies´, poh¯dajú nimi, kritizujú i h, karikaturujú, potupujú, okrádajú, podvádzajú, vysávajú,
²tvú na ni h a za²©apujú i h do pra hu. Oni sami zatia© zhromaºäujú majetok, oddávajú sa
rozko²iam, postupujú v hodnostia h, oboha ujú sa, vzmáhajú sa a ºijú v pohodlí.
Pokia© ide o Jakuba, mlad²ieho syna, bol telesne slabý, ti hý a pokojný. Oby£ajne býval
doma, aby si získal priaze¬ svojej matky Rebeky, ktorú neºne miloval. Ke¤ niekedy odi²iel,
nebolo to z jeho vlastnej vle, ani z dvery vo svoj dmysel, ale aby poslú hol matku.
Miloval a til si svoju matku, preto býval doma. Vyhýbal sa v²etkému, £o by sa jej azda
nepá£ilo a robil v²etko, o £om vedel, ºe je jej príjemné, £o zvy²ovalo v Rebeke lásku, ktorú
k nemu pre hovávala.
Bol podriadený vo v²etkom svojej matke, bol jej plne poslu²ný vo v²etký h ve ia h. Pohotovo,
bez otá©ania a radostne, na najmen²ie znamenie jej vle, malý Jakub beºal a pra oval. Veril
v²etkému, £o mu hovorila. Aj ke¤ mu kázala vyh©ada´ dve kozliatka a prinies´ i h, aby i h
pripravila jeho ot ovi Izákovi, Jakub jej ni£ nenamietol, ale bez ²pekulovania urobil, £o mu
povedala.
Mal ve©kú dveru vo svoju matku. Nespoliehal sa ani tak na svoju ²ikovnos´, ale jedine
na starostlivos´ a o hranu svojej matky. Prosil ju o pomo vo v²etký h svoji h potrebá h a radil
sa s ¬ou vo v²etký h svoji h po hybnostia h. Ke¤ sa jej opýtal, £i nedostane namiesto ot ovho
poºehnania zlore£enie, uveril jej a zveril sa jej, ke¤ mu povedala, ºe ona berie na seba toto
zlore£enie.
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Napokon napodobnil, nako©ko mohol, £nosti, ktoré videl na svojej matke. Zdá sa, ºe jedným
z dvodov, pre ktorý sa zdrºiaval doma, bolo, aby napodobnil svoju matku, ktorá bola £nostná
a vz¤a©ovala sa zlej spolo£nosti, kazia ej mravy. Tým sa u£inil hodným, aby prijal dvojaké
poºehnanie svojho ot a.
Pozrime sa tieº, ako sa správajú vyvolení.
Drºia sa doma u svojej matky, t.j. milujú ústranie, sú vnútorní. Sú usilovní v modlitbá h pod©a
príkladu a v spolo£nosti svojej Matky, svätej Panny, ktorej v²etka sláva je vnútri a ktorá po elý
svoj ºivot tak milovala odlú£enos´ a modlitbu. Niekedy sí e výjdu von do sveta, ale to býva
z poslu²nosti Boºej vli a vli i h Matky, aby plnili povinnosti svojho stavu. Aj ke¤ na poh©ad
konajú vonku ve©ké ve i, ove©a via si enia tie, ktoré konajú vo svojom vnútri, v spolo£nosti
Panny Márie, pretoºe tam konajú ve©ké dielo svojej dokonalosti, proti ktorému v²etky ostatné
skutky sú iba detské hra£ky. I h bratia a sestry pra ujú niekedy usilovne a dmyselne pre svet
a dostávajú za to hválu a uznanie. Oni vedia, osvietením Du ha Svätého, ºe je omnoho via slávy,
dobra a radosti v tom, ke¤ zostávajú skrytí v ústraní s Jeºi²om Kristom, svojím vzorom, v úplnom
a dokonalom poddanstve svojej Matky, ako keby sami konali divy prirodzenosti a milosti vo svete,
ako to©ko iný h. Slávu Boºiu a bohatstvo pre £loveka moºno nájs´ v dome Máriinom.
Pane Jeºi²u, aké sú milé tvoje príbytky! Vrabe si na²iel dom a hrdli£ka hniezdo, kde kladie
svoje mlá¤atá ( 84). Aký je ²´astný £lovek, ktorý prebýva v dome Máriinom, kde si si ty prvý
urobil príbytok! V tomto dome vyvolený h prijíma pomo od teba jediného, tam  si vymeral
stupne v²etký h £ností, aby sa tak v tomto slzavom údolí povzná²al svojím srd om k dokonalosti.

Vyvolení neºne milujú a opravdivo u tievajú Pannu Máriu ako svoju dobrotivú Matku a velite©ku. Milujú ju nie iba ústami, ale skuto£ne; u tievajú ju nielen navonok, ale v h¨bke srd a.
Vystríhajú sa ako Jakub v²etkého, £o by sa jej azda nepá£ilo a s nad²ením robia v²etko, o £om
si myslia, ºe by si tým získali jej náklonnos´. Priná²ajú a dávajú jej nie dve kozliatka ako Jakub
Rebeke, ale svoje telo a svoju du²u so v²etkým, £o k nim patrí. iadajú si, aby i h prijala ako
nie£o, £o jej patrí, aby i h zabila a usmrtila hrie hu a im samým, oderú i h a zvlieknú z i h
vlastnej koºe a z i h sebalásky, aby sa mohli zapá£i´ Jeºi²ovi, jej Synovi. On ne h e za u£eníkov
a priate©ov nikoho, iba tý h, ktorí zomreli sami sebe. iadajú si aby i h pripravila pod©a vle
Ot a nebeského k jeho najvä£²ej sláve, ktorú pozná lep²ie, ako ktorýko©vek iný tvor, aby jej
starostlivos´ou a príhovorom toto telo a táto du²a, dobre o£istené od po²kvrny, dobre um¯tvené
a pripravené, boli lahodným pokrmom, hodným poºehnania Ot a nebeského. i toto nebudú
£ini´ vyvolení kres´ania, ktorí nájdu rados´ v dokonalom zasvätení sa Kristovi rukami Márie,
ktorému i h u£íme? i to nebudú verne plni´, aby dokázali Jeºi²ovi £innú a odváºnu lásku?
Zatvrdilí hovoria, ºe milujú Jeºi²a a u tievajú Máriu, ale nie nato©ko, aby im dávali nie£o
zo svojho majetku, aby im obetovali svoje telo s jeho zmyslami, svoju du²u s jej vá²¬ami. Vyvolení
sú poddaní svätej Panne a poslu²ní jej ako svojej Matke pod©a príkladu Jeºi²a Krista, ktorý
tridsa´ rokov, ke¤ ºil na zemi, oslavoval Boha, svojho ot a, dokonalou a úplnou poslu²nos´ou
svojej svätej Matke.
Vyvolení poslú hajú Máriu, dbajú prísne na jej rady, ako malý Jakub dbal na rady Rebeky,
ktorá mu hovorila:  Syn mj, poslú hni moje rady (Gen 27, 8), alebo ako sluºobní i na svadbe
v Káne, ktorým svätá Panna povedala:  oko©vek vám povie, urobte (Jn 2, 5). Jakub, pretoºe
poslú hol svoju matku, dostal akoby zázrakom poºehnanie, ho i prirodzene mu nepatrilo. Sluºobní i na svadbe v Káne tým, ºe poslú hli radu Panny Márie, boli po tení prvým zázrakom
Jeºi²a Krista, ktorý na prosbu svojej svätej Matky premenil vodu na víno. Práve tak v²et i tí,
ktorí aº do skon£enia vekov budú prijíma´ poºehnania Ot a nebeského a budú po tievaní zázrakmi Boºími, budú prijíma´ tieto milosti len pre svoju dokonalú poslu²nos´ k Márii. Ezauovia
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v²ak stratia svoje poºehnanie preto, lebo sa nepodrobili svätej Panne.
Vyvolení majú ve©kú dveru v dobrotu a mo svätej Panny, svojej Matky. Vyprosujú si
bez prestania jej pomo , h©adia ku nej ako ku hviezde morskej, aby doplávali do dobrého prístavu. Odha©ujú jej svoje súºenia a svoje nedostatky s ve©kou úprimnos´ou srd a. Túlia sa k jej
milosrdnej a neºnej hrudi, aby im jej orodovaním boli odpustené hrie hy a túºia po jej materský h sladkostia h, ktoré sú im pote hou v súºenia h a zármutko h. Ba oni sa vrhajú, skrývajú
a strá ajú obdivuhodným spsobom do jej materského a panenského lona, aby sa tam rozpálili
£istou láskou, a boli o£istení aj od najmen²í h ²kv¯n a úplne na²li Jeºi²a, ktorý tam kra©uje ako
na svojom najslávnej²om tróne. Aké to ²´astie!  Nemysli si,  hovorí abbé Querri ,  ºe je vä£²ím
²´astím prebýva´ v lone Abrahámovom ako v lone Máriinom, lebo Pán si tam postavil svoj trón.

Zatvrdilí v²ak, dverujú i výlu£ne sebe, jedia so synom márnotratným len to, £o je hodené
o²ípaným. Milujú, ako ©udia sveta, jedine ve i vidite©né a vonkaj²ie, v sladkostia h Máriinho
lona nena hádzajú ºiadnu rados´. Vbe ne ítia spo©ahlivú oporu a dveru, ktorú ítia oddaní
svätej Panny. Biedne milujú svoj vonkaj²í hlad, ako hovorí sv. Gregor, ke¤ºe si ne h ú ob©úbi´
sladkos´, ktorá je elá pripravená v i h vnútri a vo vnútri Jeºi²ovom a Máriinom.
Napokon vyvolení si v²ímajú estu svätej Panny, svojej Matky. Nasledujú ju a práve v tom
sú naozaj ²´astní a zboºní. V tom je znak i h vyvolenia, ako im hovorí táto dobrotivá Matka:
 Blaºení, ktorí stráºia moju estu  (Prís 8, 32) t.j.  blaºení, ktorí vykonávajú moje £nosti a ktorí
idú po stopá h mjho ºivota s pomo ou Boºej milosti. Sú ²´astní na tomto svete, za svojho ºivota,
hojnos´ou milostí a sladkostí, ktoré im ude©ujem zo svojej plnosti, a to hojnej²ie neº iným, ktorí
ma nenasledujú tak verne. Sú ²´astní vo svojej smrti, ktorá je sladká a pokojná a ku ktorej sa
sama ponáh©am, aby som i h odviedla do ve£ný h radostí. Napokon budú ²´astní vo ve£nosti, lebo
nikdy nijaký z moji h dobrý h sluºobníkov, ktorí nasledovali moje £nosti za svojho ºivota, nebol
zatratený. 

Ale zatvrdilí sú ne²´astní po£as svojho ºivota, pri svojej smrti i vo ve£nosti. Nenasledujú
presvätú Pannu v jej £nostia h, zostávajú na tom, ºe vstupujú niekedy do jej bratstiev, odriekajú
k jej ti nieko©ko modlitieb, alebo konajú nejakú inú vonkaj²iu ú tu.
Panna Mária, moja Matka, akí sú ²´astní, opakujem to elý unesený, akí sú ²´astní tí, ktorí sa
nene hávajú zvies´ falo²nou ú tou k tebe, verne krá£ajú tvojimi estami, ºijú pod©a tvoji h rád
a plnia tvoje rozkazy! Ale akí sú ne²´astní a zlore£ení tí, ktorí zle uºívajú tvoju ú tu, nev²ímajú
si príklad tvojho Syna a od hy©ujú sa od tvoji h príkazov.

7.2

Panna Mária a jej poddaní z lásky

Pozrime sa teraz na úkony lásky, ktoré Panna Mária ako najlep²ia zo v²etký h matiek, preukazuje svojim verným sluºobníkom, ktorí sa jej dali spsobom, ako som ukázal. Ona i h miluje. Je
napísané:  Ja milujú i h milujem (Prís 8, 17).
Miluje i h, ke¤ºe je i h opravdivou Matkou a matka vºdy miluje svoje die´a, plod svojho ºivota.
Miluje i h z v¤a£nosti, lebo i oni ju naozaj milujú ako svoju matku.
Miluje i h, pretoºe sú vyvolení, a taktieº Boh i h miluje:  Jakuba som miloval, Ezaua som nenávidel (Rim 9, 13).
Miluje i h, lebo sa jej elkom zasvätili a sú jej vlastní tvom a dedi£stvom:  Maj dedi£stvo v Izraeli ( 24, 13).
Miluje i h neºnej²ie ako v²etky matky spolu. Vlej, ak mºe², v²etku lásku prirodzenú, ktorú
majú matky v²etký h ©udí k svojim de´om, do srd a jedinej matky pre jediné die´a. Táto matka
bude ve©mi milova´ svoje die´a, predsa je v²ak pravda, ºe Mária miluje svoje deti e²te neºnej²ie,
ako by tá matka milovala svoje die´a.
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Nemiluje i h iba itove, ale skutkom. Jej láska k ním je £inná a ú£inná ako láska Rebeky
k Jakubovi; ba e²te £innej²ia a ú£innej²ia. Pozrime, £o táto Matka, ktorej bola Rebeka iba
predobrazom, robí, aby svojim de´om získala poºehnanie nebeského Ot a.
Vyh©adáva ako Rebeka príleºitosti, aby im urobila nie£o dobré, aby i h povzniesla a obohatila.
Vidí jasne v Bohu v²etko dobro i zlo, ²´astie i ne²´astie, poºehnanie i zlore£enie Boºie, preto
usporadúva z dia©ky ve i, aby svoji h sluºobníkov vyslobodila zo zla a zahrnula i h dobrom.
A to tak, ºe ak má by´ získaná nejaká hodnota v Bohu vernos´ou niektorého tvora v nejakom
vzne²enom povolaní, je isté, ºe Mária dosiahne túto hodnotu pre niektorého zo svoji h milý h
dietok a sluºobníkov. Dá mu milos´, aby verne dospel aº na konie .  Sama zaobstaráva na²e
potreby, hovorí istý svätý.
Dáva im dobré rady ako Rebeka Jakubovi. A medzi inými radami im ponúka, aby jej priniesli
dve koz©atá, t.j. svoje telo a svoju du²u, a zasvätili jej i h, aby z ni h pripravila pokrm, ktorý
by bol príjemný Bohu. Aby robili v²etko, £omu i h Jeºi² Kristus, jej Syn u£il svojimi slovami
a príkladom. Ak im sama nedáva tieto rady, dáva im i h prostrední tvom anjelov, ktorí nepoznajú
vä£²ej ti a radosti ako poslú hnu´ niektorý jej rozkaz, aby zostúpili na zem a pomáhali jej verným
sluºobníkom.
Ke¤ sme jej priniesli a zasvätili svoje telo, du²u a v²etko, £o s nimi súvisí, ni£ nevynímajú ,
£o urobí táto dobrá Matka? To, £o urobila kedysi Rebeka s dvoma koz©atami, ktoré jej priniesol
Jakub. Zabije i h, aby zomreli ºivotu starého Adama, oderie i h a zvle£ie z i h koºe prirodzenej,
t.j. i h náklonností a pút viaºú i h i h k stvoreniu. Potom i h o£istí z po²kv¯n a hrie hov,
pripraví pod©a vle Boºej a k Jeho najvä£²ej sláve.
Mária jediná pozná dokonale poºiadavky Boºie a túto najvä£²iu slávu Najvy²²ieho. Ona
jediná mºe bez omylu prispsobi´ a pripravi´ na²e telo a na²u du²u pre najvä£²iu Boºiu slávu.
Táto dobrá Matka, ke¤ prijala dokonalú obe´ nás samý h a na²i h vlastný h zásluh a zados´u£inení, ktorú sme jej priniesli zasvätením, o ktorom som hovoril, a ke¤ nás vyzliekla z na²i h
starý h ²iat, prispsobuje nás a robí hodnými, aby sme mohli predstúpi´ pred svojho nebeského
Ot a.
Oblieka nás do nový h, £istý h, vzá ny h a vo¬avý h ²iat Jeºi²a Krista, svojho Syna, ktoré
us hováva vo svojom dome. Má i h vo svojej mo i ako zhromaºäovate©ka a ude©ovate©ka v²etký h
£ností a zásluh svojho Syna Jeºi²a Krista. Dáva i h a zveruje, komu h e, kedy h e, ako h e
a ko©ko h e, ako sme to videli predtým.
Obkladá krk a ruky svoji h sluºobníkov koºami zabitý h a odratý h kozliat, t.j. ozdobuje
i h zásluhami a hodnotou jej vlastný h £inov. Zabíja a um¯tvuje naozaj v²etko, £o je ne£istého
a nedokonalého v i h osobe. Neni£í v²ak a nezapudzuje nijaké dobro, ktoré v ni h spsobila
milos´. U hováva ho a rozmnoºuje, aby z neho urobila ozdobu a silu i h plie a rúk, t.j. aby i h
posilnila a pomohla im kona´ ve©ké skutky k sláve Boºej a ku spáse i h úbohý h bratov.
Dáva novú milos´ a novú v¬u i h ²atám a ozdobám, odieva i h svojimi vlastnými ²atami,
t.j. svojimi zásluhami a svojimi £nos´ami, ktoré im umierajú odkázala, ako hovorí jedna svätá
reho©ní£ka z minulého storo£ia, ktorá sa to dozvedela v zjavení. Takºe v²etka jej £e©a¤, jej
verní sluºobní i a nevo©ní i sú oble£ení dvojnásobne, v ²atá h jej Syna a v jej vlastný h ²atá h.
Nemusia sa bá´ zimy Jeºi²a Krista, bieleho ako sneh, ktorého nespravodliví, úplne nahí a zbavení
zásluh Jeho a svätej Panny, nebudú m ´ znies´.
Kone£ne im získava poºehnanie Ot a nebeského, ho i im nepatrí, lebo sú iba dietkami druhorodenými a adoptovanými. V tý hto elkom nový h, vzá ny h a príjemne vo¬ajú i h ²atá h,
so svojím pripraveným a upraveným telom a du²ou pristupujú s dverou k trónu, na ktorom sedí
i h nebeský Ote . Tento po£uje a poznáva i h hlas, hlas hrie²nika, dotýka sa i h rúk obloºený h
koºami, íti v¬u i h ²iat. Radostne prijíma, £o mu Mária, i h Matka pripravila, poznáva v ni h
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zásluhy a v¬u svojho Syna a jeho svätej Matky. Dáva im svoje dvoje poºehnania: poºehnanie
rosy nebeskej, t.j. milosti Boºej, ktorá je semenom slávy a poºehnanie hojnosti pozemskej, t.j.
dáva im kaºdodenný hlieb a dostato£nú hojnos´ majetkov tohto sveta.
Robí i h pánmi nad i h ostatnými bratmi. Toto prvenstvo nie je vºdy zjavné na tomto svete,
ktorý v okamihu pominie a na ktorom £asto vládnu nespravodliví. Ale predsa je pravdivé a jasne
sa ukáºe na onom svete po elú ve£nos´, kde spravodliví, ako hovorí Du h Svätý, budú vládnu´
a rozkazova´ národom. Jeho Velebnosti nesta£í, ºe poºehnal i h osobám a majetkom, ºehná e²te
v²etkým tým, ktorí im budú ºehna´ a zlore£í v²etkým, ktorí im budú zlore£i´ a i h prenasledova´.

Druhý úkon lásky, ktorý svätá Panna preukazuje svojim verným sluºobníkom je, ºe im získava
v²etko potrebné pre telo i du²u, Dáva im dvoje ²iat, ako sme práve videli, dáva im jes´ najvyberanej²ie pokrmy z Boºieho stola. Dáva im jes´ hlieb ºivota, ktorý ona vytvorila.  Moje drahé
dietky hovorí im pod menom Múdrosti,  nasý´te sa mojou úrodou, t.j. Jeºi²om, plodom ºivota,
ktorý som porodila pre vás.  Po¤te, opakuje im na inom mieste,  jedzte mj hlieb a pite víno,
ktoré som vám namie²ala! (Prís 9, 5) Jedzte a pite a opájajte sa, najdrah²í (Pies 5, 1). Ona
je pokladní£kou a rozde©ovate©kou darov a milostí Najvy²²ieho, preto im dáva dobrú £iastku.
Áno, najlep²iu, aby k¯mila a ºivila svoje dietky a svoji h sluºobníkov. Sú sýti hlebom ºivota
a opojení vínom spásy. Sú nosení na prsia h Márie a s takou lahodnos´ou zná²ajú jarmo Krista,
ºe takmer ne ítia jeho ´ar hu pre olej ú ty k Márii, ktorý psobí, ºe to jarmo zmäkne.
Tretím dobrodením, ktoré Panna Mária ude©uje svojim sluºobníkom je, ºe i h vedie a riadi
pod©a vle svojho Syna. Rebeka vodila svojho malého Jakuba a dávala mu dobré rady. Bu¤ aby
na neho pritiahla poºehnanie ot ovo, alebo aby ho o hránila pred hnevom a prenasledovaním
jeho brata Ezaua. Mária, ktorá je hviezdou morskou, vedie v²etký h svoji h verný h sluºobníkov
k dobrému prístavu, ukazuje im esty ve£ného ºivota, varuje i h od nebezpe£ný h krokov, za hytáva i h, ke¤ padnú, karhá i h ako láskavá matka, ke¤ urobia hybu, ba dakedy i h tieº s láskou
trestá. Mºe die´a, poslu²né Márii, svojej Matke, ºivite©ke a osvietenej vodkyni, zablúdi´ na
está h ve£nosti?  Ju nasledujú , hovorí sv. Bernard,  nezblúdi². Vbe sa neboj, ºe pravé
die´a Máriino bude oklamané zlým du hom a ºe padne do niektorého výslovného bludu. Tam,
kde vedie Mária, niet ani zlého du ha s jeho klamstvom, ani bludárov s i h ©s´ami. Ke¤ ´a ona
podopiera, neklesne².
tvrtým prejavom lásky svätej Panny k jej dietkam a verným je, ºe i h bráni a kryje pred
nepriate©mi. Rebeka svojou starostlivos´ou a dvtipom vyslobodila Jakuba zo v²etký h nebezpe£enstiev, v ktorý h sa o itol. Dokon a ho za hránila od smrti, lebo jeho brat Ezau vo svojom
hneve a závisti by ho ur£ite zabil ako kedysi Kain svojho brata Ábela. Mária, Matka spravodlivý h skrýva i h pod krídla svojej o hrany ako kvo£ka svoje kuriatka. Hovorí, zniºuje sa k nim,
sklá¬a sa nad v²etky i h slabosti, aby i h zabezpe£ila pred krkav om a supom. Obk©u£uje i h
a sprevádza i h ako vojenský ²ík usporiadaný do boja. Je moºné, aby niekto obklopený dobre
usporiadaným ²íkom so stotisí imi muºmi sa bál nepriate©ov? Verný sluºobník Márie, obklopený
jej o hranou a jej krá©ovskou mo ou, mal by sa bá´ e²te menej. Táto Matka a mo ná K¬aºná
nebies poslala by ur£ite voje miliónov anjelov na pomo niektorému zo svoji h dietok, ako keby
sa niekedy malo poveda´, ºe verný sluºobník Márie, ktorý v ¬u skladal svoju dveru, bol zdolaný
zlobou, po£tom a silou svoji h nepriate©ov.
Kone£ne piatym a najvä£²ím dobrom, ktoré premilá Mária u²tedruje svojim verným je, ºe sa
za ni h prihovára u svojho Syna a udobruje ho svojimi modlitbami. Spája i h s ním dverným
putom a u hováva mu i h. Rebeka poslala Jakuba k posteli jeho ot a a dobrý stare sa ho
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dotkol, objal ho, ba i pobozkal s rados´ou, pretoºe bol spokojný a nasýtený dobre pripravenými
pokrmami, ktoré mu boli prinesené a u ítil s ve©kým uspokojením výbornú v¬u jeho ²iat. Zvolal:
 H©a, v¬a mjho syna ako v¬a po©a plného, ktorému poºehnal Pán Gen 27, 27. Týmto plným
po©om, ktorého v¬a oblaºuje ot ovo srd e, je v¬a £ností a zásluh Máriiný h. Ona je tým po©om
plným milostí, na ktoré Boh Ote ako p²eni£né zrno zasial svojho jediného Syna.
Ako je vítané die´a, vo¬ajú e v¬ou Máriinou u Jeºi²a, ktorý je ot om budú eho veku! Ako
rý hlo a dokonale sa s ním spája! Ukázali sme to ob²írne pred hví©ou.
A navia , ke¤ Panna Mária zahrnula svoje deti a verný h sluºobníkov svojou priaz¬ou, ke¤
im získala poºehnanie Ot a nebeského a zjednotenie s Kristom, za hováva i h v Kristovi a Krista
v ni h. Chráni i h a bdie neprestajne nad nimi. Bojí sa, aby nestratili milos´ Boºiu a neupadli
zasa do osídiel svoji h nepriate©ov. Udrºuje svätý h v i h plnosti a psobí, ºe v nej vytrvajú aº
do kon a.
H©a, vysvetlenie onoho ve©kého a dávneho obrazu vyvolenia a zavrhnutia, tak neznámeho
a tak plného tajomstva.
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Kapitola 8

Zázra£né ú£inky ú ty
Milý brat, uis´ujem a, ºe ak sa verne oddá² vnútorným i vonkaj²ím úkonom, ktoré ti ¤alej
opí²em, potom po íti² tieto ú£inky.

8.1

Poznanie seba a poh¯danie samým sebou

Svetlom, ktoré ti dá Du h Svätý skrze Máriu, svoju milú nevestu, spozná² svoj zlý základ, svoju
poru²enos´ a svoju nes hopnos´ k akémuko©vek dobru, ak nie je Boh ako pvod a prirodzenosti
a milosti, jeho po£iatkom. Ke¤ bude² ma´ toto poznanie, bude² opovrhova´ sebou a myslie´
na seba len s o²klivos´ou. Bude² jasne vidie´ svoje zlé sklony a návyky. Pokorná Mária ´a urobí
ú£astným svojej hlbokej pokory, ktorá spsobí, ºe bude² sebou poh¯da´, ºe nikým iným nebude²
opovrhova´ a bude² milova´ opovrhnutie.

8.2

Ú£as´ na viere Márie a milos´ £istej lásky

Svätá Panna ti dá podiel na svojej viere, ktorá bola vä£²ia na zemi ako viera v²etký h patriar hov,
prorokov, apo²tolov a v²etký h svätý h. Teraz, ke¤ sídli a kra©uje v nebesia h, nemá uº tú vieru,
ke¤ºe jasne vidí v²etko v Bohu svetlom slávy. Predsa v²ak so s hválením Najvy²²ieho ju nestratila
v hádzajú do slávy, ale si ju u hovala, aby ju za hovala v Cirkvi bojujú ej pre svoji h verný h
sluºobníkov a sluºobni e. ím si teda bude² via získava´ priaze¬ tejto velebnej k¬aºnej a vernej
Panny, tým via bude² ma´ opravdivú vieru vo v²etkom svojom po£ínaní. Vieru £istú, ktorá
spsobí, ºe sa bude² málo stara´ o ve i zmyslové a vonkaj²ie, ºivú a zanietenú, preto v²etko
bude² robi´ z £istej lásky.
Vieru pevnú a neotrasite©nú ako skala. Tá spsobí, ºe zostane² pevný a stály vo v²elijaký h
búrka h a utrpenia h. Vieru psobivú a prenikajú u, ktorá ako tajomný k©ú£ divotvor ov otvorí
ti vstup do v²etký h tajomstiev Krista, do posledný h ve í £loveka a do srd a samého Boha. Vieru
odváºnu, pri nej bez váhania za£ne² i dokon£í² ve©ké ve i pre Boha a spásu du²í. A nakonie vieru,
ktorá bude tvojou horia ou fak©ou, tvojím boºským ºivotom, tvojím skrytým pokladom boºskej
múdrosti a v²emohú ou zbra¬ou. Bude² ¬ou osve ova´ tý h, ktorí sú v temnotá h tie¬a smrti,
rozpa©ova´ vlaºný h a tý h, ktorí potrebujú ºeravé zlato lásky, dáva´ ºivot tým, ktorí zomreli
hrie hom, obmäk£ova´ a vyvra a´ neºnými i mo nými slovami mramorové srd ia a libanonské
édre, odporova´ zlému du hu a v²etkým nepriate©om spásy.
Táto Matka £istej lásky zbaví tvoje srd e úzkosti, otro kého a nezriadeného stra hu. Otvorí
48

a roz²íri ho, aby beºalo estou príkazov jej Syna so svätou slobodou Boºí h dietok. Uvedie
do neho £istú lásku, ktorej pokladni u má. Bude² v Bohu vidie´ svojho dobrotivého Ot a,
ktorému sa bude² usilova´ neprestajne pá£i´, s ktorým sa bude² dverne rozpráva´, ako die´a so
svojím dobrotivým ot om. Ak ho ne²´astnou náhodou urazí², hne¤ sa za to pred ním pokorí²,
poprosí² ho pokorne za odpustenie, vystrie² jednodu ho k nemu ruku, vstane² zasa plný lásky,
bez zmätku a nepokoja a nedávajú sa zastra²i´, bude² ¤alej krá£a´ k nemu.

8.3

Ve©ká dvera v Boha a v Máriu

Svätá Panna ´a naplní ve©kou dverou v Boha a v ¬u samu. Nebude² pristupova´ k Jeºi²ovi sám,
ale vºdy skrze túto dobrú Matku.
Pretoºe si jej dal v²etky svoje zásluhy, milosti a zados´u£inenia, aby nimi vládla pod©a svojej
vle, rozdelí sa s tebou o svoje £nosti a odeje ´a svojimi zásluhami, takºe bude² m ´ s dverou
poveda´ Bohu:  H©a, Mária, sluºobni a tvoja, sta¬ sa mi pod©a tvojho slova.
Ke¤ si sa dal elý Márii, s telom i du²ou, jej ²tedros´ je neporovnate©ná, ona sa nene há
prekona´ vo ve©kodu²nosti a dá sa ti ako odmena obdivuhodným a pravdivým spsobom. Bude²
m ´ smelo poveda´:  Som tvoj, svätá Panna, spas ma, alebo, ako som uº povedal s u£eníkom
milá£kom:  Prijal som ´a, svätá Matka, do svojho vlastní tva.  Bude² m ´ tieº hovori´ so
sv. Bonaventúrom:  H©a, pani, spasite©ka moja, budem ti dverova´ a nebudem sa bá´, lebo sila
moja a hvála moja v Pánu si ty. . .  A na inom mieste:  Ja som elý tvoj a v²etko moje je tvoje,
Panna slávna, nadov²etko poºehnaná. Poloºím ´a ako pe£a´ na svoje srd e, lebo silná ako smr´
je tvoja láska! 

 Pane,

Bude² m ´ hovori´ Bohu s prorokom:

moje srd e sa nevystatuje,

moje o£i neh©adia pový²ene.
Neºeniem sa za ve©kými ve ami
ani za divmi pre m¬a nedosiahnute©nými.
Ale ja som svoju du²u
upokojil a utí²il.
Ako nasýtené die´a v matkinom náru£í,
ako nasýtené die´a, tak je moja du²a vo mne

( 130, 1-2).

Rozmnoºí e²te via tvoju dveru v ¬u, ke¤ si si uloºil u nej v²etko, £o má² dobré, aby to
darovala alebo opatrovala. Bude² ma´ menej dvery v seba a via v túto blahoslavenú Matku
a vernú Pannu, ktorá je tvojím pokladom. Aká dvera a aká úte ha pre du²u, ktorá mºe poveda´,
ºe pokladni a Boºia, kde Boh uloºil v²etko, £o má najvzá nej²ie, je tieº jej pokladni ou.  Ona
je, hovorí ktorýsi svätý,  pokladni ou Pána. 

8.4

Du hovné spojenie s Máriou

Du²a svätej Panny sa dá tebe, aby oslávila Pána, jej du h vstúpi na miesto tvojho, aby sa radoval
v Bohu, svojom Spasite©ovi, ak bude² verne oddaný úkonom tejto ú ty.  Ne h je v kaºdom,
hovorí sv. Ambróz,  du²a Márie, aby oslavovala Pána, ne h je v kaºdom du h Márie, aby tam
plesal v Bohu. 

 A h, kedyºe príde tá ²´astná doba, hovoril jeden ná² svätý vrstovník, ktorý bol du hovne
ponorený v Márii,  kedy príde ten ²´astný £as, ke¤ boºská Mária bude zvr hovanou Pa¬ou v srdia h, aby i h úplne podrobila panstvu svojho ve©kého a jediného Syna Jeºi²a? Kedy budú du²e
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tak dý ha´ Máriu, ako telo dý ha vzdu h? Vtedy prídu zázra£né ve i na tieto nízke miesta, na
ktorý h Du h Svätý nájde svoju drahú nevestu akoby znovu stvorenú v du²ia h. Príde v hojnosti
a naplní i h svojimi darmi a najmä darom múdrosti. Milý brat, kedy príde tá ²´astná doba a vek
Márie, ke¤ du²e, stratia samé seba v priepasti jej vnútra, stanú sa ºivými Jej odtla£kami, aby
milovali a oslavovali Jeºi²a Krista? Ten £as príde aº vtedy, ke¤ sa spozná a bude vykonáva´
ú ta, ktorej u£ím. Ne h príde krá©ovstvo Márie, aby pri²lo krá©ovstvo Boºie.

8.5

Premena du²í v Márii na obraz Jeºi²a Krista

Ak budeme Máriu, ktorá je stromom ºivota, dobre opatrova´ vo svoji h du²ia h, verní úkonom
tejto ú ty, prinesie nám vo svojom £ase ovo ie a jej ovo ie nie je ni£ iné ako Jeºi² Kristus.
Vidím ve©a zboºný h muºov a ºien, ktorí h©adajú Krista. Jedni tou estou a tou zboºnos´ou, iní
druhou. A aj ke¤ ve©a robili po elú no , mºu poveda´  Ho i sme elú no pra ovali, ni£ sme
neulovili (Lk 5, 5). A my im mºeme poveda´:  Pra ovali ste mnoho a získali málo (Agg 1, 6).
Jeºi² Kristus je u vás e²te ve©mi slabý. Ale nepo²kvrnenou estou Márie a ú tou, ktorej u£ím,
pra ujeme vo dne na svätom mieste, pra ujeme málo a získavame mnoho. Ve¤ v Márii vbe niet
no i, ke¤ºe v nej nebolo hrie hu, ani £o len jeho najmen²ieho tie¬a. Mária je miestom svätým
a sväty¬ou svätý h, kde sa vytvárajú a odlievajú svätí.
V²imnite si, prosím, ºe hovorím:  Svätí sa odlievajú v Márii.  Lebo je ve©ký rozdiel vytvori´
reliéfnu podobu kladivom alebo dlátom a podobu odlia´. So hári a rezbári sa mnoho napra ujú,
aby vytvorili so hu prvým spsobom a potrebujú ve©a £asu. Ak ju v²ak vytvoria spsobom
druhým, pra ujú málo a majú ju hotovú za hví©ku. Sv. Augustín nazýva svätú Pannu  formou
Boºou :  Ak by som ´a nazýval podobou Boha, dstojná si podoba. Kto sa do tejto boºskej formy
vlieva, býva rý hlo stvárnený a odliaty v Jeºi²a Krista a Jeºi² Kristus do neho. Stane sa stálou
obetou a v krátkom £ase s Boºím obrazom, pretoºe sa vlial do tej istej formy, ktorá stvárnila
Boha.
Zdá sa mi, ºe elkom správne mºem prirovnáva´ du hovný h vod ov a zboºné osoby, ktoré
h ú v sebe alebo v iný h stvárni´ Jeºi²a iným spsobom, k výtvarným umel om, ktorí vkladajú
svoju dveru do svoji h s hopnosti, svojho dmyslu a do svojho umenia. Nespo£ítate©nekrát udrú
kladivom a dlátom do tvrdého kame¬a alebo do kusu hladkého dreva, aby z neho urobili obraz
Jeºi²a Krista. Nikdy sa im nepodarí vystihnú´ Krista, aký skuto£ne bol, £i uº pre nedostato£né
poznanie Kristovej osoby, £i pre nejaký zlý úder, ktorý dielo skazí. Ale tý h, £o hápu tajomstvá,
ktoré im podávam, právom prirovnávam k zlieva£om, ktorí nájdu krásnu formu Márie, v ktorej
Jeºi² Kristus bol prirodzene a boºsky stvárnený, bez toho, aby sa spoliehali na svoj vlastný
úmysel, ale dverujú jedine dobrote vzoru, vlievajú sa a strá ajú sa v Márii, aby sa stali verným
odliatkom Jeºi²a Krista.
Aké krásne a pravdivé prirovnanie! Kto ho po hopí? Túºim po tom, aby si to bol ty, drahý
mj brat. Ale spome¬ si, ºe do formy sa leje len to, £o je roztopené a tekuté, t.j., ºe treba, aby
si zni£il a roztopil v sebe starého Adama, ak sa h e² sta´ v Márii novým Adamom.

8.6

Sláva Kristovi skrze Máriu

Touto verne konanou ú tou vzdá² Kristovi via slávy za jeden mesia ako ktorouko©vek inou,
ho i ´aº²ou, za mnoho rokov. Po£uj dvody toho, £o tvrdím.
Konajú v²etko skrze Pannu Máriu, ako u£í táto kniºka, vzdá² sa svoji h vlastný h úmyslov
a prá , akoko©vek dobrý h a známy h, aby si sa takmer stratil v jej úmyslo h a prá a h, ho i sú ti
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neznáme. Tým bude² ma´ ú£as´ na vzne²enosti jej úmyslov, ktoré boli také rýdze, ºe via slávy
Bohu vzdala svojím najmen²ím skutkom, napríklad ke¤ priadla alebo ²ila, ako sv. Vavrine
svojím ukrutným umu£ením na raºni, ako v²et i svätí svojimi najhrdinskej²ími skutkami. Z toho
plynie, ºe Panna Mária po£as svojho pobytu na zemi získala tak nevýslovne vr hovatú mieru
milosti a zásluh, ºe sa skr dajú spo£íta´ hviezdy na oblohe, kvapky vody v mori a zrnká piesku
na pobreºí, ako jej zásluhy a milosti. Via slávy vydobyla Bohu, ako mu vzdali alebo vzdajú
v²et i anjeli a svätí.
Zázra£ná Mária! Si s hopná robi´ zázraky milosti v du²ia h, ktoré si ºelajú strati´ sa v tebe.
Du²a verná mariánskej ú te nepokladá za ni£, £oko©vek myslí, alebo £iní sama od seba,
neh©adá oporu ani za©úbenie v ni£om, iba v zámero h Márie. Ke¤ pristupuje k Jeºi²ovi, áno
i ke¤ s ním hovorí, pokoruje sa ove©a via ako du²e, ktoré konajú samostatne a ktoré majú
nepoznate©nú oporu a za©úbenie vo svoji h zámero h. Tak via oslavuje Boha, ktorý je dokonale
oslavovaný jedine tými, ktorí sú mali£kí a pokorní srd om.
Svätá Panna zo svojej ve©kej lásky prijíma do svoji h panenský h rúk dar na²i h £inov.
Dodáva im podivuhodnú krásu a lesk, sama i h priná²a Jeºi²ovi. Nebojí sa nijakého odmietnutia
a ná² Pán je nimi via oslavovaný, ako keby sme mu i h podávali svojimi ne£istými rukami.
Napokon, nikdy nemyslí² na Máriu, aby Mária za teba zasa nemyslela na Boha. Nikdy
ne hváli² alebo neu tieva² Máriu, aby Mária ne hválila a neu tievala Boha. Mária sa elá vz´ahuje
k Nemu a mºeme ju nazýva´ spojni ou k Bohu alebo ozvenou Boha, ktorá hovorí a opakuje
jedine Jeho. Ak povie²:  Mária, ona povie:  Boh. Sv. Alºbeta hválila Máriu a nazývala
ju blahoslavenou za to, ºe uverila. Mária, verná ozvena Boºia, zaspievala:  Velebí du²a moja
Pána (Lk 1, 46). o urobila vtedy, robí po v²etky dni. Ak ju hválime, milujeme, u tievame,
alebo dávame jej nie£o, je hválený, milovaný a oslavovaný Boh. Dávame to Bohu skrze Máriu
a v Márii.

51

Kapitola 9

Zvlá²tne úkony tejto ú ty
9.1

Vonkaj²ie úkony

Podstata tejto ú ty spo£íva sí e vo vnútri, pritom v²ak má niektoré vonkaj²ie úkony, ktoré sa
nesmú zanedbáva´ -  Toto treba robi´ a tamto nezanedbáva´ (Mat 23, 23). A to preto, ºe dobre
vykonávané vonkaj²ie úkony pomáhajú vnútorným. Pripomínajú £loveku, ktorý sa stále riadi
zmyslami, £o urobil alebo je povinný urobi´, alebo sú na pou£enie blíºnemu, ktorý i h vidí, £o
u vnútorný h vi£ení nie je. Ne h teda nijaký sveták ani kritik nenamieta, ºe pravá ú ta je v srd i
a ºe sa preto treba vystríha´ toho, £o je vonkaj²ie, lebo vraj sa ©ahko do nej primie²a márnivos´,
a teda treba skrýva´ svoju zboºnos´. Odpoviem im so svojím Majstrom:  Ne h tak svieti va²e
svetlo pred ©u¤mi, aby videli va²e dobré skutky a oslavovali vá²ho Ot a, ktorý je na nebesia h

(Mat 5, 16).  Nie

preto,

ako hovorí sv. Gregor,  sme

aby sme sa pá£ili ©u¤om a boli

povinní kona´ svoje skutky ú ty navonok,

hválení, lebo to by bola márnivos´, ale konáme i h niekedy pred

©u¤mi s úmyslom pá£i´ sa Bohu a spsobi´, aby bol oslavovaný a nedbáme pritom na ©udské

hvály

alebo opovrhnutie.

Uvediem v krátkosti nieko©ko vonkaj²í h úkonov, ktoré nazývam vonkaj²ie nie preto, ºe sa
konajú bez ú£asti vnútra, ale ºe majú v sebe nie£o vonkaj²ieho. Tak i h odli²ujem od tý h, ktoré
sú £isto vnútorné.

PRVÝ ÚKON

Tí, ktorí h ú za£a´ túto zvlá²tnu ú tu, ne h sa nieko©ko dní vyprázd¬ujú z du ha sveta,
ktorý odporuje du hu Jeºi²a Krista, ako som hovoril v prvej £asti tejto kniºky. Potom ne h sa
tri týºdne napl¬ujú Jeºi²om Kristom skrze Pannu Máriu. Tu je návod, pod©a ktorého to mºu
robi´.
Prvý týºde¬ v²etkými svojimi modlitbami a zboºnými skutkami ne h prosia o poznanie seba
a o skrú²enos´ nad svojimi hrie hmi a konajú v²etko v du hu pokory. V závere, ak budú h ie´,
ne h rozjímajú o na²om zlom základe, ako som hovoril. Ne h h©adia na seba ²es´ dní tohto týºd¬a
ako na opovrhnutia hodné tvory. Ne h rozjímajú o tý hto slová h sv. Bernarda:  Rozmý²©aj, £o si
bol, £o si a £o bude².  Ne h sa týmito slovami modlia k ná²mu Pánovi a k jeho Du hu Svätému,
aby i h osvietil:  Pane, ne h vidím, alebo  Ne h poznávam seba, alebo  Prí¤, Du hu Svätý.
 Ne h sa denne modlia  Zdravas', Krá©ovná alebo inú mariánsku antifónu a litánie k Du hu
Svätému alebo k svätej Panne.
Druhý týºde¬ ne h sa snaºia vo v²etký h svoji h modlitbá h a rozjímania h kaºdého d¬a
pozna´ Pannu Máriu. Ne h prosia o toto poznanie Du ha Svätého, ne h £ítajú alebo rozjímajú
o tom, £o sme o nej povedali. Ne h sa modlia na ten úmysel ako prvý týºde¬ litánie k Du hu
Svätému a  Zdravas', Krá©ovná, okrem toho denne elý ruºene alebo aspo¬ tretinu.
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Tretí týºde¬ ne h sa usilujú o poznanie Krista. Ne h £ítajú a rozjímajú o v²etkom, £o sme
o ¬om hovorili a pomodlia sa modlitbu sv. Augustína, ktorá je v prvej £asti tejto kniºky. Ne h
hovoria a opakujú s týmto svät om mnohokrát denne:  Pane, ne h ´a poznám, alebo zasa:
 Pane, ne h vidím, kto si! Ne h sa modlia ako v pred hádzajú i h týºd¬o h a pripájajú denne
litánie k Najsvätej²iemu Menu Jeºi².
Po tro h týºd¬o h ne h sa vyspovedajú a pristúpia ku stolu Pána na úmysel, aby sa rukami
Márie dali Kristovi ako poddaní z lásky. Po svätom prijímaní, ktoré ne h sa snaºia vykona´
pod©a návodu uvedeného niº²ie, ne h sa pomodlia formulu svojho zasvätenia, ktorú tieº uvediem
¤alej. Je vhodné napísa´ si na jej odpis alebo odtla£ok dátum, kedy sa jej zasvätili.
Dobre bude, ak v ten de¬ zaplatia nejakú da¬ Jeºi²ovi Kristovi a svätej Panne, ako pokánie
za svoju minulú spreneveru krstným s©ubom a na dkaz svojej úplnej závislosti od vlády Jeºi²a
a Márie. Táto da¬ bude pod©a zboºnosti a s hopnosti kaºdého, mºe to by´ nejaký pst, um¯tvenie, almuºna alebo svie e. Ak venujú len ²pendlí£ek s dobrým srd om, je to dos´ Jeºi²ovi,
ktorý h©adí len na dobrú v©u.
Toto zasvätenie ne h obnovujú aspo¬ vo výro£itý de¬ kaºdého roku, konajú zasa tie isté
vi£enia po tri týºdne. Ba mºu kaºdý mesia , kaºdý de¬ obnovova´ v²etko, £o u£inili, týmito
nieko©kými slovami:  Som elý tvoj a v²etko, £o mám je tvoje, mj najmil²í Jeºi²u, skrze Máriu,
tvoju presvätú Matku. 

DRUHÝ ÚKON

Ne h sa modlia po v²etky dni svojho ºivota, av²ak nie násilne, Korunku alebo Venie svätej
Panny, skladajú u sa z tro h Ot£ená²ov a dvanás´ Zdravasov ku ti dvanásti h výsad a vzne²eností presvätej Panny. Táto starodávna modlitba má základ vo Svätom Písme. Sv. Ján uvidel
ºenu korunovanú dvanástimi hviezdami, odetú slnkom, ktorá mala pod nohami mesia . Touto
ºenou, pod©a vyklada£ov, je Panna Mária.
Je nieko©ko spsobov, ako sa dobre modli´ túto Korunku. Bolo by príli² dlhé uvádza´ to tu.
Du h Svätý to nau£í tý h, ktorí budú verní mariánskej ú te. Predsa v²ak, aby sme sa modlili túto
Korunku elkom jednodu ho, sta£í sa pomodli´:  U£i¬ ma hodným hváli´ teba, Panna presvätá!
Daj mi silu proti tvojim nepriate©om! a Verím v Boha. Potom tri krát ne h sa pomodlia Ot£ená²,
²tyri Zdravasy a jedno Sláva Ot u. Na konie sa modlí: Pod tvoju o hranu sa utiekame.

TRETÍ ÚKON

Je ve©mi hválitebné a uºito£né tým, ktorí sa takto urobili poddanými Jeºi²ovými v Márii,
aby stále nosili pri sebe na znak svojho zamilovaného otro tva poºehnané retiazky alebo iné
posvätené predmety.
Tieto vonkaj²ie znaky nie sú pravdaºe podstatné a niekto sa mºe elkom dobre obís´ bez ni h,
ho i sa oddal tejto ú te. Predsa v²ak musím po hváli´ tý h, ktorí strasú zo seba hanobné
diablove re´aze, do ktorý h i h uväznil dedi£ný hrie h a osobné hrie hy, sa podrobili dobrovo©ne
slávnemu nevo©ní tvu Jeºi²a Krista a hvália sa so svätým Pavlom, ºe sú v re´azia h pre Jeºi²a
Krista. V re´azia h tisí krát slávnej²í h a vzá nej²í h, ho i aj ºelezný h, ako v²etky zlaté isárske
náhrdelníky.
Ako kedysi nebolo ni£ potupnej²ieho neº kríº, teraz toto drevo neprestáva by´ najslávnej²ou
ve ou kres´anstva. To isté povieme o otro ký h ºelezá h. Nebolo ni£ potupnej²ieho u starý h
i teraj²í h pohanov! Ale u kres´anov ni£ nie je vzne²enej²ieho ako tieto re´aze Krista, pretoºe nás
zbavujú ²karedý h pút hrie hu, diabla a hránia nás od ni h. Dávajú nám slobodu a pútajú nás
ku Kristovi a Márii, nikdy nie nátlakom a násilím ako galejníkov, ale láskou a ú tou ako dietky.
 Pritiahnem i h k sebe re´azami lásky (Oz 11, 4), hovorí Boh ústami proroka. Tieto re´aze sú
silné ako smr´, ba e²te silnej²ie u tý h, ktorí verne aº do smrti nosia tieto slávne odznaky. Lebo
aj ke¤ smr´ ni£í i h telo, obra ia ho v hnilobu, vbe nezni£í putá i h nevo©ní tva, ktoré sú
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zo ºeleza, a tak ©ahko sa neporu²ia. Moºno v de¬ vzkriesenia tiel pri poslednom súde tieto
re´aze, pútajú e i h kosti, budú £as´ou i h slávy a budú premenené na náhrdelníky zo svetla
a slávy. ´astní, tisí krát ²´astní a vzne²ení nevo©ní i Jeºi²ovi v Márii, ktorí nosia svoje putá aº
po hrob!
Pozrime sa na dvody, pre ktoré sa nosia tieto retiazky.
Majú pripomína´ kres´anovi jeho krstné s©uby a záväzky, i h dokonalé obnovenie, ktoré u£inil
týmto zasvätením a jeho prísnu povinnos´ za hova´ im vernos´. lovek, ktorý sa £asto riadi via
zmyslami ako £istou vierou, ©ahko zabúda na svoje povinnosti k Bohu, ak nemá nejaké vonkaj²ie
ve i, ktoré mu i h znovu a znovu pripomínajú. Tieto retiazky kres´anovi obdivuhodne pomáhajú,
aby si pripomínal re´aze hrie hu a otro tva démonovho, od ktorý h ho oslobodil svätý krst
a závislos´ od Jeºi²a, ktorú pris©úbil pri svätom krste a potom potvrdil obnovou svoji h s©ubov.
Jedným z dvodov, pre£o tak málo kres´anov myslí na svoje povinnosti prijaté pri svätom krste
a ºije v takej svojvo©nosti ako pohania, ako keby neboli Bohu ni£ s©úbili, je, ºe na sebe nemajú
ºiadny znak, ktorý by im i h pripomínal.
Nosíme tieto posvätené predmety preto, aby sme ukázali, ºe sa nehanbíme by´ poddanými
Jeºi²a Krista a zriekame sa otro tva sveta, hrie hu a diabla.
Nosíme i h tieº preto, aby sme sa bezpe£ne u hránili pred re´azami hrie hu a diabla. Lebo
je nutné, aby sme bu¤ nosili re´aze neprávosti alebo lásky a spásy.
Drahý mj brat, popretrhujme re´aze hrie hov, sveta, diabla a jeho sluºobníkov a odvrhnime
¤aleko od seba i h zhubné dielo:  Rozbime i h okovy a i h jarmo zho¤me zo seba! ( 2, 3)
Vloºme svoje nohy, aby som pouºil slová Du ha Svätého, do slávny h okov Jeºi²a Krista a svoj
krk do jeho obojkov:  Vloº svoje nohy do jeho pút a svoju ²iju do jeho re´azí, sklo¬ svoje ple ia
a nos i h bez toho, aby si nariekal v jeho väzbe (Sir 6, 25). Spozoruje², ºe Du h Svätý, kým povie
tieto slová, pripravuje na ne du²u, aby nezamietla jeho dleºitú radu. H©a, jeho slová:  Po£uj,
synu a prijmi radu rozumu a nezamietaj moju radu (Sir 6, 24).
Súhlasí², premilý priate©, aby som sa tu spojil s Du hom Svätým a dal ti tú istú radu:  Jeho
re´aze sú putá spásy (Sir 6, 31)? Kristus na kríºi nevyhnutne pritiahne v²etko k sebe, £i po vli
alebo proti nej. Pritiahne zavrhnutý h re´azami i h hrie hov, aby i h prikoval ako galejníkov
a diablov vo svojom ve£nom hneve a vo svojej pomstia ej spravodlivosti. V oný h posledný h
£aso h pritiahne vyvolený h re´azmi lásky:  v²etko pritiahnem k sebe - pritiahnem i h v putá h
lásky. Verní poddaní Jeºi²a Krista mºu nosi´ retiazky na krku alebo na nohá h. Ote Vin ent
Caraa, siedmy generál Spolo£nosti Jeºi²ovej, ktorý zomrel v povesti svätosti roku 1643, nosil
na znak svojho nevo©ní tva ºelezný kruh na nohá h. Hovoril, ºe ho len to bolí, ke¤ nemºe svoju
re´az nosi´ verejne. Matka Agnesa Jeºi²ova, o ktorej sme hovorili, nosila ºeleznú re´az okolo pása.
Nieko©ko iný h osb nosilo ju na krku, aby robili pokánie za perlové náhrdelníky, ktoré nosievali
vo svete. Iné ju nosili na ruká h, aby im pripomínali pri prá i, ºe sú nevo©níkmi Jeºi²a Krista.

TVRTÝ ÚKON

Spo£íva vo ve©kej ú te k tajomstvu Vtelenia Slova, ktorého slávnos´ sa svätí 25. mar a. To
je tajomstvo tejto ú ty, ktorá bola vnuknutá Du hom Svätým.
Máme u tieva´ a napodob¬ova´ nevýslovnú závislos´ od Márie, v ktorej h el by´ Boh Syn
pre slávu Boha Ot a a pre na²u spásu. Závislos´, ktorá sa javí zvlá²´ vo Vtelení, kde sa Jeºi²
stáva zajat om a nevo©níkom v lone boºskej Márie a závisí od nej vo v²etkom.
Máme ¤akova´ Bohu za neporovnate©né milosti, ktoré udelil Márii, zvlá²´, ºe si ju vyvolil
za dstojnú Matku. Táto vo©ba sa stala v tomto tajomstve. To sú dva hlavné iele zasvätenia
sa Jeºi²ovi Kristovi v Márii.
V²imnite si, ºe hovorím oby£ajne: poddaný Jeºi²ov v Márii, poddaný Márie v Jeºi²ovi. Moºno
hovori´, ako mnohí aº doteraz hovorili, poddaný Márie, nevo©ní tvo svätej Panny, ale myslím, ºe
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je lep²ie nazýva´ sa poddaným Jeºi²ovým v Márii. Ako vysvetlenie uvádzam tieto dvody:
ijeme v py²nej dobe, v ktorej je premnoho namyslený h u£en ov, vo©nomy²lienkárov a kritikov, ktorí kritizujú aj hlboko zaloºenú zboºnos´. Aby sme im zbyto£ne nedávali zámienku
na kritizovanie, je lep²ie, ak hovoríme nevo©ní tvo Jeºi²ovo v Márii a ak sa nazývame rad²ej
poddanými Jeºi²a Krista neº poddanými Márie. Odvodzujeme toto pomenovanie skr od jej
posledného ie©a, ktorým je Jeºi² Kristus, neº od esty a vodkyne k tomuto ie©u, totiº od Márie. Moºno v²ak pouºíva´ ten i onen výraz bez úzkostlivosti, ako to i robím. Ke¤ niekto ide
z Orleansu do Toursu estou ez Amboise, mºe rovnako dobre hovori´, ºe ide do Amboise i ºe
ide do Tours. Mºe poveda´, ide estou amboiskou i ºe ide estou tourskou, aj ke¤ si uvedomuje,
ºe Amboise je len na priamej este do Tours a jedine Tours je jeho posledným ie©om esty.
Hlavným tajomstvom, ktoré oslavujeme a ktoré u tievame, je tajomstvo Vtelenia. Tu nemoºno vidie´ Jeºi²a Krista inak ako v Márii a to vteleného v jej lono. Je vhodnej²ie hovori´
nevo©ní tvo Jeºi²ovo v Márii pod©a krásnej modlitby to©ký h ve©ký h muºov:  Jeºi²u ºijú i
v Márii, prí¤ a ºi v nás, v du hu svojej svätosti.

Tento spsob re£i okrem toho vyjadruje dverné spojenie, aké je medzi Jeºi²om a Máriou.
Sú spojení tak tesne, ºe jeden je elý v druhom. Jeºi² je elý v Márii a Mária je elá v Jeºi²ovi,
alebo rad²ej, Márie uº niet, ale Jeºi² je elkom sám v Márii. Skr by ste oddelili svetlo od slnka
ako Máriu od Jeºi²a. Preto moºno nazýva´ ná²ho Pána Jeºi²om Máriiným a svätú Pannu Máriou
Jeºi²ovou.
as mi nedovo©uje zastavova´ sa tu a vysvet©ova´ vzne²enos´ a ve©kos´ tajomstva Jeºi²a
ºijú eho a kra©ujú eho v Márii £iºe Vtelenie Slova, a tak poviem iba tromi slovami, ºe ide tu
o najskrytej²ie, najvzne²enej²ie a najmenej známe tajomstvo Jeºi²a Krista, v ktorom vyvolil Jeºi²
so súhlasom Márie v²etký h vyvolený h. Preto svätí nazývajú jej panenské lono sie¬ou Boºí h
tajomstiev. V ¬om majú po£iatok v²etky ¤al²ie tajomstvá jeho ºivota. Jeºi², pri hádzajú i
na svet, hovorí:  H©a, pri hádzam, aby som splnil, Boºe, tvoju v©u (Hebr 10, 7).
Toto tajomstvo je skratkou, jadrom v²etký h tajomstiev, uzatvára v sebe lásku a milos´ v²etký h. Tu je plnos´ milosrdenstva, ²tedrosti a Boºej slávy. Je trónom jeho milosrdenstva k nám,
lebo sa nemºeme priblíºi´ k Jeºi²ovi inak ako ez Máriu. Nemoºno vidie´ Jeºi²a ani hovori´
s ním bez Márie. Jeºi² vºdy vysly²í svoju drahú Matku, vºdy dáva svoju milos´ a milosrdenstvo
úbohým hrie²nikom.  Pristúpme teda s dverou k trónu milosti (Hebr 4, 16).
Toto tajomstvo je trónom jeho ²tedrosti k Márii, pretoºe v tom £ase, ke¤ nový Adam prebýval
v tomto pravom pozemskom raji, vykonal tam tajne to©ko zázrakov, ºe i h ani anjeli ani ©udia
vbe ne hápu. V tajomstve Vtelenia je plnos´ slávy pre Ot a, pretoºe v Márii Jeºi² Kristus
dokonale uspokojil svojho Ot a, rozhor£eného proti ©u¤om. V Márii nahradil slávu, ktorú mu
ulúpil hrie h. V Márii obetou svojej vle a seba samého získal mu via slávy, ako by mu mohli
vzda´ v²etky starozákonné obety. V Márii mu vzdal slávu nekone£nú, akú e²te nikdy neprijal
od £loveka.

PIATY ÚKON

Ne h sa zboºne modlia Zdravas' Mária £iºe Pozdravenie anjelské, ktorého enu, dleºitos´,
vzne²enos´ a nevyhnutnos´ pozná málo i vzdelaný h kres´anov. Bolo potrebné, aby sa svätá
Panna nieko©kokrát zjavila ve©kým, neoby£ajne omilosteným svätým, sv. Dominikovi, sv. Jánovi
Kapistránovi, bl. Alanovi de la Ro he, aby im ukázala jeho dleºitos´. Tí spísali elé knihy
o zázrako h a ú£innosti tejto modlitby na obrátenie du²í. Hlásali a verejne kázali, ºe spása sa
za£ala skrze  Zdravas' Mária, preto i spása kaºdého je pripútaná k tejto modlitbe, ºe práve
na túto modlitbu táto su há a neplodná zem urodila Plod ºivota. Na tú istú modlitbu, dobre
pomodlenú, vzklí£i i v na²i h du²ia h Boºie slovo a urodí sa v nás Plod ºivota, Jeºi² Kristus. Ave
Maria je nebeskou rosou, ktorá zvlaºuje zem, teda du²u, aby vydala ovo ie vo svojom £ase. Du²a,
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ktorá nie je zvlaºovaná touto modlitbou, nerodí ovo ie a vydáva len t¯nie a je hodná prekliatia.
H©a, £o presvätá panna odhalila blahoslavenému Alanovi de la Ro he, ako je zazna£ené v jeho
knihe O vzne²enosti ruºen a:  Vedz, synu a ohlasuj to v²etkým, ºe pravdepodobným a blízkym
znamením zavrhnutia je odmieta´ sa modli´ Pozdravenie anjelské, ktoré je obnovou

elého sveta.

H©a, slová ve©mi ute²ujú e a ve©mi hrozné, ktorým by sme ´aºko uverili, keby nám za ne
neru£il tento svätý muº, pred ním sv. Dominik a po ni h mnoho ve©ký h osobností a mnohoro£ná
skúsenos´. Lebo vºdy sa pozorovalo, ºe tí, ktorí majú na sebe znamenie zavrhnutia, ako v²et i
rozkolní i, bezboºní i, py²ní a poºíva£ní i, opovrhujú modlitbou Zdravas' Mária a ruºen om.
Bludári sa e²te u£ia a modlia Ot£e ná², ale nikdy Zdravas' Mária ani ruºene . To im nahá¬a
hrzu. Skr by nosili hada, ako aby mali pri sebe ruºene . Aj py²ní, ho i katolí i, ukazujú len
poh¯danie alebo ©ahostajnos´ k Zdravas' Mária a h©adia na ruºene ako na modlitbu, ktorá sa
hodí len pre hlúpy h a pre tý h, ktorí nevedia £íta´ a písa´. A opä´ sa poznalo skúsenos´ou, ºe tí,
ktorí zasa majú ve©mi silné známky vyvolenia, milujú ruºene a so zá©ubou sa modlia Zdravas'
Mária. ím via náleºia Bohu, tým via milujú túto modlitbu. Toto tieº hovorila svätá Panna
bl. Alanovi tak, ako som práve itoval.


Neviem ani ako, ani pre£o, ale predsa je pravda, ºe nemám lep²í spsob, aby som poznal,
£i je niekto z Boha, ako skúma´, £i sa rád modlí Zdravas' Mária a ruºene . Hovorím, £i sa ho
rád modlí, lebo je moºné, ºe niekto je nes hopný sa ho modli´, ale vºdy ho miluje a podne uje
k nemu ostatný h.
Du²e vyvolené, poddaní Jeºi²ovi v Márii, vedzte, ºe Zdravas' Mária je po Ot£ená²i najkrásnej²ia zo v²etký h modlitieb. To je najdokonalej²í hold, aký mºete vzda´ Márii. Je to hold,
s ktorým Najvy²²í vyslal ar hanjela, aby získal jej srd e. Mal na ¬u taký vplyv krásnymi tajomstvami, ktorý h je plný, ºe Mária zvolila k Vteleniu Slova napriek svojej hlbokej pokore. Týmto
holdom i vy neomylne získate jej srd e, ak sa ho budete modli´, ako náleºí.
Pozorne, zboºne, a skromne pomodlené Zdravas' Mária je pod©a svätý h nepriate©om diabla,
ktorého ºenie na útek a je kladivom, ktoré ho drví. Je posvätením du²e, rados´ou anjelov, pies¬ou
predur£ený h, hválospevom Nového zákona, rados´ou Máriinou a slávou Najsvätej²ej Troji e.
Zdravas' Mária je nebeskou rosou, ktorá zúrod¬uje du²u, je £istým a láskavým bozkom, ktorý
dávame Márii, pestovanou ruºou, ktorú jej venujeme, vzá nou perlou, ktorú jej priná²ame, je
£a²ou boºskej ambrózie a nektáru, ktorú jej podávame.
Prosím vás teda naliehavo, pre lásku, ktorou vás milujem v Jeºi²ovi a v Márii, aby ste sa
neuspokojovali s Korunkou svätej Panny, ale modlili sa tieº ruºene po v²etky dni. Vo hvíli
svojej smrti budete ºehna´ d¬u a hodine, kedy ste mi uverili. Ke¤ ste siali v poºehnania h Jeºi²a
a Márie, budete ºa´ poºehnania ve£né v nebi:  Kto rozsieva v poºehnania h, v poºehnania h bude
i zváºa´. 

IESTY ÚKON

Na po¤akovanie Bohu za milosti, ktoré udelil presvätej Panne, ne h sa £asto modlia  Velebí
pod©a príkladu blahoslavenej Márie d Oignies a mnohý h iný h svätý h. To je
jediná modlitba, jediné dielo, ktoré svätá Panna zloºila alebo skr Jeºi² v nej vytvoril, lebo on
hovoril jej ústami. To je najvä£²ia obe´ hvály, akú Boh prijal od £íreho tvora v zákone milosti,
najpokornej²í, najv¤a£nej²í a najvzne²enej²í zo v²etký h hválospevov. Má v sebe také ve©ké
a také skryté tajomstvá, ºe ani anjeli i h nepoznajú. Ján Gerson, zboºný a u£ený u£ite©, ve©kú
£as´ svojho ºivota skladal traktáty plné u£enosti a zboºnosti o najzloºitej²í h problémo h a aº
na kon i svojho ºivota sa s báz¬ou odhodlal vyklada´ Magnikat, aby korunoval v²etky svoje
diela. Priná²a ve©a podivuhodný h ve í o tomto krásnom a boºskom hválospeve. Medzi iným
hovorí, ºe Panna Mária sa ho £asto sama modlievala, najmä ako v¤akyvzdávanie po svätom
prijímaní. U£ený Benzonius vykladá to isté Magnikat. Uvádza nieko©ko zázrakov spsobený h
moja du²a Pána
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jeho mo ou a hovorí, ºe démoni sa trasú a utekajú, ke¤ po£ujú slová:  Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tý h, £o v srd i py²ne zmý²©ajú (Lk 1, 51).

SIEDMY ÚKON

Verní sluºobní i Márie, nepri©nite ku skazenému svetu, nedajte sa ním spúta´ a unikajte
z neho, pomáhajte si úvahami o opovrhnutí svetom, ktoré sme uviedli v prvej £asti.

9.2

Vnútorné úkony

Okrem vonkaj²í h skutkov ú ty, ktoré som práve uviedol a ktoré nie je dovolené zabúda´ z nedbalosti alebo z poh¯dania, pokia© to pripú²´a stav alebo zamestnanie kaºdého, poukáºem e²te
na vnútorné, ve©mi posvä ujú e úkony pre tý h, ktorý h Du h Svätý volá k vy²²ej dokonalosti.
Je moºné zhrnú´ i h do ²tyro h slov: v²etky svoje skutky kona´ skrze Máriu, s Máriou, v Márii
a pre Máriu, aby sme i h dokonalej²ie konali skrze Jeºi²a, s Jeºi²om, v Jeºi²ovi a pre Jeºi²a.
Treba kona´ svoje skutky skrze Máriu, to znamená treba poslú ha´ vo v²etkom svätú Pannu. Riadi´ sa vo v²etkom jej du hom, ktorým je Svätý Du h Boºí. V²et i, ktorý h vedie Du h
Boºí, sú Boºími synmi (Rim 8, 14). V²et i, ktorý h vedie du h Márie, sú dietkami Márie a teda
dietkami Boºími, ako sme ukázali. Medzi to©kými tite©mi svätej Panny sú pravými a vernými
len tí, ktorí sa riadia jej du hom. Hovoril som, ºe du h Márie je Du h Boºí, pretoºe ona sa
nikdy neriadila svojím vlastným du hom, ale vºdy Boºím, ktorý ju nato©ko ovládol, ºe sa stal
jej vlastným. Preto hovorí sv. Ambróz:  Ne h je v kaºdom du²a Márie, aby oslavovala Pána,
ne h je v kaºdom du h Márie, aby plesal v Bohu.  Aká je ²´astná du²a, ktorá pod©a vzoru
jedného dobrého brata jezuitu, menom Rodriguez, ktorý zomrel v povesti svätosti, je elá ovládaná a spravovaná du hom Márie, du hom sladkým a silným, horlivým a opatrným, pokorným
a odváºnym, £istým a hlbokým!
Aby sa du²a dala vies´ týmto du hom Márie treba sa vzda´ svojho vlastného du ha, vlastného
poznania a priania, skr ako nie£o urobí. Skr ako sa modlí, slúºi svätú om²u alebo ju obetuje,
skr neº prijíma. Lebo temnoty ná²ho vlastného du ha a zloba ná²ho vlastného h enia a konania,
by boli prekáºkou du hu Márie, keby sme sa im poddávali, ho i nám sa javia dobrými.
Je potrebné vyda´ sa du hu Márie, aby on nami hýbal a viedol nás tak, ako si bude ona ºela´.
Je nutné vloºi´ sa do jej panenský h rúk a pone ha´ sa v ni h ako nástroj v ruká h robotníka,
ako lutna v ruká h dobrého hudobníka. Treba sa v nej strati´ a odovzda´ sa jej ako kame¬, ktorý
je hodený do mora. To sa deje v okamihu, jediným pohliadnutím du ha, nepatrným hnutím vle
alebo slovne. Ak povieme napríklad: zriekam sa seba, dávam sa Tebe, drahá Matka. A aj keby
sme ani ne ítili ite©nú sladkos´ v tomto úkone spojenia, neprestáva by´ skuto£nos´ou. Takisto
keby sme s tou rozhodnos´ou- hrá¬ nás Pán Boh! - povedali:  Dávam sa diablovi, ho i aj bez
akejko©vek ite©nej zmeny, patrili by sme rovnako skuto£ne diablovi.
Z £asu na £as je potrebné vo svoji h skutko h a po ni h obnovova´ tento úkon obetovania
a spojenia sa. ím via to budeme £ini´, tým via sa budeme posvä ova´ a skr djdeme
k spojeniu s Jeºi²om, ktoré vºdy nevyhnutne nasleduje po spojení s Máriou, ke¤ºe du h Márie
je du hom Jeºi²a.
Konajme svoje skutky s Máriou, h©a¤me vo v²etký h svoji h skutko h na Máriu ako na dokonalý vzor v²etkej £nosti a dokonalosti, akú Du h Svätý utvoril v £írom tvore, aby sme ju
napodobnili svojimi slabými silami. Musíme teda pri kaºdom skutku sledova´, ako ho Mária
urobila, alebo ako by to u£inila, keby bola na na²om mieste. Rozjímajme o jej ve©ký h £nostia h, ktorými sa riadila vo svojom ºivote, o ºivej viere, ktorou uverila bez váhania anjelovmu
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slovu. Verila verne a vytrvalo aº ku kríºu na Kalvárií. Pozorujme jej hlbokú pokoru, v ktorej
sa skrývala, ml£ala, v²etkému sa podrobovala a stavala sa na posledné miesto, elkom boºskú
£istotu, akej nikdy nebolo ani nebude pod nebom a kone£ne v²etky jej ostatné £nosti. Spome¬te
si, opakujem druhý raz, ºe Mária je vzne²enou a jedinou formou Boºou, spsobilou vytvára´ ºivé
Boºie obrazy s malou námahou a v krátkom £ase. Du²a, nájdu túto formu, sa v nej strá a
a zakrátko býva premenená v Jeºi²a Krista, ktorého táto forma verne odlieva.
Treba vykonáva´ svoje skutky v Márii. Na po hopenie tohto vi£enia uvádzam nasledujú e
slová.
Presvätá Panna je pravým pozemským rajom pre nového Adama. Starý pozemský raj bol
len jeho obrazom. V tomto pozemskom raji je teda nevyslovite©né bohatstvo, krása, vzá nos´
a sladkos´, ktoré tam zane hal nový Adam, Jeºi² Kristus. Práve v tomto raji sa ko hal devä´
mesia ov, konal svoje divy a ukazoval svoje bohatstvo a v²emohú nos´ Boha. Toto presväté
miesto je zo samej panenskej a nepo²kvrnenej zeme, z ktorej bol, psobením Du ha Svätého,
ktorý tam prebýva, utvorený a ºivený nový, dokonalý Adam.
Práve v tomto pozemskom raji je strom ºivota, ktorý zrodil Jeºi²a, strom poznania dobrého
i zlého, ktorý vydal svetu svetlo. Na tomto boºskom mieste sú stromy sadené rukou Boºou
a zavlaºované boºským olejom. Tie stromy rodili a rodia po v²etky dni ovo ie boºskej huti. Sú
tam záhony, spestrené rozli£nými krásnymi kvetmi £ností, ktorý h v¬a oblaºuje i anjelov. Sú
tu zelené lú£iny nádeje, nedobytné veºe sily, £arovné domy dvery.
Du h Svätý jediný mºe da´ poznanie pravdy, skrytej pod týmito obrazmi hmotný h ve í.
Na tomto mieste je dokonale £istý vzdu h, krásne slnko Boºstva bez tne, krásny de¬ svätého
£love£enstva bez no£nej tmy. Je tu ºiarivá a ustavi£ná vyh¬a lásky, v ktorej sa v²etko ºelezo
do nej vkladané, rozpa©uje a premie¬a na zlato. Te£ie tam riava pokory, ktorá vyviera zo zeme,
rozvetvuje sa na ²tyri ramená, ²tvoro hlavný h £ností, a zavlaºuje elé to £arokrásne miesto.
Du h Svätý ústami svätý h Ot ov nazýva svätú Pannu aj Bránou vý hodnou, ktorou ve©k¬az
Jeºi² Kristus pri hádza na svet. Vo²iel ¬ou po prvý raz a vojde ¬ou i po druhý raz.
Panna Mária je sväty¬ou Boºstva, odpo£inutím najsvätej²ej Troji e, trónom Boºím, mestom
Boºím, oltárom, hrámom a svetom Boºím. V²etky tieto rozli£né prívlastky a hvály sú úplne
pravdivé, ke¤ h©adíme na rozli£né zázraky, ktoré Najvy²²í vykonal v Márii. Aké ve©ké bohatstvá!
Aká sláva! Aká rados´! Aké ²´astie, ak mºeme vstúpi´ a ostáva´ v Márii, v ktorej si Najvy²²í
urobil trón svojej zvr hovanej slávy!
Ale ako je ´aºko hrie²nikom, ako my, dosiahnu´ povolenie, spsobilos´ a osvietenie, aby sme
vstúpili na miesto také vzne²ené a sväté, ktoré nestráºi herubín, ako starý pozemský raj, ale
sám Du h Svätý, ktorý ju úplne ovládol. Hovorí o nej:  Si zatvorenou záhradou, sestri£ka moja,
nevesta, zamknutým prame¬om, zape£atenou studni£kou (Pies 4, 12). Mária je zamknutá, Mária
je zape£atená. Úbohé dietky Adama a Evy, vyhnané z pozemského raja, nemºu vstúpi´ do tohto
raja inak, iba zvlá²tnou milos´ou Du ha Svätého, ktorú sú si povinní zaslúºi´. Ke¤ niekto svojou
vernos´ou dosiahne túto prevzá nu milos´, treba, aby so zá©ubou zostával v krásnom vnútri
Márie, aby tam v pokoji odpo£íval, s dverou h©adal oporu, s istotou sa tam skrýval a aby sa
tam strá al bez výhrady. Potom sa du²a v tomto panenskom lone napája mliekom jej milosti
a jej materského milosrdenstva, oslobodzuje sa od zmätkov, stra hu a úzkosti. Cíti sa tam
bezpe£ne pred v²etkými svojimi nepriate©mi, pred svetom, diablom a hrie hom, ktorí tam nikdy
nemali prístup. Tí, £o tam pra ujú, nezhre²ia, teda tí, ktorí ostávajú du hom vo svätej Panne
sa nedopustia závaºnej²ieho hrie hu. Du²a sa stvár¬uje v Jeºi²ovi a Jeºi² v nej, lebo Máriino
lono je, ako hovoria svätí ot ovia, sie¬ou boºský h tajomstiev, v ktorej sa utvoril Kristus a v²et i
vyvolení.
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Kone£ne treba vykonáva´ v²etky skutky pre Máriu. Lebo ke¤ sme sa oddali jej sluºbe, je
spravodlivé, aby sme v²etko robili pre ¬u, ako jej sluºobní i a poddaní. Nikdy nie preto, ºe by sme
ju povaºovali za posledný ie© svoji h sluºieb, ktorým je jedine Jeºi² Kristus, ale za svoj blízky
ie© a svoje tajomné ohnisko a za svoju ©ahkú estu, aby sme k nemu pri²li ako dobrí sluºobní i
a poddaní. Nesmieme zahá©a´, ale musíme sa spolieha´ na jej o hranu, za£ína´ i dokon£ova´ ve©ké
ve i pre túto velebnú panovní£ku. Treba háji´ jej výsady, ke¤ jej i h upierajú, jej slávu, ke¤ sa
na ¬u úto£í, pokia© moºno kaºdého pri´ahova´ k jej sluºbe a k pravej hlbokej mariánskej ú te. Je
nutné hovori´ a kri£a´ proti tým, ktorí zneuºívajú jej ú tu, aby uráºali jej Syna, a tieº vzbudzova´
tento pravý spsob jej ú ty. Nesmieme poºadova´ od nej ako odmenu za tieto nepatrné sluºby ni£
iné, len £es´, ºe budeme patri´ takej láskavej k¬aºnej a ²´astie, ºe sme skrze ¬u nerozviazate©ným
putom spojení s Jeºi²om, jej Synom, v £ase i vo ve£nosti.
SLÁVA JEIOVI V MÁRII!
SLÁVA MÁRII V JEIOVI!
SLÁVA SAMÉMU BOHU!
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Kapitola 10

Prijímanie Eu haristie v du hu tejto
ú ty
10.1

Pred svätým prijímaním

Hlboko sa pokorí² pred Bohom. Zriekne² sa svojho poru²eného základu a svoji h náklonností
a úmyslov, aj keby ti i h sebelep²ie ukazovala tvoja sebaláska. Obnoví² svoje zasvätenie hovoria :
 Som úplne tvoj, moja drahá Pani a v²etko moje je tvoje.  Pokorne pros túto dobrú Matku, aby
ti dala svoje srd e, aby si do neho prijal jej Syna tak, ako ho prijala ona. Pripome¬ jej, ºe ide
o slávu jej Syna, aby nebol vloºený do srd a, takého zne£isteného a nestáleho, ako je tvoje, ktoré
mu nemºe vzdáva´ slávu, aká mu patrí. Ale ona mºe prís´ na základe mo i, ktorú má nad
srd ami a mºe u teba prebýva´, aby prijala svojho Syna, ktorý tak bude privítaný bez po²kvrny
a nebezpe£enstva, ºe by bol uráºaný alebo nedstojne prijatý. Povie² jej s dverou, ºe v²etko to,
£o si jej dal zo svojho majetku, je pramálo na jej u tenie, ale ºe si ºelá² da´ jej svätým prijímaním
ten istý dar, ktorý jej dal ve£ný ote . Ním bude via u tená, ako keby si jej dal v²etky majetky
sveta. Napokon, ºe Jeºi², ktorý ju výsostne miluje, si ºiada ko ha´ sa v nej a ma´ v nej svoj
odpo£inok, a to v tvojej du²i, biednej²ej a núdznej²ej ako betlehemská ma²ta©, do ktorej Jeºi²
neváhal prís´, ke¤ tam bola Mária. Poºiada² ju o jej srd e týmito neºnými slovami:  Ty si v²etko,
£o mám, daj mi svoje srd e, Mária!

10.2

Pri svätom prijímaní

Krátko pred prijatím Jeºi²a Krista, po modlitbe Ot£ená², hovorí²  Pane, nie som hodný. . .  Tým
vopred povie² ve£nému Ot ovi, ºe pre svoje zlé my²lienky a nev¤a£nos´ k takému dobrotivému
Ot ovi nie si hodný, aby si prijal jeho jediného Syna. Ale Mária, jeho verná sluºobni a, modlí sa
v tebe a za teba a dáva ti dveru a neoby£ajnú nádej u Boºej velebnosti:  Pretoºe v nádeji si
ma pevne postavil (alm 4, 10).
Povie² Synovi:  Pane, nie som hodný. . . . Nie si hodný prija´ ho pre prázdne a zlé slová,
pre svoju neveru v jeho sluºbe. Predsa ho v²ak prosí², aby sa nad tebou zmiloval, ºe ho uvedie²
do domu jeho vlastnej Matky i tvojej matky a ºe ho nepustí², kým nepríde a neubytuje sa u nej.
 Ja som ho pojala a nepustila via , kým som ho nepriviedla do domu svojej matky a do komrky
svojej rodi£ky (Pies 3, 4). Poprosí² ho, aby vstal a pri²iel k miestu svojho odpo£ívania v ar he
svojej zvr hovanosti. Povie² mu, ºe neskladá² dveru do svoji h zásluh, do svojej sily a prípravy,
ale do zásluh Márie, svojej drahej Matky, ako Jakub do starostlivosti Rebeky, ºe i ako hrie²nik
sa odvaºuje² pristúpi´ k jeho svätosti, podporovaný a ozdobený £nos´ami jeho svätej Matky.
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Povie² Du hu Svätému:  Pane, nie som hodný. . . . Nie si hodný prija´ ve©dielo jeho lásky
pre vlaºnos´ a neprávos´ svoji h skutkov a pre svoj odpor k jeho vnuknutiam, ale ºe v²etka tvoja
dvera je v Márii, jeho vernej neveste. Povie² so sv. Bernardom:  V nej je v²etka moja dvera,
ona je v²etok dvod mojej nádeje. Mºe² ho tieº prosi´, aby urý hlene zostúpil v Máriu, svoju
nerozlu£nú nevestu. Jej lono je také £isté a jej srd e rozºeravené ako vºdy. Povedz mu, ºe ak
nepríde k tebe, ani Jeºi² ani Mária nebudú utvorení v tvojej du²i a nebudú tam ma´ dstojný
príbytok.

10.3

Po svätom prijímaní

Po svätom prijímaní, vnútorne uzobraný so zatvorenými o£ami, uve¤ Jeºi²a do srd a Márie.
Daj ho jeho Matke, ktorá ho príjme s najvä£²ou vrú nos´ou, ponúkne mu £estné miesto, bude sa
mu kla¬a´ a dokonale ho milova´, bude ho objíma´ a tisnú´ na svoju hru¤. Vzdá mu, v du hu
i v pravde, ve©a p t, aké sú nám neznáme v na²i h hustý h temnotá h.
Zosta¬ hlboko pokorený vo svojom srd i v prítomnosti Jeºi²a prebývajú eho v Márii. Zosta¬
ako sluºobník pri bráne krá©ovho palá a, kde sa on práve rozpráva s krá©ovnou a zatia©, £o
oni spolu hovoria, teba nepotrebujú. Mºe² ís´ v du hu do neba a na elú zem prosi´ tvory,
aby ¤akovali, kla¬ali sa Jeºi²ovi v Márii a milovali ho namiesto teba. Mºe² sám, v spojení
s Máriou, prosi´ Jeºi²a o to, aby pri²lo na zem jeho krá©ovstvo skrze jeho svätú Matku. Alebo
pros o boºskú múdros´, lásku, za odpustenie hrie hov, alebo o niektorú inú milos´, vºdy v²ak
skrze Máriu a v Márii. Povedz, h©adia na seba s poh¯daním:  Pane, neh©a¤ na moje hrie hy, ale
tvoje o£i ne h vidia na mne len £nosti a zásluhy Márie.  Rozpomínaj sa na svoje hrie hy a dodaj:
 To ja som spá hal tieto hrie hy, alebo  Od £loveka nepravého a podvodného ma vyslobo¤, alebo
 Mj Jeºi²u, h em, aby si ty rástol v mojej du²i a m¬a aby ubúdalo. Mária, moja Matka, túºim,
aby si ty rástla u m¬a a ja musím by´ menej, ako som bol doteraz. Jeºi²u a Mária, rastite vo mne
i v ostatný h du²ia h!

Je nekone£ne mnoho iný h my²lienok, ktorými ´a zásobí a bude zásobova´ Du h Svätý, ak
bude², ako sa patrí, vnútorný, um¯tvený a verný tejto ve©kej a vzne²enej ú te, ktorej som ´a
práve nau£il. Ale vºdy si pamätaj, ºe £ím via ne há² jedna´ pri svojom svätom prijímaní Máriu,
tým via bude Jeºi² oslávený. ím hlb²ie sa bude² pokorova´ a pokojnej²ie, ml£anlivej²ie i h
po£úva´, nestarajú sa o to, aby si videl, hutnal alebo ítil, tým via ne há² kona´ Máriu pre
Jeºi²a a Jeºi²a v Márii. Lebo spravodlivý ºije vºdy z viery, najmä pri svätom prijímaní, ktoré ju
úkonom viery:  Mj spravodlivý bude ºi´ z viery (id 10, 38).
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Kapitola 11

Zasvätenie seba Jeºi²ovi Kristovi skrze
ruky Panny Márie
Múdros´ ve£ná a vtelená! Najmil²í a láskavý Jeºi²u, pravý Boh a pravý lovek, jediný Syn
ve£ného Ot a a Márie vºdy Panny. Hlboko sa ti klaniam v lone a vo vzne²enosti tvojho Ot a
a v panenskom lone Márie, tvojej dstojnej Matky v £ase tvojho Vtelenia.
akujem ti, ºe si sám seba zmaril a prijal podobu sluºobníka, aby si ma vytrhol z diablovho
otro tva. Chválim ´a a oslavujem, ºe si sa vo v²etkom podrobil Márii, svojej svätej Matke, aby
si ma u£inil skrze ¬u svojím verným sluºobníkom.
Ale beda, ja som nev¤a£ný a neverný, neza hoval som s©uby, ktorými som sa ti tak slávnostne
zaviazal pri svätom krste. Neplnil som svoje povinnosti, nezaslúºim si vola´ sa tvojím synom ani
tvojím sluºobníkom. V²etko, £o mám, si zasluhuje iba tvoje zavrhnutie a hnev, neodvaºujem sa
sám priblíºi´ k tvojmu svätému a vzne²enému Majestátu.
Preto sa utiekam o príhovor k tvojej najsvätej²ej Matke, ktorú si mi dal za prostredni u
u teba a touto estou dúfam, ºe pokorne obsiahnem odpustenie hrie hov, získam a za hovám si
pravú múdros´.
Pozdravujem ´a teda, nepo²kvrnená Mária, ºivý stánok Boºstva, v ktorom sa skrýva ve£ná
Múdros´ a praje si prijíma´ poklonu anjelov i ©udí. Pozdravujem ´a, Krá©ovná neba i zeme,
ktorej vláde je podrobené v²etko, £o je niº²ie od Boha.
Pozdravujem ´a, bezpe£né úto£i²te hrie²nikov, ktoré nikomu neodopiera milosrdenstvo. Vypo£uj moje túºby po boºskej múdrosti a príjmi preto s©uby a ponuky, ktoré ti poníºene predkladám
Ja M. . . , neverný hrie²nik, obnovujem a potvrdzujem do tvoji h rúk svoje krstné s©uby.
Odriekam sa navºdy satana, jeho pý hy a jeho skutkov. Dávam sa plne Jeºi²ovi Kristovi, vtelenej
Múdrosti, aby som s ním niesol svoj kríº po v²etky dni svojho ºivota a bol mu vernej²í ako doteraz.
Volím si dnes teba, Mária, v prítomnosti elého dvora nebeského, za svoju Matku a Paniu.
Vydávam a zasvä ujem tebe ako poddaný svoje telo i svoju du²u, svoje vnútorné i vonkaj²ie
hodnoty i hodnotu svoji h minulý h, teraj²í h a budú i h dobrý h skutkov. Dávam ti úplné
a neobmedzené právo vládnu´ mnou a v²etkým, £o mi prináleºí, bez výhrady, pod©a tvojho
za©úbenia, k najvä£²ej sláve Boºej v £ase i vo ve£nosti.
Prijmi, Panna dobrotivá, túto nepatrnú obetu mjho zasvätenia ako u tenie a spojenie sa
s tým poddanstvom, ktorým sa Múdros´ ve£ná podrobila tvojmu materstvu, ako hold mo i, ktorú
má² nad týmto úbohým tvorom a biednym hrie²nikom, ako vzdanie v¤aky za milosti a prednosti,
ktorými ´a vyznamenala Svätá Troji a.
Vyhlasujem, ºe h em odteraz ako tvoj pravý sluºobník vyh©adáva´ tvoju £es´ a teba vo v²etkom po£úva´.
Matka obdivuhodná, predstav ma svojmu milému Synovi ako verného sluºobníka, aby vykú62

pia ma skrze teba, prijal ma tieº skrze teba.
Matka milosrdenstva, pomº mi, aby som dosiahol pravú Boºiu múdros´ a pripo£ítaj ma
k tým, ktorý h miluje², u£í² a vedie², ktorý h ºiví² a hráni² ako svoje dietky a svoji h sluºobníkov.
Panna verná, u£i¬ ma vo v²etkom dokonalým u£eníkom, nasledovníkom a sluºobníkom vtelenej Múdrosti Jeºi²a Krista, svojho Syna, aby som na tvoj príhovor a pod©a tvojho príkladu
dokázal plni´ tu na zemi v©u Boºiu a uvidel jeho slávu v nebesia h. Amen.
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