MODLITBA SVATÉHO RŮŽENCE

Bratři a sestry, v měsíci říjnu si připomeňme modlitbu svatého
růžence a skutečnost, že všechna její krása je uvnitř.
Povrchní lidé vidí v růženci jen opakování nepochopených formulí,
které překážejí pravé zbožnosti. Ale kdo vnikne hlouběji, nalezne
podivuhodnou krásu svatého růžence. V něm je spojena modlitba
rozjímavá s modlitbou ústní. Jsou v něm spojeny ve vzácnou kytici
nejkrásnější modlitby: apoštolské vyznání víry, Otče náš, andělský
pozdrav a Sláva Otci. Tajemství ze života Pána Ježíše a Panny Marie
jsou předmětem rozjímání. Zatímco naše ústa vyslovují nejkrásnější
modlitby, ponoří se duše a srdce do hlubin tajemství božského života
a čerpá z nich něžnou zbožnost, pevnou víru, jistou naději, horoucí
lásku a svatou horlivost. Ústní modlitby a rozjímání se doplňují
a podporují navzájem. Jsme-li v ústní modlitbě již rozptýleni
a unaveni, nové tajemství, o kterém rozjímáme, nám dodá zase
zbožnost a soustředěnou mysl. Ochabneme-li v rozjímání, probudí
nás zase andělský pozdrav k nové vroucnosti.
Růženec je modlitba pro každého. Je tak lehká, že i dítě jí může
rozumět, a je tak obsažná, že i nejučenější člověk v ní nalezne nové
hluboké myšlenky.
Svatý růženec je nám také zbraní proti nepřátelům naší spásy. Život
člověka na zemi je bojováním. Nepřátel máme mnoho na všech
stranách: peklo a svět, žádostivost těla, žádost očí a pýcha života. Jak
se máme bránit? Jak porazit nepřátele? Svatý růženec je nám štítem,
který nás hájí proti všem útokům zlého ducha. Je nám ostrým
duchovním mečem, kterým ho porazíme.
Chceš překonat PÝCHU? Pohlédni na tajemství radostného růžence!
Co vidíš? Bůh se stává člověkem. Matka Boží nezná jiné odpovědi než
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pokorné: "Jsem služebnice Páně!" A hned po svém povýšení jde, aby
sloužila svaté Alžbětě. Král nebe i země volí si za palác chlév a za trůn
jesle. Čistá Panna podrobuje se zákonům, kterým podléhá. Syn Boží je
poddán smrtelným lidem.
Chceš překonat ŽÁDOSTIVOST TĚLA? Rozjímej bolestný růženec.
Co vidíš? Vidíš Syna Božího v největších bolestech těla a duše, a ty bys
chtěl hledat jen uspokojení svých žádostí? Ježíš trpí ve svém srdci
smrtelnou úzkost – a ty bys chtěl tělu sloužit v pohodlí a nemírnosti?
Ježíš se dává bičovat tak, že od hlavy k patě na něm není zdravého
údu – a ty bys chtěl ukájet svou smyslnost a tak rozmnožovat jeho
bolesti? Ježíš nese na hlavě trnovou korunu – a ty bys chtěl stále
přemýšlet a hledat nové příležitosti ke hříchu? Ježíš nese přetěžký
kříž – a ty se bojíš každé námahy a bolesti?
A za třetí: Chtěl bys překonat ŽÁDOSTIVOST OČÍ? Rozjímej o růženci
slavném! My lidé jsme často jako malé děti. Co vidíme, po tom
toužíme. Vidíme pomíjející statky tohoto světa a touhou po nich
omámeni, zapomínáme na statky věčné. Ježíš vstal z mrtvých
a vstoupil na nebe; on ti ukazuje, že tam je tvůj jediný domov. Otevři
své srdce pro milost Ducha svatého a poznej v jeho světle věci, které
mají věčnou cenu. Pozemské putování je krátké, brzo přijde Pán
a i tebe přijme a bude korunovat, jestliže bojuješ dobrý boj.

Z DĚJIN SVATÉHO RŮŽENCE
Od roku 1400 ohrožovali turečtí mohamedáni Evropu. Z Asie
přicházeli do Evropy a rozšiřovali své panství dál a dál. Co jim přišlo
v cestu, ničili a nutili křesťany k odpadu od víry. V říjnu roku 1571
vytáhlo malé křesťanské loďstvo proti Turkům. Naděje na vítězství
byla malá. Ale křesťané se modlili svatý růženec - všichni, od
vojevůdce až k poslednímu vojínu, od papeže až k poslední stařence
na venkově úpěli, aby Panna Maria svou mocnou přímluvou dosáhla
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toho, k čemu malé loďstvo bylo slabé. Ačkoliv vítr byl nepříznivý,
přece křesťané dobyli skvělého vítězství, loďstvo turecké bylo úplně
zničeno. O dvě léta později papež Řehoř XIII. ustanovil na poděkování
za to slavnost svatého růžence na první neděli v říjnu.
Proto v měsíci říjnu doporučuje církev věřícím společnou modlitbu
svatého růžence jako hradbu víry proti nevěře a prázdnotě života
a také most pro ty, kdo hledají cestu k Pánu Ježíši a Panně Marii.
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