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Anotace 

Diplomová práce „Mariologie Ludvíka M. Grigniona z Montfortu a Lva XIII.“ 

Mariánský ctitel Ludvík Maria Grignion z Montfortu působil ve Francii jako katolický 

kněz a misionář na přelomu 17. a 18. století. Grignion, propagátor modlitby růžence  

a mariánské úcty, kterého papež Lev XIII. blahořečil roku 1888, v den 50. výročí svého 

kněžského svěcení, zanechal ve svých spisech duchovní odkaz a učení, jehož prvky  

nacházíme v dílech papeže Lva XIII. Tento papež je autorem mariánských encyklik 

propagujících modlitbu růžence. Tematická podobnost v jeho náhledu na postavu Panny 

Marie a na její působení v dějinách se u Grigniona i Lva XIII. objevuje jak v oblasti 

mariologického výraziva, tak v neoddělitelném trinitologickém základu mariologie. 

První kapitola této práce obsahuje životopis kněze a misionáře Ludvíka M. Grigniona 

z Montfortu. Na něj navazuje životopis Gioacchina Pecciho, od roku 1887 papeže  

římskokatolické církve. Druhá kapitola objasňuje dobovou podmíněnost Grignionových 

děl a nastiňuje jeho dílčí mariologii a mariánskou úctu. V třetí kapitole je zmapováno 

myšlení Ludvíka M. Grigniona implicitně přítomné v mariánských encyklikách  

Lva XIII. na rovině obecné a posléze v jednotlivých klíčových mariologických titulech 

Neposkrněné, Panny, Matky, Královny, Prostřednice a Pomocnice. Mariologické tituly 

v dílech obou autorů jsou zde teologicky zpracovány a vyhodnoceny. V závěru práce  

je reflektován implicitní vliv Grignionovy mariologie a mariánské úcty na díla papeže 

Lva XIII. a dále otázka, co z tohoto vlivu je nosné v dnešní době.   

 

 

 

Klíčová slova 

Mariologie, Grignion, Lev XIII., Maria, Panna, Matka, Královna, Prostřednice,  

Pomocnice, Rozdavatelka, Přímluvkyně, Neposkvrněná, růženec.  

 



 

Abstract 

The Diplom´s Thesis „Mariology of Louise M. Grignion de Montfort and Leo XIII“ 

The Marian worshiper Louis Maria Grignion of Montfort worked in France as a Catho-

lic priest and missionary at the turn of the 17th and 18th centuries. Grignion, the promo-

ter of the rosary prayer and marian veneration, which Pope Leo XIII blessed in 1888,  

on the 50th anniversary of his ordination to the priesthood, left in his writings a spiritual 

message and taching, the elements of which we find in the works of Pope Leo XIII. 

This Pope is the author of Marian encyclicals promoting the rosary prayer. The tematic 

similarity in his view of the figure of the Virgin Mary and her influence in history  

appears in both, Grignion and Leo XIII, in the field of mariological expression  

and in the inseparable trinitological basis of mariology. The first chapter of this work 

contains the biography of the priest and missionary Louis M. Grignion of Montfort.  

It is followed by a biography of Gioacchino Pecci, the pope of the Roman Catholic 

Church since 1887. The second chapter clarifies the periodic conditionality of Grigni-

on´s works and outlines his partial mariology and Marian veneration. The third chapter 

maps the thinking of Louis M. Grignion implicitly present in the Marian encyclicals  

of Leo XIII on a general level and then in the individual key mariological titles  

of the Immaculate, Virgin, Mother, Queen, Mediator and Helper. The mariological titles 

in the works of both authores are theologically processed and evaluated here.  

At the end of the thesis, the implicit influence of Grignion´s mariology and Marian ve-

neration on the works of Pope Leo XIII is reflected, as well the question of what  

of this influence is bearing nowadays.   
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Úvod 

Diplomová práce s názvem „Mariologie Ludvíka M. Grigniona z Montfortu  

a Lva XIII.“ nabízí rozšíření a umožňuje ověření poznatků z mé předchozí bakalářské 

práce, zaměřené na tematické zkoumání postavy Panny Marie v dílech papeže Lva XIII.  

Během vypracovávání bakalářské práce jsem vytušila vliv děl francouzského kněze, 

misionáře a mystika, sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, na tvorbu tzv. růženco-

vých encyklik papeže Lva XIII. V této práci si kladu za cíl doložit zmíněnou intuici 

konkrétními příklady a souvislostmi a ve výsledku této snahy ji případně potvrdit jako 

pravdivý fakt. Rovněž zde ověřím, zdali a jak je Grignionova mariologie trinitárně 

ukotvena. Papež Lev XIII. blahoslavil Ludvíka M. Grigniona z Montfortu u příležitosti 

50. výročí svého kněžského svěcení, roku 1888 a Grignionova díla četl.  

Diplomovou práci dělím do tří větších oddílů. V životopisně zaměřeném prvním oddílu 

seznamuji čtenáře s osobností Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu (1673 – 1716),  

s jeho žitou spiritualitou, misionářským dílem a některými dochovanými spisy. Násled-

ně předkládám život Vincenza Gioacchina Pecciho (1810 – 1903), od roku 1878 papeže 

Lva XIII. Tyto biografie rozvíjejí a zvyšují možnost správného předporozumění dobově 

podmíněnému teologickému uvažování a vyjadřování, s nímž se v dílech obou zaintere-

sovaných mužů setkáváme. Jako zdroj životopisných dat o Lvu XIII. jsem upotřebila 

publikace a články ze sbírek historika prof. Itala Campagni, dále čerpám poznatky  

z obsáhlých životopisů Lva XIII. sepsaných R. H. Clarkem a J. Fraikinem. Informace  

o Ludvíkovi M. Grignionovi předávám z děl jeho současníků životopisců J.-B. Blaina  

a J. Grandeta, dále z italské úvodní studie a chronologického přehledu obsaženého  

ve dvou kritických vydáních sbírek Grignionových děl. Upotřebila jsem jinou rovněž 

odbornou literaturu, digitalizované archivní materiály a odborné články přístupné  

na internetu. Zatímco v životopisné části této práce nastiňuji přirozené okolnosti, vývoj 

a zrání teologického myšlení a mariánského cítění v životech Grigniona a Lva XIII.,  

v druhém oddílu diplomové práce zkoumám přímo Grignionovu mariologii. Styl Grig-

nionova vyjadřování o Panně Marii je dobově podmíněný, pro současného člověka mís-

ty nepřijatelný, proto k němu podávám vysvětlení. Uvádím důvody, proč lze u tohoto 

autora použít termín „mariologie“ (byť dílčí) a nikoliv pouze „mariánská úcta“.  

Výchozím zkoumaným pramenem jsou Oeuvres completes (Ed. Seuil, 1966), kompletní 

Grignionovy spisy ve francouzštině. K citacím a jako prameny pomocné používám čes-

ké, poměrně dobré překlady dvou stěžejních Grignionových děl vydaných Maticí cyri-
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lometodějskou: O pravé mariánské úctě a Tajemství svatého růžence. Pokud český 

ekvivalent francouzského textu chybí, poskytuji vlastní překlad. Grignionovo myšlení,  

jež je možné mapovat explicitně nebo implicitně v mariánských encyklikách papeže 

Lva XIII., zkoumám v oddílu třetím. Pozoruji styčné body mezi oběma autory nejprve 

na rovině obecné – co oba autoři sdílí v obsahu a struktuře děl, ve zmínkách o relevant-

ních postavách církve, v tématech historických, v oblasti titulů, predikátů a vlastností 

vyjádřených teolgickou terminologií trinitární, christologickou, či jinými, více či méně 

symbolickými opisy Boha. Na grignionovský souzvuk zachycený v rovině obecné  

navazuje část mariologická. Klíčové mariologické tituly a jejich možný grignionovský 

horizont hledám v latinském znění mariánských encyklik a dopisů papeže Lva XIII. 

Stručně prezentuji jejich ucelený přehled s výčtem mariologických titulů. Pramenem 

příslušných textů je Enchiridion delle encicliche 3. Analýzou a následně komparací  

obsahů textů se snažím dojít k závěru, který by nás vedl k potvrzení či vyvrácení Grig-

nionova potenciálního vlivu na mariologii Lva XIII. Klíčové mariologické tituly  

přítomné v dílech Lva XIII. jednotlivě komentuji, přičemž zvláštní pozornost věnuji 

titulu Prostřednice a titulu Matka. U obou osobností, u sv. Ludvíka M. Grigniona  

z Montfortu i u papeže Lva XIII., můžeme pozorovat mariologické myšlenky vlastní 

jejich osobnímu zaměření, mariologická dědictví z doby církevních otců a učitelů  

či jiných duchovních autorů a inspirace biblické. Při vhledu do mariologických titulů 

pracuji s pravdami víry v nich obsaženými. Odkazuji tedy rovněž na Denzingerův  

Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum,  

na mariologické slovníky a další příslušnou literaturu. Mám na zřeteli doporučení  

Mezinárodní papežské mariánské akademie definovaná v listu Matka Páně,  

Památka – Přítomnost – Naděje i dokumenty 2. vatikánského koncilu. Výsledky  

zkoumání shrnuji v závěru diplomové práce. Vyjadřuji studiem podložené mínění  

o možném grignionovském horizontu (nejen) v klíčových mariologických titulech  

Lva XIII. a také mínění, co z toho je nosné a aktuální v současnosti. Jako možnou  

užitečnou pomůcku pro čtenáře této práce na konec vkládám přílohu s přehledem textů 

obsažených v dílech L. M. Grigniona, vážících se k prostřednické funkci Panny Marie.  
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1. Život Ludvíka M. Grigniona z Montfortu a Lva XIII.  

Kulturní i sociální aspekt doby se nutně odráží v teologickém, specificky pak v mario-

logickém výrazivu, jímž jak papež Lev XIII., tak svatý Ludvík Maria Grignion  

z Montfortu ve svých písemnostech disponují. Uvědomění si biografických faktorů  

a jejich vzájemných vztahů rezonujících v duchovním životě obou osobností nám 

umožní barokní Grignionově hluboce citové tvorbě porozumět i v době dnešní, na tyto 

jevy poněkud střízlivější. Obě postavy byly za svého života formovány mírou, kvalitou 

a dustupností vzdělání, spiritualitou kříže, aktuální podobou vstřebávané mariánské úcty 

a událostmi ilustrujícími vnitřní proměny a pozvolné zrání člověka jako studenta, kněze, 

biskupa a hlavy církve v případě Pecciho, v případě Grigniona člověka s identitou misi-

onáře. Z hlediska užitku pro náhled na žitou víru a následné teologické bádání jsou  

cenné právě nejstarší životopisy obou postav. Soudobého čtenáře totiž obohacují  

o zkušenost, jak byla ta která postava církevním společenstvím nahlížena a jaké  

duchovní hodnoty a příklady k následování byly obecně preferovány: spása duší, vzrůst 

a triumf církve, obrana proti nepřátelům. Grigniona, misionáře působícího „zdola“  

životopisci představují jako ikonu pronásledovaného misionáře s růžencem v ruce,  

se vztyčenými kříži uprostřed negramotné chudiny, opravujícího kostely, decentně  

snášejícího utrpení uvnitř církve, které mu působili sami její členové. Příčinu bylo třeba 

hledat v křehkosti hříchem narušené lidské přirozenosti, která se žel nenechala v těch 

kterých jednotlivcích prozářit silou vykoupení Krista a obnovit Božím Duchem.  

Podobně je stavěn před oči papež Lev XIII., avšak jako misionář „shora“, intelektuál  

a vatikánský vězeň, který řídí církev skrze pero a osazuje kříži italské hory. Staré živo-

topisy i přes možné nedostatky v kritickém myšlení nemusí nutně pro dogmaticky  

zaměřeného badatele tvořit překážku k objasnění pravd víry ozřejmujících tajemství 

spásy. V tomto ohledu každá postava nahlížená současníky i již jen jako později  

zpracovaná ikona ctností, stává se v jistém smyslu biblickou tím, že primát v jejím  

životě zaujímá setkání s živým Bohem a osobní svědectví živé víry v Něho. Do tohoto 

náhledu je zakomponována pro naše účely relevantní literární tvorba obou mužů. 
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1.1. Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu 

Život Ludvíka Maria Grigniona z Montfortu
1
 v mnohém nastiňuje a na názorných  

ukázkách prozrazuje stav a krizi francouzské církve v druhé polovině sedmnáctého  

století a na začátku století osmnáctého. Různé životní situace utvářené nepříznivými 

lidskými faktory poněkud viditelněji nežli čistě blahodárným Božím působením, tiše 

vyživovaly jemnou kořenovou soustavu blížící se velké francouzské revoluce. Ludvík 

se narodil v bretaňském Montfortu-la-Cane, vzdáleném 20 kilometrů od Rennes,  

31. ledna roku 1673, jako druhý z osmnácti dětí.
2
 Byl pokřtěný 1. února ve farnosti  

sv. Jana a podle dobové zvyklosti již 1. března putoval na venkov ke kojné André de la 

Bacheleraie, která v té době kojila další tři děti. Ekonomicky ne příliš úspěšný Ludvíkův 

otec Jean-Baptiste (1647 – 1716) patřil k drobné zchudlé bretaňské šlechtě a živil  

se jako venkovský advokát. Životopisci jej líčí jako tvrdého a výbušného člověka 

s tyranskými rysy, zatímco matku Jeanne-Robert de la Bacheleraie (1649 – 1718) před-

stavují v kontrastu k manželovi jako tichou něžnou trpitelku.
3
 Odtud se snadno podbízí 

psychologický náhled na Ludvíka jako těšitele Panny Marie, závisle či nezdravě silně 

k ní připoutaného v protiváze k utrpení působeném mu otcem. Tuto představu pomohli 

opravit právě teologové, kteří zkoumali obsah Grignionových děl.
4
 Vzhledem 

k rozrůstajícímu se počtu členů rodiny utlačovaly Ludvíkova otce nemalé existenční 

starosti.
5
 Ty poskytly Ludvíkovi prostor pro pěstování tří základních životních postojů, 

jimiž byly úplná odevzdanost do Boží Prozřetelnosti, sebedarování se Panně Marii  

a láska ke kříži, v němž viděl úkryt Boží Moudrosti. K rozvíjení duchovního povolání 

                                                 
1
 Příjmení je uváděno novodobě Grignion. Ve starších spisech, jako například v beatifikačních proto-

kolech, se uvádí Grignon. Viz např. Béatification du serviteur de Dieu Louis-Marie Grignon de Montfort 
(Éd. 1888). United States: Hachette Livre - BnF, 2020.  

2
 Jeho prvorozený bratr zemřel ještě před Ludvíkovým příchodem na svět, jako pětiměsíční dítko,  

a pro tuto okolnost se Ludvík stal v rodině dítětem nejstarším. 
3
 Ve skutečnosti jde o dramatizaci Grandetovy zmínky o tom, že Ludvík Maria svou matku povzbuzo-

val, aby „trpěla trpělivě“ GRANDET, Joseph. The life of Monsieur Louis-Marie Grignion de Montfort. 
Roma: Centre international montfortain, 2006, s. 7. V elektronické podobě v jazyce anglickém viz [2021-

06-01] <www.montfort.org.uk/Documents/Grandet%20-%20Life%20of%20St%20Louis%20Marie%20 
de%20Montfort.pdf >. 

4
 LAURENTIN, René. San Luigi Maria Grignion de Montfort. Milano: Edizioni San Paolo, 1998,  

s. 11–15.  
5
 Na ně syn Ludvík roku 1704 naráží v dopise adresovaném matce: „Ve jménu mého nebeského Otce 

prosím mého otce, aby se nedotýkal smůly, vždyť jí zůstane umazán, aby nejedl zemi, neboť se jí bude 
dávit, aby nehltal dým, protože ho zadusí. Na rozdíl od útěku a pohrdání světem a od úcty k Panně Marii, 

v níž vám a mému otci celý patřím.“ Oeuvres complètes de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. 
Paris: Seuil, 1966. Lettres 20. Dále jen OC, L. Překlad vlastní. 
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měl dobré zázemí, dva z rodných bratří matky Jeanne byli kněží.
6
 Po odstavení kojnou 

trávil Ludvík své dětství na chudém venkově v rodinném sídle Bois-Marquer v Iffendic 

a chodil do farní školy v Montfortu (1675 – 1684). Chlapec prý mluvil o Bohu jako  

o tom, který „sám stačí“ a vnímal chudobu pozitivně jako prostor k životu ve vnitřní 

svobodě. Modlil se doma v koutě růženec před malým obrázkem Panny Marie a k praxi 

této modlitby zval své vrstevníky.
7
 Obrázek Panny Marie u sebe nosil stále až do smrti. 

Ve 12 letech se stal žákem koleje sv. Tomáše Becketa, řízenou jezuity z Rennes. Vzdě-

lávaly se na ní souběžně dva až tři tisíce studentů. Tam Ludvík poznal svého přítele  

a později svého prvního životopisce Jeanne-Baptiste Blaina.
8
 Do roku 1692 Ludvík 

bydlel u svého strýce a kněze Alana-Roberta de Lavisuele. Během studií se projevoval 

jako inteligentní, pro Boha zapálený student, uvyklý modlit se na odlehlých místech,  

ale zároveň obdařený aktivní praktickou láskou k chudým. Žebral osobně a sám o pení-

ze na pokrytí potřeb nejchudších spolužáků. Naučil se nestydět se za to v rámci cvičení 

sebe sama v pokoře. Docházel do chorobince plného chronicky nemocných lidí,  

aby tam vykonával službu duchovní četby při jídle a aby těm, kteří o to projevili zájem, 

vykládal katechismus. Trávil denně čas před starým zázračným obrazem Panny Marie 

v kostele sv. Salvátora a byl členem na koleji založené kongregace Blahoslavené Panny 

Marie. Přitažlivost pociťoval Ludvík nejen k Panně Marii, ale od počátku primárně  

k tajemství kříže a k modlitbě. Pravděpodobně na koleji založil mariánskou modlitební 

skupinu společně s přítelem Claude-Françoisem Poullartem des Places.
9
 Nevíme zatím 

jistě, zda Ludvík poznal právě na koleji zbožnou praxi oddanosti Panně Marii v identitě 

otroka, dobrovolně na sebe vzaté. Tuto formu duchovní cesty tam ale v té době pěstova-

li dva kněží: F. Nepveu, který publikoval svůj text sebeobětování Panně Marii jako  

otroka, aby uctil její mateřství
10

 a J. Jegou, který do svého sepsaného osmidenního  

duchovního rozjímání zahrnul slavnostní prohlášení vlastní oddanosti Panně Marii jako 

jejího otroka navěky. Hlavním svátkem koleje byl 21. listopad, kdy se připomínalo  

                                                 
6
 Tři z jejích synů byli později vysvěceni rovněž na kněze. Po Ludvíkovi to byl dominikán Josef  

a Gabriel, ten sloužil jako kněz farní. Dvě dcery manželů Grignionových vstoupily do kláštera: Sylvie  
ve Fontevrault a Guyonne-Jeanne (řečená Luisa) v Rambervilliers.     

7
 Grignionův životopisec Grandet zmiňuje nabízení úplatků své sestře Louise za modlitbu růžence  

ve formě drobných dárečků nabízených ze svých osobních dětských cenností. GRANDET, Joseph.  

The life of Monsieur Louis-Marie Grignion de Montfort, s. 7.  
8
 Prvními dvěma životopisci Ludvíka Marie Grigniona byli Jean-Baptiste Blain, Ludvíkův spolužák 

z jezuitské koleje (sepsal své dílo roku 1719, vydané však v Římě až roku 1973) a Joseph Grandet  

(Verger, Nantes, 1724). Blain sepsal své dílo pro Grandeta, který jej zařadil do svého životopisu, rozšíře-
ného o další písemná svědectví.  

9
 LAURENTIN, René. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 20.  

10
 Ibid., s. 21. 
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Mariino představení v chrámě. Vlivu Panny Marie životopisci připisují Ludvíkovo 

kněžské povolání. Na podzim roku 1692 podnikl Ludvík cestu pěšky z Rennes  

do Paříže. Nový oděv i peníze od rodičů daroval chudým.
11

 Došel tam v prosinci, v šatu 

žebráka, rozhodnutý stát se knězem věnujícím se výhradně chudině. Ač rozumem  

nadaný, neživil v sobě studijní ambice zaměřené na vzestup kariéry. Ze dvou vedle sebe 

koexistujících seminářů sv. Sulpicia, velkého a malého, nezvolil k pobytu ani jeden, 

nýbrž vstoupil do přidružené komunity „chudých kleriků“, založené sulpiciánským  

odchovancem La Barmondièrem. Pod jeho vedením se v komunitě chudoba nežila jako 

smutná nutnost sociálně znevýhodněných lidí, ale jako účinný výraz naprosté věrnosti 

evangeliu a Kristu, chudému Pánu Bohu. Dalšími rysy komunity byly aktivní úcta 

k Panně Marii a pracovitý život přijímající vlastní opovržení. Ludvík navštěvoval kurzy 

teologie na Sorboně. Jeho studia měla hradit jistá urozená paní Montigny, ale nečinila 

tak. Aby Ludvík nebyl ze vzdělávacího institutu propuštěn, přivydělával si bděním  

u tělesných schránek zesnulých ve farnosti sv. Sulpicia. Každou druhou noc uvažoval  

o marnosti života nad odkrytými tvářemi mrtvol a o prchavé kráse dříve blahobytných 

těl nyní obklopených těžkým zápachem. Dlouhé noci si rozdělil na čtyři hodiny modlit-

by vkleče, dvě hodiny duchovní četby a dvě hodiny spánku. Po zbytek času si četl  

ze sešitů teologické zápisky.
12

 Bohužel La Barmondiére v polovině září roku 1693 rov-

něž zemřel, v pověsti svatosti, a dvacetiletý Ludvík Maria se ocitl na životní křižovatce. 

Jeho komunita byla církevními autoritami rozdělena do dvou skupin. Jedni studenti 

vstoupili do malého semináře sv. Sulpicia a druzí byli přijati do ještě chudší komunity 

založené knězem Françoisem Boucherem. Mezi těmito studenty se vlastním rozhodnu-

tím ocitl i Ludvík. Z této doby pochází jeden z jeho nejstěžejnějších duchovních výroků 

ústící do totálního a v praxi žitého odevzdání se Boží Prozřetelnosti: „Ať už se mi  

přihodí jakákoli věc, nedělám si s ní starosti. Mám Otce v nebesích, který se nikdy  

neopomíjí starat.“
13

 Ludvík přesídlil na kolej Montaigu ve farnosti Saint-Etienne-du-

Mont nedaleko Sorbony a zahájil tam druhý rok teologických studií (1694 – 1695). 

V novém společenství sice nalezl chudobu ještě radikálnější, avšak ta vážně poškozova-

la zdraví seminaristů, respektive jejich improvizovaná kuchyně. Ludvík onemocněl  

a po dnech strávených v hospici pro umírající a po následné rekonvalescenci byl nucen 

                                                 
11

 Jeho chování připomíná gesto svatého Františka z Assisi, ale je oproštěné od vnějšího projevu  

radikality v odloučení se od rodiny. 
12

 BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort. Fragmenta monfortana 7. Roma, 

Edizioni Monfortane, 2010, s. 25–28. 
13

 „J´ai un Père dans les cieux qui est immanquable.“ OC, L2. Překlad vlastní.  
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přestoupit do malého semináře sv. Sulpicia. Přestal studovat teologii v Sorboně  

a docházel pouze na interní přednášky konané v obou sulpiciánských seminářích.  

V prostředí semináře odloučeném od světa rozvíjel své kontemplativní tendence.  

Ludvíkovým současníkům se nelíbily jeho úkony askeze. Životopisec Blain, jeho odda-

ný přítel, je vysvětluje upřímnou křesťanskou horlivostí snoubící se s naivně působící 

nevinností duše, která si svého podivínství nebyla ani vědoma. Ludvík popravdě svou 

hyperaskezí budil ve svém okolí rozpaky a někdy i strach.
14

 Nosil na sobě asketické 

doplňky jako cilicia, tělo umrtvující opasky a řetězy. V době rekreace vypadal jako  

člověk hluboce pohroužený do modlitby i do Boha samého a vydával zbožné vzdechy.  

Nezapojoval se spontánně do odlehčených rozhovorů se spolubratry, a když už přece 

začal mluvit, pak jen o Bohu a o Panně Marii, o přípravě na svaté přijímání, o radosti 

z kříže a zásluhách utrpení.
15

 Odlišoval se tím od ostatních a bratři měli za to, že tako-

vými projevy chování nenaplňuje základní význam rekreace jako času vyhrazeného 

k duchovnímu i duševnímu občerstvení jednotlivce žijícího v řádovém společenství. 

Ludvík kvůli tomu býval vedením semináře plísněn. Na tento popud se zbožný provini-

lec naopak horlivě snažil vyčíst z příslušných knih způsoby rekreačního chování  

a doslova nastudoval odlehčené konverzační styly, přičemž to vše činil v dobré vůli 

velmi neobratně a v důsledku toho sklízel posměch. Ve své spontaneitě také neměl  

zábrany po příchodu do auly pokleknout přede všemi studenty a před zahájením výuky 

se se sepjatýma rukama dlouze modlit. Při svém monumentálním fyzickém vzhledu 

Ludvík působil na své okolí zvláštně, provokativně, směšně a pochopitelně nezakoušel  

pro své osobité projevy askeze a zbožnosti dostatečnou míru tolerance. Umrtvoval  

se v jídle, chutné části jídla odkládal stranou ve prospěch spolustolovníků. Pro fyzicky 

velkého člověka to nebyla malá oběť. Umrtvoval se v oblečení, nové nikdy nenosil. 

Z ponožek si odstřihoval v zimě tu část, která mu kryla nohy v botách, aby si odřekl 

útěchu z tepla. Umrtvoval se v přirozených darech. Měl umělecké vlohy, vynikal 

v kresbě a malířství, ale odmítl tyto dary rozvíjet, aby nezpychl. Když kráčel městem, 

umrtvoval zvědavost a nerozhlížel se po zajímavostech vyhledávaných cestovateli.  

Neznal tudíž nejslavnější umělecká díla Paříže ani po letech, zato zdravil obrazy Panny 

Marie na domech v uličkách a o každém věděl, kde se nachází. Spolužákům doporučo-

val, aby zdravili své anděly strážné. Někteří mu lili vodu na hlavu nebo do kapes,  

                                                 
14

 Každý den se prý na koleji intenzivně bičoval a při výkonu této disciplíny zvukem důtek děsil svého 
spolubratra La Valliera, bydlícího vedle jeho cely. BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion  

de Montfort, s. 27. 
15

 Ibid., s. 30, 44. 
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tloukli ho z ničeho nic hůlkou, jednou ho spolubratr zpohlavkoval při přednášce,  

aby Ludvíkovi narovnal hlavu, kterou měl ve zbožném usebrání nevědomky nakloněnou  

na stranu.
16

 „To, co u jiných bylo nevinné, u Grigniona bylo proviněním“, píše Blain.
17

 

Ludvík vědomě přijímal evangelijní pozvání k nesení kříže i jeho fyzický prožitek podle 

výroku sv. Pavla: „Proto se raduji, že nyní trpím za vás a to, co zbývá do míry utrpení 

Kristových, doplňuji svým utrpením na svém těle za jeho tělo, to jest církev.“
18

 Přítel 

Blain opakovaně svědčí o Ludvíkově tiché trpělivosti ve snášení příkoří. Světcovu 

askezi René Laurentin komentuje takto: „Pokud Grignion z Montfortu mohl snad hřešit 

přehnaností, naše doba hřeší nedostatkem a se špinavou vodou vylila i dítko, to jest  

zanechání cilicia a disciplíny společně s pokáním.“
19

 V situacích neodvratně vedou-

cích Ludvíkově ponížení mladý asketa čerpal pro svůj duchovní život inspiraci z děl 

patera Surina.
20

 Opakovaně četl jeho Svaté cesty kříže.
21

 Sám nové věci v oblasti  

duchovního života nevymýšlel. Nechával se pouze inspirovat četbou a to, co vstřebal, 

pak uváděl do praxe tak, jak tomu v danou chvíli rozuměl. Pro svou poctivost a uznáva-

ný smysl pro metodickou práci působil v semináři i jako knihovník. Vypracoval tam 

kompletní katalog knih a do svého sešitu si přepisoval velké množství úryvků o Panně 

Marii. Sešit mu sloužil jako pramen textů pro jeho písemnou tvorbu i kazatelskou  

činnost a dochoval se dodnes. Tam si poznamal motto „totus tuus“, citované později 

v jeho Traktátu o pravé úctě k svaté Panně.
22

 Oddanost Panně Marii pěstovaná v tehdy 

existující Společnosti otroctví Svaté Panně rovněž není plodem Ludvíkova originálního  

vztahu k Panně Marii, nýbrž přijal učení v té době rozšířené spirituality arcijáhna  

Boudona.
23

 V zmíněném Grignionově sešitě nacházíme také christologicky a teocen-

                                                 
16

 BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 29, 55. 
17

 Ibid., s. 63. 
18

 Kol 1,24. 
19

 LAURENTIN, René. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 31. 
20

 Jean-Joseph Surin (1600 – 1665), francouzský jezuita, mystik, spisovatel ovlivněný karmelitánskou 

a ingnaciánskou spiritualitou. „Láska k Bohu Otci prochází křížem… Představovat si utrpení Kristovo 
není jen nějakým asketickým cvičením, abychom dospěli k dokonalé lásce, jako spíš prožívání spolu 

s Kristem muka kříže a každou hanbu, jíž je dosud vystavován.“ ASTI, Francesco. J.-J. Surin e la scienza 

sperimentale. Una proposta di mistica ignaziana. In: Ignaziana, rivista di ricerca teologica. 7 (2009) 3-19, 
s. 10. [2020-11-27] <https://www.ignaziana.org/7-2009_1.pdf>. 

21
 BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 32. 

22
 Traité de la vraie dévotion à la Vierge. Dále jen VD. V českém překladu aktuálně poslední vydaný 

titul zní O pravé Mariánské úctě. V této práci upřednostňuji doslovnější překlad Traktát o pravé úctě 
k svaté Panně.  

23
 Ibid., s. 42. Viz též BOUDON, Henry-Marie. Dieu seul ou le saint esclavage de l´admirable Mére 

de Dieu. Paris, 1668. Dalšími soudobými propagátory spirituality otroctví Panně Marii byli františkáni 
Juan de los Ángeles a Melchor de Cetina, mercedář Pedro de la Cerna, trinitář Simon de Rochas, augusti-

niánský eremita Bartolomé de los Rios, theatin Francesco Olimpio aj. Viz též LAURENTIN, René.  
San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 36. 
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tricky cenný výpisek z knihy Voeu à Jésus et à Marie od kardinála Bérulleho
24

 o tom, 

že takzvaný dobrovolně prožívaný stav otroctví ve vztahu k Ježíši a Panně Marii  

je uskutečňováním křestního slibu. Podlé této představy se Ježíšův život rodí v člověku 

při křtu. Mariánské otroctví je výrazem adoptivního synovství ve vztahu k Bohu  

i k Marii. Ježíš je s ní jedinečně a definitivně spojen. Ona mu dala své lidství,  

on v ní žije. Maria tak zůstává matkou nejen Jeho, ale i lidí, v nichž Ježíš žije díky 

křtu.
25

 Důraz na obnovu křestních slibů a věrnost jim později utvářel samotný základ 

Montfortových lidových misií. Mezi mariánskými texty Ludvík v knihovně objevil  

Malý žaltář Panny Marie, jehož autorství se přisuzovalo sv. Bonaventurovi. 

V horlivosti získal několik seminaristů, aby jej spolu s ním recitovali.
26

 Přesto, že Lud-

vík sám hodně a velmi rád četl, vyrozuměl z knih, že teologie se úzce a konkrétními 

způsoby váže na osobní, aktivně žitý život. Přerušil docházku na kurzy a zaměřil  

se na skutky tělesného a duchovního milosrdenství mezi chudými a nemocnými.  

Měl s nimi evangelní soucit a dával jim všechno, co měl. Jeho cílem v tomto obdarová-

vání nebylo politovat chudáka, ale přičinit se, aby se životní podmínky nuzných lidí 

trvale změnily k lešímu, nikoliv jednorázově a krátkodobě vyřešily. Zároveň poskyto-

vanou hmotnou pomoc pojil s výzvami ke změně života tam, kde lidský rozvoj brzdily 

zakořeněné neřesti opilství, krádeže, lež, pomluvy, hamižnost, hazardní hry a prostituce. 

Kromě zmíněné péče o nemocná těla a sociálně vyloučené duše vyučoval katechismus 

dětem z pařížského předměstí. Výuka katechismu se stala u všech skupin lidí nástrojem 

prevence mravních zel doby. O sobotách měl Ludvík ve zvyku chodit ke svatému přijí-

mání do Notre-Dame-de-Paris. Tam, se souhlasem svého duchovního průvodce, složil 

slib čistoty ještě před svým vysvěcením na podjáhna roku 1698. Tělesná i duchovní 

čistota byla pro Ludvíka něčím velmi cenným, co mělo být podporováno, chráněno  

a proto svěřováno Marii, Panně panen.
27

 V létě roku 1699 byl vybrán jako zástupce 

seminaristů k pouti do Notre-Dame-de-Chartres, kde měl vyprošovat potřebné milosti 

pro členy vzdělávacího institutu a modlit se za jeho provozuschopnost. Šel tam pěšky. 

Když zahlédl chudé zemědělce, opouštěl spolubratra poutníka a zapředal se s nimi  

                                                 
24

 Pierre de Bérulle (1575 – 1629), francouzský teolog, mystik a kardinál, promotor tereziánského  
reformovaného karmelu ve Francii. Viz BORRIELLO, Luigi. CARUANA, Edmondo. Del GENIO, Maria 

Rosaria. SUFFI, Nicolò (eds.). Slovník křesťanských mystiků. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatel-
ství, 2012, s. 206–209. Slib otroctví se praktikoval v karmelitánském řádu. De FIORES, Stefano. MEO, 

Salvatore. Nuovo Dizionario di Mariologia. Milano: San Paolo, 1986, s. 363.   
25

 Ibid.    
26

 BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 42. 
27

 Ludvík posléze v každém místě, kde konal lidové misie, zakládal společenství zasvěcených panen, 
které dobrovolně skládaly a obnovovaly slib čistoty na jeden rok. 
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do rozhovorů o Bohu. Nosil u sebe obrázek Panny Marie a kříž s korpusem a bez nich 

službu slova nezačínal.
28

 5. června 1700 byl Ludvík vysvěcen na kněze bývalým spolu-

žákem a biskupem v Elme, Balzanem de Flamanville.
29

 V říjnu téhož roku se stal  

na doporučení svého duchovního průvodce Leschassiera členem misionářské komunity 

kněze Renata Lévêqueho. Komunita sídlila v Nantes při kostele sv. Klimenta. Zimu 

novokněz Grignion prožil v tíživé pasivitě. Komunita, údajně zasažená učením janse-

nismu, nebyla schopná uspokojit jeho apoštolské touhy. Hluboká krize, kterou prošel, 

mu pomohla ujasnit si jeho jednoznačné osobní povolání misionáře zaměřeného  

na chudinu bez dostatečné katechetické péče, ponechanou sobě samé napospas 

v monotonním toku starostmi tíživých dní. V dubnu 1701 směl odjet z Nantes do Fonte-

vrault na řeholní obláčku rodné sestry Sylvie. Setkal se tam s Madame de Montespan, 

bývalou dvorní dámou Ludvíka XIV. Madame, kterou poprvé poznal roku 1697 

v souvislosti s řeholním povoláním své sestry, ho již tehdy doporučila biskupovi 

v Poitiers. Chtěla, aby Ludvík získal místo v jeho diecézi.
30

 Nabídla mu dobré  

kanonické místo. Ludvík to odmítl s odůvodněním, že odevzdanost do Boží Prozřetel-

nosti za nic takového nevymění.
31

 Podnikl pak několik misií v Granchampu a v nant-

ských krajích. V listopadu roku 1701 byl jmenován kaplanem generálního hospicu 

chudých reklutů v Poitiers. Přestože Grignion preferoval již jednoznačně misionářskou 

činnost, tažený svým praktickým smyslem pro konkrétní skutky blíženské lásky začal 

přece jen v hospicu sloužit. Mezi prostými lidmi opět učil katechismus a úspěšně zpoví-

dal, protože jeho osobní spiritualita se v té době cíleně zaměřovala na téma daru  

moudrosti Boží, jíž Grignion rozuměl kříž: „Ach, kdyby křesťané znali hodnotu kříže, 

ušli by sto mil, aby našli aspoň jediný, protože je to právě v tomto milém kříži,  

kde jeobsažena pravá moudrost, kterou já hledám ve dne v noci s takovým zápalem jako 

nikdy.“
32

 Spiritualita Boží moudrosti obsažené v kříži nacházela v naslouchajících 

plodnou odezvu. Grignion vyhledával žebráky v ulicích a nabízel jim pomoc. Zasahoval 

                                                 
28

 S křížem v ruce se jednou, stále ještě jako student, neohroženě vrhl mezi dva mladíky, kteří proti 

sobě ve sváru tasili meč a začali se bít. Mluvil k nim o Bohu tak přesvědčivě, že se mu podařilo  
nebezpečný spor ukončit. Jeden z dotyčné dvojice se později rozhodl pro duchovní povolání. BLAIN,  

Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 43. 
29

 Svou první mši sloužil v mariánské kapli pařížské farnosti sv. Sulpizia a připravoval se na ni něko-

lik dní. Blainův životopisný portrét novokněze je portrét dechberoucího anděla. 
30

 OC, L6. 
31

 Odevzdanost do Boží Prozřetelnosti je u Grigniona jedním z hlavních rysů jeho žité spirituality. 

Blain si toho byl dobře vědom. V Montfortově životopise, který sepsal, jmenuje či se odvolává na Boží 
Prozřetelnost více jak dvacetkrát. Nejde však o Grignionův duchovní objev, téma Boží Prozřetelnosti 

bylo součástí tehdejších teologických studií. Nacházíme jej ve spisech sv. Augustina.     
32

 Dopis řeholnici (nedochovaného jména) z kongregace Nejsvětější Svátosti z r. 1702. OC, L13.  
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do materiálního chodu hospicu, vycházel do města prosit o almužnu, změnil způsob 

přídělu jídla i stolování.
33

 Chudí měli jíst v jídelně, společně a pohromadě, Grignion  

jim sloužil u stolu po vzoru Krista. Zavedl jednotný čas ranního vstávání i večerního 

odpočinku, společnou modlitbu růžence a zpěvů. Kdo chtěl, mohl se účastnit rozjímání. 

Grignionův zevnějšek se příliš nelišil od vzhledu jeho svěřenců, a proto si u nich získal 

neskrývané sympatie a přirozenou autoritu kněze – vůdce. Oblíbenost prostého razant-

ního kaplana však vážně narušila vztahy s vedením hospicu. Střety se světskými správci 

domu byly nevyhnutelné (s ekonomem a s vedoucí urozenou slečnou Marthou  

de Berthé). Přítomnost volnomyšlenkářů a jejich ryze materiální pojetí péče o chudé 

donutily Grigniona po roce instituci opustit. „Já si z hospicu neberu nic, ani kousek 

chleba. O mě se z lásky starají osoby zvenčí. Ale mezi správci se téměř nikdo nestará, 

aby trestal zhýralost a napravoval morální nepořádky. Téměř všichni myslí jenom  

na materiální a vnější zajištění domu.“, stěžoval si.
34

 Za vší tou nevraživostí měla, podle 

Grignionova dopisu Lechassierovi, stát „mladá inteligentní, ale prohnaná žena,  

a zároveň tak pyšná, jak to nikdy neviděl“. Ta měla klamat i samotného biskupa.
35

  

Před velikonocemi ale „Bůh a jeho svatá Matka vzali jeho případ do svých rukou“  

a ekonom i slečna Martha zemřeli.
36

 Žel v březnu roku 1702 smrt zasáhla i biskupa 

Girarda, Grignionova zastánce. V létě se Grignion vydal do Paříže, aby doprovodil  

svou rodnou sestru Luisu do kláštera benediktinek Nejsvětější Svátosti v Ramber-

villiers.
37

 Při té příležitosti navštívil přítele Poullarta des Places, vychovatele kleriků. 

Poprosil ho o kvalitně formované a vzdělané kněze, kteří by mu v misiích pomáhali. 

Bývalí sulpiciánští spolubratři tehdy Grigniona nepřijali a neposkytli mu pohostinství, 

protože se styděli za jeho rozšířenou pověst podivína. V říjnu se Grignion ocitl zpět  

v Poitiers s povolením kázat v kapli hospicu chromým a vojákům z města. Na jezuitské 

koleji sv. Marty začal přednášet čtrnácti vybraným studentům. Chudí ho v Poitiers  

                                                 
33

 Grignion účinně vyřešil problém způsobu stravování. Před jeho příchodem chudí dostávali chléb 
jednou denně a všechen naráz. Protože měli velký hlad, chvatně jej zhltali a po zbytek dne trpěli opět 

hladem a bolestmi útrob při následném zažívání. Grignion zařídil, aby příděl jídla byl rozdělen do více 

etap (snídaně, oběd, svačina, večeře) a množství jídla upravil podle skutečných fyziologických potřeb 
osob (mladí, staří, lidé vykonávající fyzicky náročnou práci). Kromě toho i to, že se všichni setkávali  

u stolu, mělo za následek zlepšení chování klientů hospicu a jejich rychlý morální vzestup.  
LAURENTIN, René. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 51–52. Viz též OC, L11.    

34
 OC, L11. Překlad vlastní. 

35
 Ibid. 

36
 Ludvík Grignion reagoval na zmíněná protivenství tím, že v březnu roku 1702 odešel na osmidenní 

duchovní cvičení k jezuitům. Po jejich skončení ekonom hospicu i představená Marthe zemřeli na nejme-
novanou nákazu. Grignion sám to okomentoval v dopise tak, že Bůh a jeho svatá Matka (Marie) vzali 

jeho případ do svých rukou. OC, L11.  
37

 Sestra přijala řádové jméno Kateřina od sv. Bernarda. 
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oslavovali, správcům chudobince byl dál trnem v oku. „Největší Montfortovou chybou  

a tou nejméně odpustitelnou byla jeho velká pověst svatosti, jíž ho lid ctil,“ tvrdí  

Blain.
38

 V Poitiers, již v listopadu roku 1701, Grignion poznal upřímnou sedmnáctiletou 

Marii Luisu Trichet, dceru generálního prokurátora. Byl si jistý tím, že Marie Luisa  

je vhodná a Bohem poslaná, aby realizovala jeho úmysl založit ženskou komunitu  

ke cti Boží Moudrosti.
39

 Ke konci roku 1702 požádala Luisa o to, aby směla vstoupit 

jako chudá řeholnice do poitierského chorobince. Mezitím 10. prosince 1702 do Poitiers 

dorazil nově jmenovaný biskup De la Poype. Přes velké pohoršení a odpor celé rodiny 

přijala Luisa 2. února 1703 z Grignionových rukou hrubý oděv šedé barvy a stala  

se první z „dcer Moudrosti“. Tehdy také shromáždil pro potřeby dobrého chodu hospicu 

na patnáct chudých zbožných žen, porůznu fyzicky postižených, zato prý plných ctností. 

Ty měly při hospici vést život modlitby a služby chudým v atmosféře porozumění 

„moudrosti kříže“. Za představenou komunity jmenoval Grignion bezvýznamnou slepou 

dívku. Marie Luisa Trichet a Kateřina Brunet, obě z dobře situovaných městských  

rodin, se ke skupině žen připojily. Grignion za tento počin sklidil ostrou kritiku a vedení 

hospicu společenství žen rozpustilo. „Ve všem narážím na protivenství, jsem vězeň. 

Děkujte za mě dobrému Bohu za ty malé kříže, které mi dal, úměrné mé slabosti.“
40

 

Marie Luisa zůstala v tomto útulku deset let. Někdy nevěděla přesně, co během  

nich čekat od Grignionova vedení, několikrát se netrpělivě a neúspěšně pokusila  

vstoupit do jiného kláštera. Přes prekérní osobní situaci se snažila nepřestat doufat  

v naplnění příslibu oficiálního založení ženského institutu Boží Moudrosti. Nová  

protivenství v hospicu opět přiměly Grigniona ustat v činnosti. Vrátil se do Paříže  

a před velikonočními svátky roku 1703 tam nabídl své služby kaplanům při nemocnici 

La Salpêtrière s pěti tisíci chudých a nemocných. Grignion si vybral za duchovního 

vůdce jednoho z otců jezuitů a obnovil svá teologická studia. Po čtyřech měsících,  

během letního teologického kurzu, byl Grignion z La Salpêtrière vypuzen. Nové ubyto-

vání a útočiště nalezl v úložném prostoru pod schody jezuitského noviciátu ve Via Port-

de-fer. Ludvík Maria Grignion z Montfortu měl mezi kněžími pověst tak neblahou,  

že i jeho bývalý duchovní průvodce, Leschassier, se jím odmítl dál zabývat. 24. října 

1703 napsal Grignion v dopise Marii Luise Trichet: „Spíš pominou nebesa i země,  

než aby se nenaplnilo Boží slovo a (Bůh) dopustil, aby osoba, která v něho vytrvale 

                                                 
38

 BLAIN, Jean Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 68. 
39

 Horlivá, ale netrpělivá Luisa v době Grignionova pobytu v Paříži vstoupila jako laická sestra  

ke kanovnicím sv. Augustina v Châtellerault. Brzy ale onemocněla a matka si ji odvezla domů. 
40

 OC, L14.  
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doufá, zůstala zklamána ve svém očekávání. Cítím, že nepřestáváte vyprošovat tomuto 

bídnému hříšníkovi moudrost Boží prostřednictvím kříže, pokoření a chudoby. Odvahu, 

má drahá dcero, odvahu. Jsem vám nekonečně zavázán: cítím účinky vašich modliteb,  

jsem vskutku víc než kdy jindy zchudlý, ukřižovaný, ponížený. Lidé i ďáblové v tomto  

velkém městě Paříži proti mně brojí bojem opravdu milým a sladkým. Lze mě pomlou-

vat, vysmívat se mi, ničit mou pověst, dávat mě do vězení! Jaké to vzácné dary,  

jak lahodné pokrmy, jak okouzlující veledíla! Jsou výbavou a (dvorním) doprovodem 

nezbytnými pro Moudrost Boží, která jimi vybavuje příbytek těch, v nichž chce bydlet. 

Ach, kdy budu smět vlastnit tuto milou a neznámou moudrost? Kdy ke mně přijde,  

aby se u mě ubytovala?“
41

 S takovou mentalitou Grignion těžko hledal pomocníky,  

natož své následovníky. Pokusil se setkat s přítelem ze studií Blainem. Vyzval  

ho, aby opustil kanonikát v Noyen a aby se dal do díla misií spolu s ním. Odmítnutí 

přítele bylo vykompenzováno příslibem Claudia Poullarta des Places, že mu bude 

s misiemi pomáhat on. Z pařížského arcibiskupství přišlo Grignionovi na podzim roku 

1703 jmenování kaplanem laických poustevníků v Mont Valérien. Grignion pro ně při-

pravil rekolekce s cílem přivést je k životu podle společných řádových pravidel.  

Předchozímu kaplanovi se to nepodařilo. Oblékl na sebe jejich bílý hábit a začlenil  

se mezi ně. I přes nevlídnou zimu sklidil i poustevníků úspěch a napsal mezi nimi  

své stěžejní dílo Láska Věčné Moudrosti. V díle zakončeném zasvěcením sebe sama 

Bohu je Panna Maria představena jako poslední, leč velmi důležitý prostředek,  

jak se Bohu zcela a dokonale odevzdat. V březnu roku 1704 čtyři sta chudáků 

v generálním hospici v Poitiers nechalo sepsat petici s žádostí o návrat kaplana Grignio-

na. Od jeho odchodu instituce doznala velkého úpadku. Biskup De la Poype, Girardův 

nástupce, svěřil Grignionovi její vedení. Ludvík se bez odkladu vrátil pěšky z Paříže  

a pustil se do osvědčené výuky katechismu a do boje s opilstvím. Nemravné, oplzlé 

písničky nahrazoval zbožnými poeziemi zpívanými na mezi lidmi známé melodie.
42

 

Ostře zkritizoval mladíky, kteří se ze zábavy vystavovali na břehu nazí před pradlena-

mi.
43

 Na stížnost matky jednoho z nich biskup zakázal Grignionovi sloužit mši svatou, 

dokud nebyl zpraven jistým jezuitou o skutečném stavu věcí. Grignionův nástup  

do úřadu se tím zkomplikoval, ale od jeho svérázné pastorační činnosti ho neodradil.  

                                                 
41

 OC, L16.  
42

 O opilství, klení, nadávání a vulgárních písních píše Grignion rovněž obyvatelům v Montbernage 
v dopise z r. 1705. OC, Lettre circulaire aux habitants de Montbernage 3. 

43
 Sloveso fustigare lze přeložit i jako „zmrskat“ (např. prutem). LAURENTIN, René. San Luigi  

Maria Grignion de Montfort, s. 57.  
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Na hlavním náměstí v Poitiers donutil úředníka, který se rouhal, aby v úkonu kajícnosti 

před svými kolegy políbil zem. Na předměstí Montbernage založil ve venkovském  

stavení kapli, přestože politika diecéze byla odlišná – rušila totiž místa starobylého  

kultu ve prospěch nových velkolepých staveb. V Poitiers zachránil před zničením  

pradávné baptisterium sahající do dob sv. Hilaria. Položil tam také základní kámen  

nemocnice pro nevyléčitelně nemocné, kterou později svěřil dcerám Moudrosti, kázal 

v malých farnostech a v kaplích ve východní části města, působil coby kaplan  

a duchovní průvodce v domě penitentek. Grignion také definitivně odmítl požadavek 

svých rodičů, aby se staral o své sourozence a hledal jim zajištění a způsob seberealiza-

ce. „V nové rodině, v níž jsem, jsem se oženil s moudrostí a křížem, kde jsou všechny 

mé poklady časné i věčné, (poklady) země i nebes, ale (ty jsou) tak veliké, že kdyby  

je lidé znali, Montfortovi by záviděli nejbohatší a nejmocnější králové země.“
44

 

V hospici se zatím proti Grignionovi opět bouřili světští administrátoři. Roku 1705 byl 

Grignion z hospicu propuštěn. Podal tedy svou konečnou demisi a po době strávené 

jako obvykle v ústraní své síly vynaložil v lidových misiích v okolních farnostech.  

Na svých cestách potkal mladého Mathurina Rangearda a získal ho konečně ryze pro 

své vlastní misijní dílo a pro rodící se Společnost Mariinu. Kamkoli se Grignion vydal, 

nacházel odmítnutí či těžkosti. Při misii ve farnosti sv. Saturnina se setkal s odporem  

a živými projevy nesympatií ze strany jednoho z generálních vikářů Poitiers, Villerioie-

ho. Tomu se podařilo vrhnout na Grigniona špatné světlo u biskupa. Grignion ještě  

ani nestihl dorazit do farnosti sv. Hillaria a už tam na něj čekal dopis s nařízením,  

aby diecézi okamžitě opustil. Grignion totiž nechal ve své pastorační horlivosti spálit 

knihy, které dle jeho úsudku působily lidem závažné mravní škody, a za to byl na bis-

kupském sídle ještě horlivěji udán.
45

 Za spálení knih dostal od biskupa nejen zákaz  

vykonávat úřad a kázat, ale cesty k výkonu vlastního povolání se mu uzavřely po celé 

                                                 
44

 Dopis matce z 28. srpna 1704. OC, L 20. Překlad vlastní. 
45

 Nebylo to poprvé, Ludvík jako mladý student teologie spálil nemravnou knihu se sprostými obrázky 

svému vlastnímu otci. Tehdy se ale velmi bál jeho hněvu, protože otec byl cholerik. BLAIN,  

Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 20. Mezi mravně závadnými knihami a stabilitou 
dobrých mravů ve společnosti Grignion vnímal souvislost. Církev jako celek kladla důraz na výchovný 

prvek dobrého příkladu a na správnou volbu prostředků k dosažení cílů. Mezi takové cíle patřily spása 
člověka a osobní posvěcení. Grignion tyto skutečnosti bral vážně. Blain vysvětluje jeho počínání  

tak, že jednal po vzoru svatého apoštola Pavla, který v Efezu spálil veřejně knihy magie. (Sk 19,13–19) 
Skutečným problémem pak nebyl sám úmysl spálit škodlivé knihy, ale to, že lid ze své iniciativy,  

bez vědomí Grigniona, vložil na hranici obraz ďábla jako autora takových knih, s tím, že ho spálí i s těmi 

knihami. To bylo církevními autoritami vyhodnoceno jako přemršťěné a následoval jejich zákrok. Knihy 
zásahem generálního vikáře nakonec ani spáleny nebyly, přítomní lidé se na ně vrhli a rychle  

si je rozebrali zpět jako diví, ať už jim patřily nebo ne. O Grignionově skandálu ihned putovala zpráva  
do semináře sv. Sulpicia. BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 90–92.  
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Francii. V nejistotě ohledně budoucnosti svého dalšího možného misijního působení,  

na jaře roku 1706, se rozhodl vykonat osobní pěší pouť do Říma. Ušel půldruhého tisíce 

kilometrů, jako obvykle bez jediné mince, a 20. května vkročil bosý do svatého města. 

Díky jednomu řeholníkovi z řádu theatinů ho na audienci vyslechl papež Klement XI. 

33letý Grignion poprosil hlavu církve, aby směl odejít na misie na východ. Papež  

mu ale svěřil misie ve Francii, v rodné Grignionově vlasti, a udělil mu titul apoštolské-

ho misionáře. Jeho působištěm měla být Bretaň a celá západní Francie. Grignion  

vykonal pouť k Panně Marii do Loreta a po dvoutýdenním pobytu, koncem srpna,  

se pokusil vrátit do Poitiers. Zastihl tam sice bratra Mathurina, ale diecézi musel opustit 

do 24 hodin, pod hrozbou trestu suspenze „a divinis“
46

. Vzal Mathurina s sebou, prošel 

Saumurem až do mariánského poutního místa Naší Paní z Ardilliers a pokračoval  

dál do Mont-Saint-Michel v Bretani. Ludvík z Montfortu měl v této fázi svého života  

před sebou devět posledních let zasvěcených výhradně misijní činnosti.   

Rok 1706 byl pro Grigniona rokem velkého životního zlomu. Začal žít životem,  

po jakém vždycky toužil, životem potulného misionáře, soužícího přednostně lidem 

chudým a negramotným. „Moje touha, stejně jako ta Vaše, byla jít (tam), abych  

se zformoval pro misie, a především, abych vyučoval katechismus chudákům, což je to, 

co mě hodně přitahuje.“
47

 „Bůh mě nevolá, abych zůstal trvale v komunitě a pracoval  

na spáse kněží... netíhnu ani trochu k tomu uzavřít se... Katechismus chudákům z města 

i venkova je můj základ.“
48

 Svou první apoštolskou misii vykonal Grignion v Dinanu  

se zkušeným otcem Leudegerem. Pak následovala místa jako Sant-Brieuc, Saint-Lô, 

Rennes, Nantes, Poitiers, Luçon, La Rochelle, Rouen, Paříž. Někde byl přijat jako  

světec, jinde jako obávaný fanatik, kterému papežské jmenování apoštolským misioná-

řem nikterak nepomohlo. Nehledě k přízni či nepřízni biskupa a místních obyvatel, 

Grignion veřejně kázal, zpovídal, vybízel věřící k uvědomnělé obnově křestních slibů, 

organizoval slavnostní procesí, opravoval kostely, stavěl Kalvárie a misijní kříže. Šířil 

modlitbu růžence a zakládal sdružení panen a penitentů jako odpověď na chlípnost  

a všude rozšířené opilství.
49

 Podle instrukcí papeže se nabízel ve službě podřízené  

biskupům, což někdy znamenalo přijímat velké překážky a obětovat zdar či vůbec reali-

zaci misijního díla. Jak již bylo napsáno, chodil zásadně pěšky, narozdíl od jiných  

                                                 
46

 Grignion by nesměl vysluhovat svátosti.  
47

 OC, L5, dopis z 6. prosince 1700. Překlad vlastní.  
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 OC, L9, dopis z 16. září 1701. Překlad vlastní.  
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 Ke Grignionově didaktice vlastní jeho misiím, viz BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grigni-
on de Montfort, s. 98–110. 
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kněží, kteří z farnosti do farnosti cestovali na koni. Jako důvod uvedl, že apoštolové  

na koni také nejezdili. V září chtěl navštívit sestru ve Fontevrault, po pěti letech  

od posledního setkání, ale hned u vchodu kláštera ho poslali pryč pro jeho zanedbaný 

vzhled. Jiná řeholnice ho však poznala, a když se snažili Grigniona přesvědčit,  

aby se vrátil, odmítl to s odůvodněním, že mu měla být prokázána blíženská láska kvůli 

Bohu samotnému, bez ohledu na něj. Chtěl být přijat pouze „pro lásku Boží“ a nikoli 

pro něho samého.
50

 Grignion přijal pozvání kázat ve svém kraji Montfortu. Jeho řeč  

1. listopadu 1706 sklidila nečekaně velký úspěch. Před kázáním se na výraz vlastního 

pokání obvykle bičoval. Chápal to jako přípravu na misii v naději, že se v ní slovo Boží 

dotkne lidských srdcí.
51

 Po jeho promluvách lidé skutečně odcházeli proměnění  

a s předsevzetími změnit život. Jeho slova působila mnohá obrácení lidí beznadějných, 

zlovolných a banditů. Mluvil k nim od srdce, nestrojeně, za což sklízel kritiku od nároč-

nějších posluchačů. Grignionovy promluvy nebyly vyumělkované. Jeho postoj k řečnění 

byl takový, že bláznovství kříže netěží z krásy slov, nýbrž zmátlo moudrost světa  

a zvítězilo nad planou filosofií i lidskou výmluvností.
52

 V lednu 1707 se připojil  

ke skupině misionářů kněze Leudugera. Procházel krajinami Dinan, Saint-Suliac, 

Bécherel, Saint-Malo, Saint-Brieuc, opět Montfort-la-Cane, Moncontour navštívil  

v srpnu. Přijal jediné pozvání na oběd ke svým rodičům a to pod podmínkou, že přijdou 

také jeho četní přátelé: chudí a chromí. Jednoho večera Ludvík přinesl na zádech  

nemocného leprou, v žalostném stavu, a bušil do vrat domu komunity se slovy,  

aby se otevřelo Ježíši Kristu. Grignionovo pojetí chudoby, horlivost, nevšednost  

i radikalita při výkonu pastorační práce měla za následek, že ho v srpnu sám Leuduger 

ze své komunity vyloučil.
53

 V září se Grignion odebral do ústraní poustevny poblíž  

rodného kraje a s bratrem Mathurinem opravili tamní kapli. Jejich přítomnost budila  

u lidu pozornost. Grignion tedy opět vycházel do blízkých farností. S křížem v ruce  

                                                 
50

 Tato zkušenost, že pro svůj neatraktivní zevnějšek nebyl rozpoznán, se v následujících měsících 
opakovala vícekrát, na různých místech. Nepoznal ho ani jeho rodný bratr, dominikán Joseph-Pierre 

Grignion, v konventu v Dinan. Kdo jej však pro „lásku Boží“ přijal, aniž by jej ihned identifikoval, byla 

jeho chudá kojná v Montfort-la-Cane. Nelze si u Blaina nepovšimnout tendence k vykreslení rozdílu 
kvality úkonů víry u nevzdělané chudiny a u intelektuálně daleko více vybavenějších katolíků. BLAIN, 

Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 93–95. 
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 Ibid., s. 88.  
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 Ibid., s. 87. 
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 Nemohl tak ale učinit na základě ctností, proto mu v tom posloužilo nedorozumění při jedné misii, 

kde se kázalo o potřebě modlit se za zemřelé a o tom, že zesnulí mohou získat užitek, či úlevu z oběti mše 

svaté za ně odsloužené. Ludvík po ukončení katecheze začal obcházet lid s ošatkou, kam lidé mohli složit 
almužnu. Šlo o běžnou praxi. Leudeger za to Grigniona veřejně vyplísnil s prohlášením, že on a jeho 

komunita konají misie po vzoru apoštolů pouze za jídlo. Vybírat almužnu byla neodpustitelná vina.  
BLAIN, Jean Baptiste. Ibid., s. 96–97.    
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políbil nejprve zem, pomodlil se a kázal opět o ukřižovaném Spasiteli a bláznovství 

kříže. Jeho slova měla dobrý vliv na zatvrzelost lidí, zvláště na prostitutky a jejich  

pasáky.
54

 Když viděl, jaké křivdy se páchali na cti chudých dívek, které končily prode-

jem vlastního těla, protože je rodina nemohla nebo nechtěla vyživovat, anebo  

ve společnosti chyběly dobré příklady, které by je táhly k důstojnějšímu způsobu života, 

zakládal již zmíněná sdružení panen. Titul Panny Marie královny panen byl jejich  

duchovním těžištěm. Za mnoho věcí byl Grignion v životě kritizován, ale za tuto  

křesťanskou praxi sklidil kritiky nejvíce, píše Blain.
55

 Věci, které Grignion zaváděl,  

si sám nevymýšlel. Byly to staré církevní praxe nebo zvyky svatých, upadnuté  

do zapomnění, časem a okolnostmi přerušené, doplňuje tentýž životopisec. „Je evident-

ní, že Montfort, tak vynalézavý v oživování zbožnosti lidu málo vzdělaného, se nemohl 

líbit s vnějšími dojemnými praktikami a jejich množství sloužilo k rozšíření řad jeho 

protivníků.“
56

 Roku 1708 byl pozván farářem z Bréal, aby kázal ve farnosti a konal  

misie mezi vojáky. Založil pro ně sdružení sv. Archanděla Michaela a poslal jim  

po Mathurinovi malé kříže sv. Michaela.
57

 Generální vikář Barrin svěřil Grignionovi 

misii v Saint-Similien. Následovala řada misií v okrajových částech Nantes: Valet,  

La Renaudiére, Landemont, La Chevrolière, Vertou, Fiacre. V každém působišti  

Grignon vztyčil misijní kříž, modlil se s lidem společně růženec, kázal, zpovídal, orga-

nizoval procesí, zakládal růžencová bratrstva, bratrstva penitentů, obnovoval a opravo-

val kostely. Skládal zbožná kantika a učil je lid zpívat. Zpěv a hudba ležely Grignionovi 

na srdci stejně tak jako četba dobrých knih. Neměl rád světské prostopášné texty písní, 

kterých bylo zvláště ve městech na ulicích slyšet dost.
58

 Vybízel lidi k životu s čistou 

myslí a čistými způsoby chování. Na předměstí Saint Donatien ustanovil bratrstvo  

Panny Marie Královny srdcí. Bohužel takový člověk, jakým byl Montfort, se měl naro-

dit o staletí dřív, dokud ještě vádla mezi lidmi prostota a kdy upřímná zbožnost a její 
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 Jeden Grignionovi hrozil smrtí, na což on reagoval s veselou myslí, že by mu to rád odpustil. 
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 Grignion sepsal pro dívky závazná pravidla, kterými se řídily v běžném životě i při slavení liturgic-

kých slavností. Skládaly slib čistoty na 1 rok a pak jej mohly, anebo nemusely, dobrovolně obnovit.  
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Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 103–105. 
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 BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 69. Překlad vlastní. 
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 OC, L21.  
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 Už jako seminarista v Paříži jednou skoupil na volných listech papíru vytištěný text oplzlé písničky 

a roztrhal výtisky před očima kolemstojících. Později jako misionář přesvědčil hudebníky připravené 

k vesnické tancovačce, aby mu odevzdali nástroje a odnesl je pryč, jindy vstoupil mezi rozdováděné  
tanečníky s krucifixem pozdviženým na holi a ukončil zábavu. Jako kněz a zpovědník se řídil pravidlem, 

že po ovoci se pozná strom. BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 44,  
124–125. Srov. též Mt 7,17–20. 
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prožívání byly ještě ve vážnosti a úctě, stěžuje si Blain.
59

 Grignionův talent na lidové 

misie byl permanentně vystavován závisti a posměchu, přestože se mu dařilo z krutých, 

velmi hrubých bytostí, podle Blaina stěží označitelných jako lidé, vychovávat dobré 

křesťany. Nebylo to však ničím ve srovnání s tím, co ho čekalo v lidsky křehkém  

církevním společenství roku 1709. Tehdy konal misie v Pontchâteau. Grignion zmobili-

zoval celou tamní pospolitost a v létě zahájil stavbu Kalvárie.
60

 Na jeho grandiózním 

projektu pracoval intenzivně po celý rok nespočet dobrovolníků, kteří na zádech nosili 

ve velkých koších hlínu a kamení, včetně dívek, aby je nakupili do podoby základního 

návrší. Sochaři a umělci zapáleně ztvárňovali biblické účastníky kalvárské scenérie, 

Pannu Marii, Jana evangelistu, Marii Magdalénu, sochu Krista Ecce homo... Kalvárii 

obepínala zídka pět stop vysoká a osmdesát měla ve svém obvodu. Na v zídce zapuště-

ných dřevěných sloupech visela gigantická růžencová zrna. Na vrcholu hory stál kříž 

s Kristovým tělem, vysoký 50 stop. Další okrouhlou zeď tvořily cypřiše a pinie rozsa-

zené tak, aby utvořily růženec rozdělený do desátků. Ten, kdo by se chtěl růženec celý 

komplexně modlit, mohl putovat podél stromořadí lemovaného kapličkami. Kalvárii 

zdobily dvě zahrady, „Pozemský ráj“ a „Olivová zahrada“. V průběhu celého roku 1710 

Grignion intenzivně pracoval na misiích v okolí, při kterých mu pomáhalo několik  

dalších kněží. Konečně 13. září byla Kalvárie, dílo celého lidu z Pontchâteau a okolí, 

připravena k vysvěcení. K tomu mělo dojít o den později na svátek Povýšení svatého 

kříže. A právě v předvečer slavnosti, 13. září, biskup vydal zákaz Kalvárii požehnat. 

Stalo se tak na nátlak krále, jenž vydal příkaz k její demolici s odůvodněním, že návrší 

by mohlo posloužit Angličanům nebo rebelům jako pevnost, kdyby se ho „náhodou“ 

zmocnili. Ve skutečnosti šlo o machinace jansenistů.
61

 Grignion se rychle dostavil 

k biskupovi ve snaze vysvětlit případné nedorozumění, ale bezvýsledně. Na Kalvárii  

se sešel velký dav lidí, včetně Grignionovy rodiny. 63letý Grignionův otec přijel  

na slavnost až z Rennes. Grignion plakal a do demolice se nikomu nechtělo. Bylo těžké 

najít člověka ochotného strhnout Krista z kříže, proto byli demolicí pověřeni vojáci.  

Ti také kříž srazili k zemi. Grignionovi bylo uloženo uchýlit se do ústraní. Jak už měl  

ve zvyku v podobných situacích, na osm dní se stáhl do samoty, k otcům jezuitům.  
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 Podrobný popis celého projektu viz v GRANDET, Joseph. The life of Monsieur Louis-Marie Grig-
nion de Montfort, s. 45–50. René Laurentin připodobňuje tuto Kalvárii k lidové Bibli pod širým nebem, 
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Grignionovy misie vždy trpěly. Konstituci Unigenitus, odsuzující jansenismus, vydal papež Klement XI. 
až 8. září 1713. BLAIN, Jean-Baptiste. San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 116–117. 
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Nalezl tam hluboký klid a odevzdanost do Boží vůle, což budilo neskrývaný údiv, 

vzhledem k závažnosti situace. Grignion, apoštolský misionář, jehož aktivity byly 

v širokém okolí blokovány, se pak vrátil do Nantes a vykonával kazatelskou službu tam. 

Biskup v Pontchâteau se mezitím snažil uklidňovat kalvárskou událostí rozrušený lid. 

Inspirován svatořečením Pia V., dominikána, Grignion vstoupil do třetího řádu domini-

kánů.
62

 Údajně zcela souzněl s duchem sv. Dominika a byl jeho duchovním synem,  

ctil Nejsvětější Pannu a šířil modlitbu růžence jako účinnou zbraň proti nevědomosti  

a herezím svého času.
63

 Již roku 1711 musel ale opustit i diecézi Nantes, vypovězen 

dalším interdiktem. Postaral se ještě o oběti zasažené velkou nantskou povodní  

při jarním tání sněhu, stihl založit chorobinec pro nevyléčitelně nemocné a podnikl  

některé kroky pro záchranu zbytků Kalvárie.
64

 Správu nové nemocnice svěřil dvěma 

zbožným dívkám, ve vedení stanula Dauvaise. Jí věnoval šedý hábit podobný oděvu 

dcer Moudrosti a později své krátké dílo Tajemství Mariino.
65

 V květnu se představil 

v La Rochelle Monsignoru Lescuremu a v Luçon Monsignoru Champiflourovi.  

Své působení Grignion zahájil kázáním proti albigenským bludařům. Stejně jako on,  

i tato po Francii rozšířená sekta se soustředila především na prostý lid. V blíže nespeci-

fikované době dostal po jednom kázání v La Rochelle polévku s jedem. Sice otravu pře-

žil, ale s trvalými následky na trávicí soustavě.
66

 Roku 1712 vykonal misie téměř  

ve všech farnostech obou diecézí, přednášel nepřetržitě na rekolekcích řeholníkům, 

v klášterech řádovým sestrám, ve světě laikům podle toho kterého stavu (mužům,  

ženám, vojákům). Organizoval duchovně živá lidová procesí s promyšlenou krásou  

a řádem.
67

 Opravoval mariánské kaple. Rozvoj lidového mariánského kultu nebyl  

na všech místech Grignionova působení automaticky příznivý. Setkával se se silným 

odporem vůči šíření společné modlitby růžence a vůči nabádání ke zbožným návštěvám 

mariánských kaplí. Oponentů, kterým se to nelíbilo a kteří chtěli ostatní od takových 

zvyklostí odvést, bylo dost.
68

 Protestantští kazatelé násobili své snahy přesvědčovat 
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posluchače plamennými biblickými kázáními. V tomto případě se účinnou ochranou 

před jejich vlivem ukázala jedině Grignionova velká pověst svatosti. V postní době roku 

1712 podstoupil obzvlášť těžkou misi na ostrově d´Yeu, ležícího 17 km od pobřeží. 

Vodami ostrova křižovali na lodích piráti. Žádný kapitán nechtěl převážet kazatele,  

až Grignion jednoho přece našel. Jakmile vypluli, byli obklíčeni nepřáteli. Grignion  

se začal modlit růženec a nepřátelé se vzdálili.
69

 Na ostrově pak vykonával svou  

duchovní službu dva měsíce. Na dalších misiích v La Garnache, Sallertaine, Saint-

Christophe du Ligeron, docházelo k četným obrácením, mezi nimi vyniká paní  

de Mailly, kalvinistka, jež se stala horlivou propagátorkou modlitby růžence. Pravděpo-

dobně již na podzim Ludvík z Montfortu vypracoval Traktát o pravé úctě k svaté  

Panně.
70

 Pokoušel se také sepsat řeholi pro misionáře a v červenci roku 1713 odešel  

do Paříže, aby požádal rektora semináře Ducha Svatého o mladé rekluty vhodné 

pro jeho typ apoštolátu. Doufal v předchozí příslib zakladatele komunity Poullarta  

des Places a věřil, že s jeho pomocí záhy společnost misionářů založí. Mnozí 

z Poullartových kleriků později skutečně do Společnosti Mariiny vstoupilo. Na zpáteční 

cestě z Paříže se zastavil v Poitiers, kde Marie Luisa od Ježíše a Kateřina Brunet stále 

čekaly na založení institutu, v němž by oficiálně naplňovaly své povolání. Další inter-

dikt biskupa však donutil Grigniona opustit město do 24 hodin, ale i tak stačil povzbudit 

sestry, aby ještě vytrvaly. Během svého misijního působení v Mauré roku 1713 upadl 

vyčerpaný Grignion do nemoci. Bylo nutné chirurgicky zasáhnout do jeho živé tkáně. 

Bez anestezie, pod chirurgickým náčiním té doby zpíval: „Ať žije Ježíš, ať žije jeho 

Kříž!“
71

 O dva měsíce později, v zimě, opět kázal v Couron a v diecézi La Rochelle. 

Když pak přešel do diecéze v Saintes, byl mu doručen interdikt ze strany tamního  

biskupa a musel se do La Rochelle vrátit. Zřídil tam školu pro chudé děti, a pokud nebyl 

jinak zaměstnaný, sám je učil. Vzdělávání bylo zdarma, ale kdo byl majetný, nebyl  

do školy přijat. Po dalších misiích v diecézi Saintes a v Rousset vykonal vizitaci 

v Nantes, v nemocnici pro nevyléčitelně nemocné, kterou založil. Na přelomu června  

a července prožil duchovní obnovu opět u jezuitů a napsal List přátelům kříže. Po misi-

ích v Normandii, v srpnu 1714, se rozhodl navštívit ještě jednou přítele Blaina.  

Když dorazil do diecéze Avranches a požádal o povolení kázat, biskup nejenže  

mu je neudělil, ale zakázal mu tam dokonce sloužit mši svatou. To bylo nemilé, protože 
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se právě slavila slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Tehdy si Grignion, velký mariánský 

ctitel, poprvé v životě a naposledy najal koně, aby biskupa poslechl a neporušil jeho 

zákaz a zároveň aby směl včas dojet do vesnice v sousední diecézi Coutance a odsloužit 

mši svatou, na místě mimo jurisdikci avrancheského biskupa. Po další misii v Saint-Lô 

a přilehlých krajích pokračoval v plánované pouti a v půli září se s Blainem setkal.  

Ten, ačkoliv byl skutečně dobrým a upřímným přítelem, jako vzdělaný a rozvážný inte-

lektuál neskrýval před Grignionem svou neochotu sdílet jeho tvrdý a potulný životní 

styl a otevřeně tuto budoucnost jako dobrovolnou volbu pro sebe odmítl. Grignion,  

který před Blainem stanul kněžskou službou již značně fyzicky opotřebovaný, s nástroji 

pokání na těle, jej jako obvykle prosil, aby se k němu připojil.
72

 Vrátil se tedy  

do La Rochelle s nepořízenou a pokračoval v misiích. Svého přítele Blaina neodsoudil. 

Přiznal, že existuje hodně cest k nebeskému Otci a dokonce méně trnitou Blainovu  

cestu schválil. Každý má totiž v církvi své místo podle svých darů a schopností.
73

  

Konečně v únoru roku 1715 se Grignion setkal při jednom svém kázání s knězem  

Adrienem Vatelem a ten ke Grignionově radosti pozvání k následování v misijní službě  

přijal. V březnu v La Rochelle Grignion uvedl do chodu školu pro malé dívky. Povolal 

z Poitiers své první dvě dcery Moudrosti, Marii Luisu a již padesátiletou Kateřinu  

Brunet, aby školu otevřely. Tím vzniklo první skutečné sídlo kongregace. V květnu  

kázal na misiích v Mervent, ve farnosti uprostřed divočiny hlubokého lesa. Modlil  

se v jeskyni a od června se po šest týdnů intenzivně zabýval zakládáním ženského  

institutu dcer Moudrosti. S Marií Luisou sepsali řeholi, kterou biskup Champflour  

1. srpna schválil a 22. srpna pak obě čekatelky složily profesi podle nové řehole.  

Nic již nebránilo tomu, aby Grignion pozval do komunity další ženy, jež se stávaly  

dcerami Moudrosti a misionářkami v jeho duchu. V říjnu ve Fontenay-le-Compte získal 

pro svůj misionářský ideál kněze René Mulota. Právě on se po smrti Grignionově  

stal jeho nástupcem a pokračovatelem díla. Základnou pro utvářející se mužský řeholní  

institut Společnosti Mariiny se stal Vouvant. V misionářském díle Grignionovi  
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 Blain celou událost ve svém díle dopodrobna líčí. Mimo jiné ve svém vyprávění ilustruje, jak snad-
no se dostane člověk do řečí pro svůj vzhled a chování podivína či pro pouhé zdání zvláštnosti. Grignion 

se vůči námitkám ze strany Blaina brání, že pokud on je „divný“, protože věrně následuje evangelium, 
pak jsou divní i všichni svatí, apoštoly počínaje. Pokud moudrost spočívá v tom, nedělat nic nového  

pro Boha, v tom, že se pro jeho slávu do ničeho nepustíme ze strachu z klevetění, pak se i apoštolové 
zmýlili, když opustili Jeruzalém, a bývali by se raději měli zavřít ve večeřadle. BLAIN, Jean-Baptiste. 

San Luigi Maria Grignion de Montfort, s. 118–121.  
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 „Ti, kteří mě nechtějí následovat, jdou po jiné cestě, méně trnité a já to schvaluji. Poněvadž jako 
existuje mnoho příbytků v domě nebeského Otce, tak jsou také mnohé cesty, po kterých se k Němu kráčí. 

Já nechávám každého, aby šel svojí cestou. Vy zase nechte mě, abych šel tou mojí, cestou, kterou mi Ježíš 
ukázal svým příkladem a svými radami.“ Ibid.  
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pomáhala řada laiků, kteří se řídili jím sepsanou řeholí misionářů Společnosti Mariiny.  

31. prosince Grignion zaslal dcerám Moudrosti dopis společně se svým traktátem Láska 

Věčné Moudrosti.
74

 Jeho zdraví už bylo v té době vážně podlomeno, Grignion  

byl vyčerpaný. Přesto v březnu roku 1716 ještě zorganizoval pouť 33 bílých penitentů 

ze Saint-Pompain k Naší Paní z Ardilliers v diecézi Saumur, s cílem získat pro Společ-

nost Mariinu dobré misionáře, kteří by dovedli kráčet ve stopách apoštolů v úplné  

odevzdanosti do Boží Prozřetelnosti.
75

 5. dubna Ludvík M. Grignion zahájil poslední 

misii v Saint-Laurent-sur-Sèvre. Účastnili se jí i první dva kněží Společnnosti Mariiny, 

Vatel a Mulot. Misie měla velký úspěch, Grignion neúnavně zpovídal, kázal, založil 

společenství 44 panen i bílé penitenty, zorganizoval zbožně působivé procesí s křížem. 

Kolem 22. dubna navštívil farnost biskup de Champflour. Bylo to poprvé, co biskup  

ve Francii projevil zájem osobně zhlédnout Grignionovo dílo a vyjádřit mu uznání. 

Krátce na to zcela vyčerpaný Ludvík vážně onemocněl. 27. dubna nadiktoval spolubrat-

řím závěť, na chudém lůžku přijal svátosti smíření, eucharistie, posledního pomazání  

a nechal si připevnit na nohy, na ruce a na krk řetízky. Chtěl zemřít tak, jak žil – jako 

otrok Ježíšův žijící v Marii, s Marií, pro Marii. V ruce držel dvě věci, které nikdy  

neodkládal: papežem darovaný misijní kříž a Mariin obrázek. Požehnal lidem, kteří  

se s ním přišli rozloučit a v tichu noci odevzdal duši pokojně Bohu.
76

 Na Grignionově 

pohřbu se sešlo deset tisíc lidí, kteří o něm mluvili jako o světci. Jeho tělo pochovali  

29. dubna v mariánské kapli kostela Saint-Laurent-sur-Sèvre. Věřící se k němu ihned 

začali obracet s prosbami ve svých osobních potřebách. Roku 1825 generální předsta-

vený komunity v Saint-Laurent, R. P. Descayes, zaslal do Říma první žádost o zahájení 

kanonizačního procesu zakladatele komunity. Do roku 1830 bylo vypracováno 6 svazků 

akt a na jejich základě papež Řehoř XVI. Grignionův kanonizační proces  

roku 1833 oficiálně otevřel. O pět let později povolil užívání titulu „ctihodný“. Násled-

ně bylo na zvláštních sezeních zkoumáno 292 Grignionových spisů a roku 1853 bylo 

kongregací pro víru rozhodnuto a papežem Piem IX. potvrzeno, že neobsahují nic,  

co by bránilo pokračování procesu Grignionova blahořečení. Zprávu podepsal kardinál 

Lambruschini, přítel tehdy již arcibiskupa V. G. Pecciho, pozdějšího papeže Lva XIII. 
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 OC, L32. 
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 Viz OC, Régles des prâtres missionires de la compagnie de Marie, s. 689–714. Aux associés de la 

compagnie de Marie, s. 715–720. 
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 Podle prostého výpočtu data narození a úmrtí (1673 – 1716) bylo Grignionovi 43 let, když zemřel. 
V dokumentech shrnujících proces Grignionova blahořečení se tvrdí, že mu bylo 44 let. Jako den jeho 

smrti se uvádí 27. a 28. duben nebo dokonce 4. květen. Viz Béatification du serviteur de Dieu Louis-
Marie Grignon de Montfort (Éd. 1888), s. 9, 19, 29, 96, 118.   
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V letech 1866 až 1869 Grignionův proces pokračoval ověřováním teologálních,  

kardinálních a morálních ctností. Hrdinský stupeň ctností potvrdil dekretem Pius IX. 

roku 1869 o svátku sv. archanděla Michaela, knížete nebeských vojsk. Když se roku 

1878 stal papežem Lev XIII., při dalších sezeních byla uznána čtyři zázračná uzdravení 

lidí vyslyšených na Grignionovu přímluvu. Po přípravných sezeních roku 1885 a 1886 

se pak ve Vatikánu konalo generální shromáždění kongregace. Lev XIII. zvláštním  

brevem povolil slavnostní exhumaci světcova těla, uskutečněného roku 1887.
77

 Ludvíka 

Marii Grigniona z Montfortu, francouzského mariánského ctitele a dominikánského 

terciáře, po 170 letech od jeho úmrtí blahořečil papež Lev XIII. dne 22. ledna roku 

1888, u příležitosti zlatého jubilea svého kněžského svěcení.
78

 Účastnil se velkolepých 

oslav, při audienci s poutníky z Vendée přijal jako dar veliký zlato-stříbrný růženec 

s mistrně vyhotoveným křížem zdobeným diamanty, safíry, ametysty, lazulity a zrny 

malachitů, s dvojím nápisem upomínajícím na papežské výročí a na Grignionovo blaho-

řečení. V Saint-Laurent-sur-Sèvre se konalo triduum ke Grignionově poctě. 

Z beatifikačního breve, z dekretů, z předchozích protokolů a zachovaných slavnostních 

promluv vysvítá, že tehdy Grignion vystupoval v povědomí lidu především jako horlivý 

„apoštol“ růžence a mistr nauky Kristova kříže, v níž je ukryta všechna Boží Moudrost. 

Pouze dominikán Matthieu-Joseph Rousset odkrývá mimořádný mariánský a mariolo-

gický rozměr Grignionova životního svědectví v slavnostní promluvě z 5. června 1888. 

Prezentuje Grigniona nejen jako duchovního syna sv. Dominika, ale především jako 

mariánského ctitele, pro kterého Maria je „jeho Matkou“ a zvláště, jak Grignion často 

říkal, „jeho dobrou Matkou“, bonne Mère. Pater Rousset rovněž poukázal na význam 

Grignionových výpovědí o Mariině prostřednictví a zasvěcení se Jí jako dokonalejšího 

výrazu křestních závazků.
79

 20. ledna roku 1947 Ludvíka z Montfortu svatořečil  

Pius XII. a roku 1993 byla blahořečena i blízká Grignionova spolupracovnice Marie 

Luisa Trichet.
80

 Na Grignionově životě lze obdivovat svědectví permanentně zkoušené-

ho člověka, který uprostřed reality lidské podoby církve neztratil víru ani pokoj a díky 

hluboké pokoře nepropadl hořkému pocitu ukřivděnosti, jež by ho přivedla k vydělení 

se z vlastní církevní rodiny.  
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 Od světcovy smrti byla celkem třetí. První slavnost se konala r. 1812 za účelem důstojnějšího  
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 Viz Béatification du serviteur de Dieu Louis-Marie Grignon de Montfort (Éd. 1888), s. 23.  
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 Ibid., s. 155–172.  
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 Grignion zemřel ve 43 letech. M. Luisa Trichet, spoluzakladatelka komunity dcer Boží Moudrosti 
zemřela ve stejný den jako on, 28. dubna, ale r. 1759. Přežila svého duchovního přítele o dalších 43 let. 
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1.2. Vincenzo Gioacchino Pecci, papež Lev XIII. 

Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci se narodil 2. března roku 1810 na území 

Papežského státu v podhorském městečku Carpineto Romano, ležícím 70 km jihový-

chodně od Říma. Toho roku bylo celé území Papežského státu obsazené francouzským 

vojskem. Napoleon zajal papeže Pia VII.
81

 a uvěznil ho v Sieně. Nepříliš příznivé  

klimatické a zemědělské podmínky horského pásu Monti Lepini umožňovaly svým 

obyvatelům život převážně pastevecký a řemeslný. Chudá úroda se dobývala neúměrně 

namáhavou prací. Bažinatá místa v kraji byla vnímána jako zdroj horečnatých nemocí  

a průběžné nájezdy tlup banditů omezovaly rozvoj života chudých vesničanů. Denní 

rytmus Carpinetánů řídily hlasy zvonů. Svolávaly je k práci, modlitbě, odpočinku, 

oznamovaly smrt a blížící se nebezpečí. Odnepaměti se carpinetánští obyvatelé zaměřo-

vali na pěstování a sběr jedlých kaštanů a oliv. Na počátku 19. století se v Carpinetu 

Romanu žilo bez kanalizace, veřejného osvětlení a školy. Kromě Neposkvrněného  

Početí je patronem městečka sv. Augustin. Obyvatelé Carpineta Romana se sdružovali  

ve zbožných bratrstvech. Mezi nimi vynikalo bratrstvo Neposkvrněné a růžencové.
82

  

Rod Pecciových, původem ze Sieny, sahá do poloviny 13. století. Vyniká osobnostmi 

jak ze stavu duchovního, tak právníky, diplomaty a velvyslanci.
83

 V době Napoleonovy 

expanze kníže a vévoda Carpineta Romana Giovanni Battista Borghese Aldobrandini 

jmenoval Ludovica Pecciho plukovníkem vojska, které mělo za úkol mírnit teror a útisk 

francouzské nadvlády v oblasti diecéze Anagni. V Pecciho rodině se potomkům předá-

vala bezpodmínečná rytířská věrnost církvi společně s trvalou láskou k Panně Marii 

jako pevná součást opravdové příslušnosti ke katolické církvi. Jako šestý ze sedmi dětí 

se narodil Ludovicovi Peccimu a Anně Prosperi Buzi di Cori syn Gioacchino. Vyrůstal 

ve starobylém paláci s bohatě zdobeným interiérem, oživeným sbírkami cenných  

suvenýrů z otcových cest. Velkou knihovnu, kterou měl Gioacchino k dispozici během  

své rané studijní a duchovní formace, založil rovněž jeho otec. Zdánlivé protiklady  
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 Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti, zvolen 14. 3. 1800, † 20. 8. 1823 (81 let). 
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 Museo della città di Carpineto Romano a palazzo Aldobrandini. La reggia dei Volsci. Storia e storie 
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(vojenský duch a vzdělanost) se v otcově povaze přirozeně doplňovaly.
84

 Plukovník 

Ludovico, muž hrdě oddaný papeži a církvi, velel svému malému vojenskému oddílu  

a Gioacchinova matka Anna, odchovankyně františkánských řeholnic z kláštera Panny 

Marie Matky dobré rady, pečovala o chudé v přilehlém okolí. V den sňatku Ludovico  

a Anna odpustili venkovanům všechny dluhy a toto velkodušné gesto zopakoval  

Ludovico krátce před svou smrtí. V Carpinetu manželé Pecciovi společně finančně  

zajišťovali tamní františkánský řád přísné observance. Mniši tak mohli sloužit nemoc-

ným a chudým a poskytovat jim lékařskou i hmotnou pomoc. Anna, aktivní členka  

třetího františkánského řádu, vodila na duchovní setkání i své malé děti.
85

 Ludovico 

Pecci nabízel pohostinství i biskupovi, který cestoval po farnostech. S povolením Mons.  

Gioacchina Tosiho bylo nemluvně pokřtěné dva dny po narození v rodinné domácí  

kapli. Na počátku března totiž byly okolní hory stále pokryté sněhem.
86

 Dominujícím 

prvkem v prostoru kaple byl velký obraz Panny Marie s dítkem Ježíšem na klíně,  

zavěšený nad oltářem. Maria a Ježíšek s korunami na hlavách na něm vévodí mezi  

svatými představiteli a zakladateli dvou velkých řádů: Františkem z Assisi a Domini-

kem. Svátost biřmování přijal Gioacchino v srpnu roku 1817.
87

 Udělil mu ji apoštolský 

administrátor Anagni Francesco Maria Biordi. Nino (jak ho matka a carpinetánští nazý-

vali) byl svižný hoch povahy zvídavé. Miloval koně, lov a výlety do hor. V Lepinských 

horách měli lidé ve zvyku osazovat krajinu kříži. Na jednom místě hory Capreo Nino 

spatřil tři dubové kříže, z nichž jeden byl zasažený bleskem. Vyburcoval tedy krajany 

k tomu, aby tam postavili kříž nový. Kanovník Gavillucci, Ninův první učitel, spolu 

s dalšími kněžími a věřícími přání chlapce splnili.
88

 Nino měl soucit s druhými. Jednou, 

když se vracel z Anagni, našel podél cesty raněného chlapce. Přes nevoli svého průvod-

ce ho sebral, přinesl do paláce a zajistil mu lékařskou péči.
89

 V obdobích sucha zase 

chodila jistá žena tajně čerpat vodu ze studně na louce Pecciových. Nino jí vyšel naproti 

a řekl jí, aby nekradla, že stačí poprosit o dovolení a dostane ho.
90

 Ninovo zrání 
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v oblasti osobní mariánské úcty spoluutvářel fakt, že v Carpinetu Romanu stojí nevelký 

kostel Santa Maria del Popolo z konce 15. stol. Ten připomínal obyvatelům pomoc 

Panny Marie při epidemii moru roku 1472.
91

 Nino se tam chodil modlit do růžencové 

kaple, kterou dosud zdobí nástěnné fresky zobrazující růžencovou Pannu Marii s dítkem 

Ježíškem a s hlavními představiteli dominikánského řádu, klečícími u jejích nohou. 

Scénu lemují freskové medailony s výjevy růžencových tajemství. Kaple byla zbudová-

na na památku vítězné bitvy u Lepanta. Roku 1658 bylo patronátem městečka Carpineto 

Romano prohlášeno Neposkvrněné Početí 
92

 a na hlavní oltář byl umístěn jeho obraz 

spolu se znakem města. Rodiče Gioacchina dali vystavět na svém pozemku kostel  

Zvěstování Panně Marii. I tam se Nino modlíval.
93

 Roku 1818 byl on a jeho starší bratr 

Giuseppe dán na jezuitskou kolej ve Viterbu. Díky zásahu papeže Pia VII. totiž  

po několik desetiletí zrušené Tovaryšstvo Ježíšovo mohlo od roku 1814 opět vykonávat 

svůj apoštolát a vzdělávací činnost. 21. června 1821 Gioacchino poprvé přistoupil  

k svatému přijímání.
94

 25. srpna 1822 byli oba bratři na koleji oceněni za vynikající 

studijní výsledky.
95

 V srpnu 1823 zemřel papež Pius VII. a nástupcem se stal Lev XII.
96

 

Gioacchinova matka v tom čase vážně onemocněla a odjela do Říma. Do domu švagra 

Antonia za ní dorazili i oba synové a trávili s ní poslední chvíle. Matka zesnula 5. srpna 

1824, o svátku Panny Marie Sněžné. Gioacchino v Římě zůstal a zapsal se na Římskou 

kolej, nově otevřenou Lvem XII. Její vedení svěřil papež jezuitům, jimiž byl sám  

odchován. Na konci prvního studijního roku 1824–1825 napsal Gioacchino otci:  

„Mám tu radost ti sdělit, že jsem letos obdržel dvě ceny v dost těžkých kurzech dogma-

tické teologie. Ty těžkosti, co jsem musel ustát…“
97

 Roku 1825 se v Římě slavilo  

jubileum čtvrtstoletí a celá akademická obec Gregoriánské univerzity v průvodu prová-

zela papeže k bazilice. Kráčeli přitom bosí. Na jejich projev zbožnosti papež Lev XII. 

odpověděl audiencí se všemi tisíci čtyřmi sty studenty.
98

 Gioacchino byl pověřen sepsá-

ním latinského děkovného proslovu, ten před papežem přednesl a byl za něj spolu  
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s ostatními členy kolegia odměněn pamětní medailí.
99

 Na Římské koleji se Gioacchino 

rozhodl pro kněžské povolání. Vynikal jak v teologii, tak v klasických jazycích,  

v rétorice, literatuře (studium zahrnovalo satiru, poezii, didaktiku), ve filosofických  

vědách, v matematice, chemii a fyzice. S oblibou četl díla sv. Tomáše Akvinského  

a stejně tak i denní tisk. Summu Akvinského, knihy dogmatiky i noviny si nechával  

do Říma zasílat z domova. Sledoval pozorně vývoj dění v neklidné Itálii a v celé Evropě 

a tento návyk si uchoval až do smrti. Poznal i čilý intelektuální život studentů živě  

diskutujících v římských kavárnách. Do rodného Carpineta se Gioacchino rád vracel, 

přátelil se s tamními chlapci a čítával řecké a latinské klasiky pod svým oblíbeným 

kaštanem.
100

 Pobyt v Carpinetu býval pobytem zotavovacím, protože premiant Pecci  

po úporné duševní práci a intenzivním studiu jevil známky tělesného a nervového  

vyčerpání.
101

 Gioacchino obdivoval papeže Lva XII. pro jeho starostlivou péči o studia  

i o studenty, pro jeho smířlivý postoj k vládám a touhu po sblížení s odloučenými  

křesťany.
102

 Lev XII. zemřel v únoru roku 1829 a dalších osm měsíců v jeho práci  

pokračoval Pius VIII.
103

 Gioacchino usiloval o doktorát z teologie a filosofie, když  

ho roku 1830 zasáhla smrt nejmladšího ze sourozenců, teprve čtrnáctiletého Ferdinanda, 

rovněž studenta Římské koleje. Přes tuto ztrátu Gioacchino v srpnu obhájil tezi na téma 

„De Indulgentiis, extrema Unctione et Ordine“ a přednesl ve velké aule další práci  

„De legislatura, de potestate Ecclesiae“. V prosinci zemřel papež Pius XIII. a jeho  

úřadu se ujal nově zvolený Řehoř XVI.
104

 Roku 1832 dvaadvacetiletý Gioacchino 

vstoupil na Akademii urozených kněží na Piazza della Minerva, zatímco jeho bratr 

Giuseppe zůstal v ústraní jezuitského řádu. Specializované kurzy práva měly  

Gioacchina připravit na vysokou kariéru diplomata a správce v záležitostech papežské 

kurie. 12. října 1834 přijal nižší svěcení.
105

 Promoval „ab utroque iure“, tedy z kanonic-

kého i občanského práva. Otec Pecci se už dalšího profesního vzestupu syna na univer-

zitě La Sapienza nedočkal, skonal v březnu roku 1836. Byl to rok, v němž Lombardii, 
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Parmu, Neapol, Anconu a další místa zachvátila „cholera morbus“. Ve velkém rozsahu 

nákaza zasáhla i Řím. Bratr Giuseppe Pecci, jezuita, udílel nemocným svátosti a Gioac-

chino, chráněnec kardinála Saly, roznášel hmotnou pomoc rodinám. 17. prosince 1837 

Gioacchino přijal podjáhenské, 24. prosince jáhenské a 31. prosince kněžské svěcení 

vzkládáním rukou kardinála Carla Odescalchiho. Uzavřela se jedna životní etapa  

novokněze Pecciho, doktora teologie, docenta filosofie a právníka. Pecciho životopisci 

poukazují na ocenění a stipendia udělená za studijní úspěchy mimořádně inteligentního, 

pracovitého a ukázněného člověka se silnou vůlí kontrastující s křehkým zdravím.
106

 

Papež Řehoř XVI. začlenil novokněze Pecciho mezi své preláty a ten začal pracovat  

na soudním dvoře a ve správní kurii. Dva měsíce po vysvěcení
107

 ho papež vyslal jako 

vládního apoštolského delegáta do zdecimovaného langobardského Beneventa, provin-

cie ohrožované příslušníky hnutí Mladá Itálie, střety liberálů z Mazziniho hnutí,  

utečenci z Neapolského království, všudypřítomným lupičstvím a intrikami šlechty, 

která sledovala vlastní cíle a závislost na Papežském státě jí byla nepohodlná.
108

 Tamní 

politické klima ovlivňovali karbonáři, formující se do různých typů sekt.
109

 Proti loupe-

ní a vraždění Pecci zakročil a zjednal pořádek za pomoci vojenských jednotek  

Ferdinanda II., ale jeho nástup do úřadu byl poznamenán tyfoidní horečkou. Lékaři  

Peccimu nedávali naději na přežití. Lidé se proto z vlastní iniciativy vydali v procesí  

do tamního poutního chrámu Madonny delle Grazie (Paní milostí), spravovaného  

františkánským Řádem menších bratří, aby mu vyprosili uzdravení. Připojili  

se beneventští jezuité, modlili se a sloužili na ten úmysl mše svaté. Zotavený apoštolský 

delegát Pecci pak požehnal základní kámen nové stavby kostela věnovaného Paní  

milostí.
110

 Aby Benevento, území se čtrnácti biskupskými stanovišti, lépe zpřístupnil 

blízkým provinciím Molise, Terra di Lavora a Avellino, budoval nové silnice. Zdokona-

loval zemědělství, podporoval průmysl a obchod, zbavil poddané povinnosti platit daně 

zavedené francouzskými okupanty a zavedl důslednou administrativní správu, čímž 

zachránil zbytek veřejného majetku. Po dobu výkonu Pecciho delegace se ze shromaž-

diště kriminálních živlů a pašeráků, jakým Benevento bylo, stalo místo, kde se dalo žít 
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v bezpečí a důstojně.
111

 Na počátku léta roku 1841 byl Pecci přeložen do Spoleta  

a o měsíc později byl jmenován apoštolským delegátem v Perugii. Do provincie patřilo 

světoznámé město Assisi. Clarke píše, že v Itálii v té době aktivně působilo na sto tisíc 

karbonářů a Perugie byla shromaždištěm všech.
112

 Stejně jako v předchozím působišti 

Pecci postupoval důsledně v nápravě veřejné i církevní správy, čímž nabyl důvěry  

občanů. Po určitý čas věznice v Perugii zely prázdnotou.
113

 Opět podporoval moderni-

zaci průmyslu a rozvoj obchodu, na jeho podnět vznikla Spořitelna Perugie. Dal zbudo-

vat novou silnici podél svahu hory, která usnadnila přístup do města a urychlila  

cestování do Říma. Pojmenoval ji po Řehořovi XVI. Tento papež město navštívil  

a byl tam přijat se ctí
114

, jaké se mu, vzhledem k revolučním a antiklerikálním náladám, 

dostalo jen v Anconě. 27. ledna 1843 papež jmenoval Pecciho arcibiskupem Damašku  

a apoštolským nunciem v belgickém Bruselu.
115

 Za účasti personálu belgické delegace 

jej 19. února v kostele sv. Vavřince v Panisperně na biskupa vysvětil státní sekretář  

kard. Luigi Lambruschini. Belgie byla pozoruhodná experimentem konstitučního  

systému, který, na podnět katolického poslance Eugène de Gerlache umožnil (v letech 

1826–1827) uzavřít na svou dobu nezvyklou smlouvu mezi katolíky a liberály a zacho-

vat přitom příznivé podmínky pro společné soužití na půdě jediného státu, bez privilegií 

starého režimu a v novém kontextu svobody, včetně svobody tisku. Katolicismus 

v první polovině 19. století posloužil belgickým liberálům jako znamení odporu vůči 

kalvinismu Holandska, vnímaného jako národ vnucující Belgii své dominantní postave-

ní.
116

 Vídeňským kongresem vnucené sjednocení Belgie a Holandska vzalo definitivně 

za své roku 1830, kdy Belgie vyhlásila svou nezávislost. Polovinu obyvatelstva 

v novém státě tvořili katolíci se svou klerikální reprezentací, druhá polovina obyvatel-

stva sestávala z protikatolicky smýšlejících občanů s dominující reprezentací liberálů. 

Belgická svobodomyslná společnost se ale také stala útočištěm tajných spolků,  

anarchistů, socialistů, politických utečenců všeho druhu, mezi nimi přežívaly „žhavé 
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uhlíky francouzské revoluce“.
117

 Před odjezdem do Bruselu kardinál Lambruschini  

doporučil Peccimu nejvyšší opatrnost v mluvení i jednání. Pecci odcestoval a jak oče-

kával, v novém působišti mu diplomatickou misi začaly ztěžovat (kromě veřejných  

nepokojů) politicky a filosoficky laděné spolky, dehonestující katolickou církev a víru. 

Belgický klérus, ovlivněný lamennaisiánskými proudy, rovněž nebyl novému delegáto-

vi nakloněn. Této slabiny využívali belgičtí ministři a obviňovali Pecciho nepatřičného 

zasahování do záležitostí státu.
118

 Belgičtí biskupové totiž údajně podali ve sněmovně 

žádost, aby katolická univerzita v Lovani byla z právního hlediska prohlášena za občan-

skou, nikoli církevní osobu“
119

. Pecci měl tlumočit přání Svatého stolce, aby tento krok 

vzali zpět. Ani zdvořilostní setkání s kancléřem Klementem Metternichem na půdě  

belgické královské rodiny nedopadlo pro Pecciho příznivě. V Metternichově přítomnos-

ti si belgičtí ministři stěžovali na Pecciho benevolenci vůči belgickému kléru, jemuž  

prý ponechává naprostou svobodu ve všech iniciativách. Viděli v tom nezkušenost,  

nerozhodnost, neschopnost uplatnit autoritu. Své obvinění zaslali do Říma kardinálu 

Lambruschinimu. Metternich by býval raději viděl v belgickém parlamentu oslabení 

vlivu Papežského státu, než aktivní katolickou, v té době ještě většinu. Podle životopis-

ců byl Pecci za pobytu v Belgii mužem vynikajícího charakteru, klidného ducha,  

excelentní zbožnosti, s velkou touhou konat dobro, vlídný, těžící z pozitiv vyrovnané  

sebekontroly.
120

 Od ledna 1844 Pecci začal vyjednávat s ministrem a prezidentem rady 

Nothombem. Ten měl prosazovat plán zákona namířeného proti svobodě a rovnosti  

katolických škol. Aplikace zákona o složení komise pro státní zkoušky rozvířila štiplavý 

prach rivality mezi liberály a katolíky. Ministr Nothomb, umírněný liberál a unionista, 

chtěl pozměnit zákon z roku 1835, podle něhož členové řečené komise byli voleni 

z jedné třetiny ze zástupců vlády a ze dvou třetin z členů parlamentu. Tento poměr  

se měl prohodit, čímž by se pozice katolíků oslabila. Na lovaňské univerzitě se navíc 

rozšířily doktrinální omyly a i v této věci se Pecci cítil povinen zasáhnout. Podoba  

veřejného školství, jeho laicizace, vzdělávací programy a překážky ve výuce nábožen-

ství zůstaly v Belgii kamenem úrazu po celé 19. století.
121

 Řeholní rodiny na tom nebyly 

lépe. Pecci se zastal jezuitů, jimž obecní správa Verviers ztěžovala pobyt ve městě  

a zároveň řešil nepříjemnou situaci, do které uvedl jezuitský řád v Belgii italský kněz, 
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spisovatel a politik Gioberti se svou nadmíru kritickou knihou Moderní jezuita.
122

  

Ani u krále Leopolda I., protestanta, se Pecci netěšil stálé přízni. S královskou rodinou 

sice udržoval dobré vztahy díky Luise Marii, katolické manželce krále, ale politické 

záměry panovníka a vnější tlaky přispěly k Pecciho návratu do Papežského státu.
123

  

Svou diplomatickou misi ukončil v dubnu roku 1846, odvolán již koncem podzimu,  

na přání téhož krále, který mu udělil nejvyšší státní ocenění za zásluhy „Gran Cordon  

de l´Ordre de Léopold I“.
124

  

V dubnu roku 1845 zemřel v Perugii biskup Carlo Filesio Cittadini.
125

 Protože arcibis-

kup Pecci svůj odjezd do Říma odložil na jaro kvůli příznivějšímu klimatu, zastupitel-

stvo města obratem požádalo papeže Řehoře XVI. o návrat Pecciho do jejich diecéze. 

Odvoláním z diplomatické služby se de facto skončila jeho diplomatická kariéra, kvůli 

níž studoval na Akademii urozených kněží. Etiketa papežské kurie neumožňovala poslat 

nuncia, prvně jmenovaného do funkce na tak důležité místo, jakým byla Belgie, do mís-

ta menšího významu. Jmenování s větší váhou nebylo možné udělit kvůli odporu  

rakouského ministra zahraničí Metternicha, jednoho z hlavních iniciátorů Pecciho  

odvolání.
126

 Nebylo ani možné usadit ho natrvalo v dikasteriu Říma, kde končívali  

nejlepší nunciové poté, co byli jmenováni kardinály. Na kardinálský kloubouk byl Pecci 

stále příliš mladý (37 let) a v diplomatických službách strávil málo let. Jediným  

možným prostorem k uplatnění schopností mladého arcibiskupa se jevila diecéze. Proto 

papež Řehoř XVI. žádosti městských zastupitelů Perugie vyhověl.
127

 Očekávaný  

arcibiskup Pecci dorazil do Říma 22. května a podal Lambruschinimu poslední zprávy  

                                                 
122

 Pecci se obával důsledků zamýšleného tisku knihy a jejího rozšíření, totiž nejistoty ve vzájemné 

důvěře mezi věřícími, vnitřního chaosu, posílení předsudků vůči Tovaryšstvu Ježíšovu a rozštěpení  
belgického kléru na světský a jezuitský. To posilovalo pozice antiklerikálně smýšlejících občanů. Pecci  

na ovoce sváru a společenského rozdělení předem upozorňoval. Kniha Moderní jezuita vyšla poprvé 
v roce 1846. Leone XIII nel centenario della sua ascesa al soglio pontificio, s. 52–53. 

123
 Pecci jako delegát nebyl přijímán širokou veřejností nejlépe. Přesto zůstal aktivní, se zájmem  

sledoval vývoj belgické společnosti, postup průmyslové revoluce v blízké Anglii i společenský neklid 
Francie, která vyhlásila roku 1848 druhou republiku. Za tři roky belgické nunciatury navštívil Kolín, 

sbíral zkušenosti v Londýně u přítele kardinála Wisemana, setkal se s královnou Viktorií. Pár týdnů  
strávil v Paříži u přítele Mons. Raffaela Fornariho, svého předchůdce coby apoštolského nuncia v Belgii,  

pobyl na dvoře francouzského krále Ludvíka Filipa III. Orleánského, poznal Avignon, Lyons, Marseille... 
124

 Leone XIII nel centenario della sua ascesa al soglio pontificio, s. 53. 
125

 16. dubna 1845. 
126

 Papež Řehoř XVI. ustanovil Mons. Pecciho správcem nového působiště v Perugii listem  
z 19. ledna 1846. Leone XIII nel centenario della sua ascesa al soglio pontificio, s. 57. 

127
 Pecciho vlastností byla principiální oddanost hlavě Říma. Clarke hovoří o politice Lambruschiniho, 

státního sekretáře papeže, který v době revolučních hnutí prohánějících se neomezeně a bez zábran  

po papežském území, vnímal potřebu obsazovat provincie a diecéze schopnými biskupy, věrnými  

spolehlivě papeži, takovými, kteří by byli přirozenými strážci nejen půdy, nýbrž pro svou morální  
autoritu i ochránci rozkolísaného lidu. Perugie jako historicky a kulturně významná provincie, místo 

původu hned několika papežů a kolébka zrodu františkánského hnutí a spirituality, někoho takového  
zasluhovala. CLARKE, Richard H. The life of His Holiness Pope Leo XIII, s. 62. 
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z diplomatických jednání. O osm dní později zemřel papež Řehoř XVI. a novým  

papežem se stal Pius IX.
128

 Pecci měl přirozenou zálibu v ceremoniích a byl zastáncem 

krásy Božího kultu. Do Perugie se vrátil na svátek sv. Anny, 26. července 1846.  

Po vykonané pouti v Assisi, po modlitbě v Porciunkuli, nasedl na bílého koně a ve slav-

ném průvodu jel oděný do velké kápi fialové barvy ke kostelu sv. Dominika a odtud 

v kápi bílé k perugijskému dómu.
129

 Jakmile se Pecci zabydlel, prozkoumal životní 

podmínky lidí. Z místní aristokracie se spontánně utvořilo laické svobodomyslné  

měšťanstvo, emancipující se v církvi za účelem snadného vlastního zisku. Stagnující 

ekonomie města venkovského typu prohlubovala sociální propast mezi lidmi. Negra-

motná a nekultivovaná chudina byla ochotná naslouchat a bez reflexe následovat jakou-

koli novou nabídku vidiny lepšího světa. Blížil se revoluční rok 1848. Clarke vystihuje 

situaci takto: „Lidé jsou v zásadě klidní, šťastní a spokojení. Revoluce není přímo jejich 

dílem. Je to dílo nespokojených, komunistických, anarchistických a radikálních lídrů, 

kteří, nemajíc k tomu žádné pověření, nazývají se zastupiteli lidu.“
130

 Úkolem církve, 

jež k věcem zaujala opatrný postoj, bylo chránit řád, mír a legitimní autoritu, protože  

ty byly základem bezpečí a společného dobra, stejně jako zdravě regulovaná svoboda.
131

 

Aby Pecci předešel v diecézi neblahým a těžko řešitelným následkům bujícího revoluč-

ního kvasu, snažil se ukazovat lidem církev jako Boží instituci otevřenou pokroku,  

soudobé kultuře i ambicím národů učících se demokracii. Věděl, že jeho úkolem není 

politika, jak tomu bylo v Belgii, nýbrž péče veskrze duchovní. Toto jasné rozlišení  

a oddělení mezi péčí duchovní, hluboce vlastní postavě biskupa, a posláním převážně 

politickým, vlastním právě diplomatům, bylo patrné od začátku a během celých 32 let 

Pecciho biskupské služby v Perugii, jak v jeho pastýřských listech, v rozhodnutích  

a dílech, tak v problematickém vztahu se státním sekretářem papeže Pia IX., kardinálem 

Antonellim. V době návratu do diecéze Mons. Pecci shledal řeholní a kněžský život  

v krizi. Někteří kněží nadobro odešli ze služby, jiní se do ní vrátili. V kvalitním vzdělá-

vání viděl účinný způsob, jak předcházet vnitřnímu zmatku zasvěcených osob  

a jak předcházet manipulaci s lidmi ze strany revolucionářů jakéhokoli ideologického 

směru. Starost o vzdělávání tedy stála na prvním místě. Pecci postupně zreformoval 

                                                 
128

 Giovanni Maria Mastai-Ferretti, zvolen 16. 6. 1846, † 7. 2. 1878 (85 let). Konkláve, v němž  
byl Pius IX. zvolen, bylo poslední, které se konalo v paláci Quirinale mimo Vatikán.  
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 Z nádhery té podívané se těšilo prý 60 tisíc diváků. CLARKE, Richard H. The life of His Holiness 

Pope Leo XIII, s. 71. Pecci znal mentalitu lidí. Svůj nástup do úřadu jim dal prožít jako křesťanské zna-
mení v liturgickém úkonu, z něhož se dala vyčíst Boží přítomnost v propůjčené autoritě Božího správce. 
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131
 CLARKE, Richard H. The life of His Holiness Pope Leo XIII, s. 72. 



 

39 

semináře, zavedl výuku nových předmětů odpovídajících soudobým pastoračním  

potřebám, osobně na výuku dohlížel a učil. Pro studenty napsal knihu o pokoře. Povolal 

na katedru svého rodného bratra jezuitu Giuseppeho, uznávaného tomistu. Tomismus 

přijatý jako filosofický systém se stal základním pilířem studia. Oba bratři společně 

založili roku 1858 Akademii sv. Tomáše Akvinského, tehdy první svého druhu v Itálii, 

instituci otevřenou rovněž laikům. Jako apoštolský vizitátor Pecci konal vizitace  

ve farnostech, povzbuzoval kněze k trvalé formaci a k praktikování ctností, pomáhal  

jim finančně. Od chudých kandidátů na kněžství nepřijímal platby za ubytování a stravu 

a rovněž sháněl finance, jimiž by seminaristy vyplatil z povinné vojenské služby.
132

  

Na podporu invalidních a chudých kněží, kterým státní moc zkonfiskovala kostely  

a prostředky nutné k provozu farností, založil společnost sv. Jáchyma. Diecézní kněží 

měli nově za povinnost absolvovat jednou do roka rekolekci, jednou za tři roky  

duchovní cvičení a jednou měsíčně se měli setkávat a společně diskutovat o otázkách  

z oblasti morální teologie. Mons. Pecci si považoval kněží z hnutí sv. Vincence z Pauly 

pro jejich obětavost v neatraktivní, namáhavé službě chudým přímo v jejich nuzném 

životním prostředí. Propagoval ve své diecézi III. řád sv. Františka umožňující laikům 

aktivní duchovní i praktickou službu ve světě a sám se stal jeho členem.
133

 Pozval  

do své diecéze nové řeholní rodiny, mezi nimi i belgické sestry z Namuru z kongregace 

Prozřetelnosti Boží. Ty se věnovaly vzdělávání děvčat na nové konzervatoři dell´Opera 

pia Graziani. Pro malé dívky zřídil akademii Collegio Pio di Sapienza a kolej Todi.  

Do chlapeckého sirotčince povolal z kraje Relgio řeholní bratry od Milosrdenství. 

Chudé děti byly vzdělávány zdarma. Pro ty, které přes den musely v rodinách pracovat, 

zakládal večerní školy, s častým zaměřením na vzdělání mechaniků. Magdalenin azyl 

poskytoval útočiště ženám, které životní podmínky přivedly k prostituci a nalezinec 

Antinorijských chránil děti opuštěné. V nemocnici pečovaly o nevyléčitelně nemocné 

ženy řádové sestry od stigmat sv. Františka. Projekt Opera per le prime comunioni  

pokrýval potřebu přípravy dětí na první svaté přijímání a následného uvědomělého  

života ze svátostí. Pecci otevřel zahrady Filipa Neriho, rekreačně-vzdělávací útulky  

pro mládež, v nichž se uplatňovaly poznatky moderní pedagogiky. Ve dvou velkých 

vlnách, kdy se papežskou provincií prohnala revoluce, v mazziniánských letech 1848 – 
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1849 a po invazi piemontských vojsk v roce 1959, zůstali nejcitelněji zasaženi křesťan-

ští učitelé, vychovatelé, opatrovatelé, mniši, klerici a kněží.
134

 Sociální křesťanská díla 

se dařilo v rozvrácené společnosti obnovovat ztěžka a za velkých obětí. Počet těch,  

kdo nutně potřebovali pomoc (lidé ožebračení, sirotci, problémová mládež, oběti prosti-

tuce), byl neúměrně vyšší než počet donátorů a spolupracovníků, kteří se mohli nebo 

chtěli na pomoci podílet. Přes Pecciho velké nasazení v pastorační péči ho indiferentis-

mus lidu v náboženských záležitostech, celkový nezájem o duchovní věci, nezachová-

vání svátečních dnů, nechuť k svátostnému životu, a nemorálnost v osobním životě  

bez výčitek svědomí, stavěly do tvrdé reality všedního dne v církvi světem putující.
135

 

Po sedmi letech biskupské služby, 19. prosince 1853, papež Pius IX. jmenoval arcibis-

kupa Pecciho kardinálem s titulem sv. Chrysogona. Slavnostní ceremonie proběhla 

v Perugii 25. února 1854. Radost z události kalil fakt, že území postihlo zemětřesení  

a hladomor.
136

 8. prosince 1854 vyhlásil papež Pius IX. dogma o Neposkvrněném početí 

Panny Marie. Pozvednutá mariánská úcta v církvi se ukázala i v Perugii, roku 1855 byl 

v dómu slavně korunován obraz Madonny delle Grazie. Pecci rovněž vydal pokyn 

k zahájení výstavby sanktuária Madonny della Misericordia. Od papeže Pia IX. získal 

pro svou diecézi oficiální souhlas s ustanovením a slavením svátku Nejčistšího Srdce 

Mariina,
137

 následně diecézi zasvětil Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a o rok později  

Panně Marii Neposkvrněné. Roku 1856 vydal diecézní Katechismus. Jako kardinálovi 

se mu prozatím dařilo nejen udržovat si ve společnosti základní respekt a mírnit zmíně-

né revoluční nálady prosakující průběžně do provincie, ale snažil se stejně tak udržovat 

úctu k Svatému Stolci. To nebylo snadné, protože se v Perugii za 14 let Pecciho půso-

bení vystřídalo osm delegátů Papežského státu, kteří svou špatnou státní administrativní 
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 CLARKE, Richard H. The life of His Holiness Pope Leo XIII, s. 85. 
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 Na všechny nedostatky poukázal ve své slavnostní promluvě, kterou pronesl v katedrále  

sv. Vavřince u příležitosti otevření své druhé pastorační vizitace v Perugii 11. září 1853. Istituto Giovanni 
Trecciani. Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti [2019-03-10]. <http://www.treccani.it 
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136

 Kardinál Pecci zajistil pro obyvatele stižené pohromou bezplatný denní příděl jídla. Sám od svých 
studentských let obědval jen jeden chod skromně upraveného jídla a tento zvyk si uchoval do smrti.  

Hladomor v diecézi se mu podařilo ustát díky předchozímu prozíravému rozhodnutí, které uskutečňoval  
s kněžími v každé farnosti – zakládal tam depozity obilí pro chudinu. CLARKE, Richard H.  

The life of His Holiness Pope Leo XIII, s. 101. 
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 Jedním z významných míst, odkud se šířil kult Neposkvrněného Srdce Mariina, byla Paříž.  

Charles-Éleonore Dufriche-Desgentes, francouzský kněz, na popud silného Božího vnuknutí přijatého 

během mše svaté, kterou sloužil, zasvětil roku 1836 „Nejsvětějšímu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu“  
svou velmi problematickou a nešťastnou farnost při bazilice Notre-Dame des Victoires. Následně zažil 

její velkou, zázračnou proměnu, oživení a mnohá obrácení. Za pontifikátu papeže Řehoře XVI.  
se stal zakladatelem Arcibratrstva Neposkvrněného Srdce Mariina.   
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správou způsobili pohoršení.
138

 Nutno ještě zmínit, že koncem padesátých let 19. století 

probíhal na území dnešní Itálie druhý boj za její nezávislost. V Lombardii vypukla 

vzpoura vyslanců a válka, následoval pád a útěk panstva z Modeny, Parmy a Florencie. 

V skrytu připravované revoluční podhoubí vybujelo i v Perugii, kde stejně jako všude 

jinde aktivně působily liberální a zednářské spolky upřednostňující nacionalistické  

myšlení a politiku severoitalského regionu Piemonte.
139

 14. června 1859 povstalecký 

výbor obklíčil město, vyhlásil nezávislost, vyhnal papežského místodržícího, nabídl 

diktaturu Viktoru Emmanuelovi a zřídil provizorní vládu s úmyslem připojit se k nově 

vznikajícímu království Itálie. Celý aparát papežské vlády opustil sídlo, kromě kardiná-

la Pecciho. Ten prohlásil, že neshledává svou pastorační misi neslučitelnou s novým 

stavem věcí.
140

 Biskupové totiž v Papežském státě zpravidla nenesli za politiku žádnou 

odpovědnost. Jejich poslání mělo být, na rozdíl od diplomatů, v zásadě ryze duchovní  

a nadpolitické povahy. Po týdnu revoluční euforie, 20. června, do Perugie vpadly  

papežské švýcarské gardy. Obrana papežského území byla nezvykle prudká. Zvrhla  

se v plenění města a kraje se zbytečnými ztrátami na životech. Tento den se zapsal  

do dějin jako perugijský masakr. Kardinál Pecci, přestože se sám musel před revolucio-

náři ukrýt, vyjednal u papeže odškodnění jak pro oběti, které utrpěly bezpráví,  

tak milost pro aktéry, kteří se na povstání podíleli. Život obyvatel se propadl do chaosu, 

nejistoty a podléhal morálnímu rozkladu. Vzpoura zapříčinila rozhodnutí Svatého  

Stolce uzavřít univerzitu pro jednání studentů, kteří se povstání účastnili. Pecci  

se marně snažil o zmírnění výnosu papežské kurie. Po nadějném a krátkém počátku  

tak byla na celých dlouhých dvanáct let přerušena i oficiální činnost Akademie  

sv. Tomáše Akvinského. Znovunastolení papežské vlády nemělo dlouhého trvání.  

14. září 1860, nedbajíc na dohodnuté příměří, vtrhly do města italské vojenské oddíly  

a po snadném vítězství nad vojenskou posádkou byl celý region Perugie připojen  

ke království Viktora Emanuela II.
141

 Vláda Papežského státu definitivně skončila, 
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 Ještě týž den byl v Perugii bez důkazů a spěšně odsouzen k smrti a zabit starý kněz 

Baldassarre Santi s obviněním, že z pokoje svého domu zastřelil vojenského důstojníka italské armády. 
Kardinál Pecci se vydal za generály Fantim a De Sonnazem hájit Santiho, v doprovodu svého vikáře 
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území bylo vojensky obsazeno a byla nastolena civilní vláda pod vedením Gioacchina 

Pepoliho plně zmocněného k zavedení piemontského zákonodárství v celé Umbrii.  

Nastaly neřešitelné problémy a střety v oblasti práva civilního, kanonického i řeholního. 

Majetek církve byl zkonfiskován, ekonomické jistoty se rozpadly. Pastýřským listem  

z 12. února 1860 proto Pecci hájí právo na časnou vládu papežů a její základy. Revolu-

cionářská antiklerikální nenávist živená přisvojenými Voltairovskými hesly se obracela 

proti jednotlivým kněžím i proti církevním sociálním dílům.
142

 Rabování a násilí  

zruinovalo konventy, kláštery i sirotčince. Civilní vládou zavedené nové poplatky  

na vyživování okupantského, a to nejen vojenského obyvatelstva i jednání Pecciho  

odpůrců přivedly kardinála ke zkušenosti ponížení a hladu, ale zabránit mu v jeho  

pastorační činnosti nemohly. Vysoké společnosti města Perugie se Pecci vyhýbal.  

Plnil své duchovní povinnosti, věnoval se farnostem a semináři, sloužil mše svaté,  

studoval (s oblibou citoval dlouhé pasáže z Danteho Božské komedie zpaměti). Četl 

knižní italské i zahraniční novinky, dopisoval si s biskupy a církevními představiteli 

z velké části Evropy a s lidmi ze světa kultury. Udržoval dobré vztahy s jezuity, konal 

duchovní obnovy, každý večer se modlil růženec.
143

 Žil nuceně v civilním státním  

uspořádání mezi dominujícími liberálně a zednářsky orientovanými skupinami upřed-

nostňujícími konstituční režim bez církve a národnostní jednotu Itálie a pokračoval  

ve svém biskupském apoštolátu. Střežil chod přeživších charitativních církevních  

děl a hledal nové způsoby křesťanského vzdělávání. Malá chudá děvčata byla totiž  

civilní vládou vyhnána z jím založené školy, seminaristé byli vyhnáni z univerzity.  

Pecci jim ihned poskytnul prostory svého domu a tak se mohlo ve výuce pokračovat. 

Dvěma dopisy, z 24. června a z 27. září 1861, adresovanými Viktoru Emanueli II.,  

kardinál Pecci slušně, leč důrazně protestoval proti vyhnání kamaldulských mnichů 

z poustevny Montecorona v jeho diecézi a proti zavedení civilního sňatku v celé  

Umbrii. Pecciho protivníci mu přiznávali jeho přední schopnost sebeovládání a racio-

nálního odstupu od věcí.
144

 Kardinál zaměřil své úsilí opět na důkladnou formaci kléru. 

Kněze vedl ke studiu filosofie, historie a nových vědeckých poznatků, aby rostli  

                                                                                                                                               
Laurenziho, excelentního právníka, později rovněž kardinála, ale nebyl vyslyšen. Leone XIII  
nel centenario della sua ascesa al soglio pontificio, s. 64. 
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v argumentačních dovednostech. Roku 1866 publikoval Instrukci o chování kléru 

v nynější době a vybízel v ní kněze k intenzivnímu, vytrvalému a rozjímavému studiu. 

Roku 1874 zřídil Unii kazatelů slova Božího. Kazatelé měli žít misiemi, křesťanskou 

výukou a duchovním vedením ve všech částech diecéze a ve všech sociálních vrstvách. 

Ve třech po sobě jdoucích pastýřských listech zachytil velká témata doby druhého  

období jeho biskupské služby v Perugii, vykonávané ne již v papežském, ale nově 

v civilním státním útvaru. Listem Katolická církev a 20. století (1876) vyvrací nauky 

inspirované morálkou činěnou nezávislou na Bohu a jeho zákonech, odmítá vyvyšování 

státu stavícího se do role Boha a odsuzuje ekonomický systém podřízený čistě zákonu 

zisku. Vybízí lid k návratu k evangeliu a k morálce Ježíše Krista a povolává  

na obranu církve katolické laiky.
145

 V dalších dvou dopisech se stejným názvem Církev 

a civilizace (1877 a 1878) Pecci odmítá myšlenku radikálního oddělení mezi společností 

civilní a společností církevní. Podle něj totiž opravdová společnost rodí pokrok, který, 

je-li autentický, přijímá spolupráci křesťanů. Rovněž odsuzuje koncepci práce pojímané 

jako barbarství a zdroj útisku a zavrhuje vykořisťování v dětské práci. Mezitím  

po vyhlášení Jednoty Itálie roku 1861 prezident rady ministrů Cavour prohlásil 

v komoře poslanců, že chce skoncovat s časnou mocí papežů a obsadit Řím, hlavní  

město Italského království.
146

 O devět let později královské tlupy v Římě skutečně  

prolomily Portu Piu
147

 a papež Pius IX. se ocitl v podobných podmínkách jako Pecci, 

oloupený o životní prostor, kterým do té doby mohl svobodně disponovat jako duchovní 

i časný vládce a nyní stál v čele svého lidu s hlubokým pocitem zajatce. Přes dramatic-

ký politický vývoj společnosti Apeninského poloostrova kardinál Pecci v náhledech  

na situaci neklidné Itálie upřednostňoval osobní pozitivní zkušenost z Belgie s vizí  

nových typů vztahů mezi církví a státem bez konkordátů a v demokratickém zřízení.  

Ve svých ústních i písemných projevech se vyhýbal příkrosti, ostrým výtkám a žhavým 

politickým diskuzím, přestože plně souzněl s obsahem Syllabu Pia IX. Varoval však 

před výkladem Syllabu vytrženým z kontextu doby. Kardinál Pecci se také aktivně  

podílel na přípravě I. vatikánského koncilu. Na počátku listopadu roku 1876 zemřel 

státní sekretář Antonelli a jeho úřad převzal Giovanni Simeoni. Kardinál Pecci,  

v té době již 67 letý, znavený strohými životními podmínkami a s podlomeným  

zdravím, ho v dopise z 22. dubna 1877 požádal, aby mu po 32 letech biskupské služby 
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v Perugii a po 24 letech v kardinálském sboru, bylo dovoleno přesídlit do Říma,  

na místo, kde by méně strádal, v podnebí, jež bylo méně drsné, obzvláště v zimních 

měsících. Za všech okolností Pecci udržel ve své diecézi (od roku 1860 mimo  

papežskou správu) sociální a charitativní díla, postavil téměž čtyřicet nových kostelů  

a obnovoval usilovně ty starobylé. Podobnou touhu po odpočinku vyjádřil již v roce 

1874 v dopise kardinálu Prosperu Caterinimu, tehdy se však nedočkal kladného vyřízení 

u Římské kurie. Tentokrát ale papež Pius IX. oprávnil kardinála Pecciho k pobytu 

v Římě již od 4. června téhož roku a od 21. září Pecci stanul v úřadu státního kanclé-

ře.
148

 Tento úřad podle římské tradice znemožňoval jeho nositeli být zvolen papežem. 

Kardinál Pecci zároveň pokračoval ve správě své diecéze, zastoupený vikářem Carlem 

Laurenziem. V únoru roku 1878 Pius IX. zemřel.  

Na příkaz kardinála Pecciho, kterému příslušel úkol připravovat konkláve, se 9. února 

ve Vatikánu, v provizorních podmínkách diktovaných mladým italským státem,  

shromáždili kardinálové, aby hlasovali o místě konání konkláve. 31 hlasů přítomných 

kardinálů proti šesti rozhodlo o tom, že se bude konat v Římě, nikoli v zahraničí.  

Po devět následujících dní se ve všech římských kostelech zpívalo oficium za zemřelé. 

Mezi státními diplomaty a v tisku probíhala živá výměna názorů a doporučení ohledně 

kandidátů.
149

 Konkláve bylo oficiálně zahájeno 18. února v Sixtinské kapli a k volbě 

nového papeže zasedlo 61 kardinálů. Již v prvním skrutiniu kardinál Pecci obdržel  

19 hlasů, jeho protikandidát Bilio pouhých 6.
150

 Nad kardinálem Biliem uplatnila  

své veto francouzská vláda a odpor vyjádřila i vláda španělská a rakousko-uherská. 

Kardinál Pecci byl zvolený papežem 20. února v třetím skrutiniu 44 hlasy. Bylo  

mu 68 let a zdravím neoplýval. Pro mnohé měl být „papežem přechodu“, než by dozrál 

jiný vhodný kandidát.
151

 Pecci přijal jméno svého ctěného předchůdce Lva a zvolil  

si heslo: „Světlo na nebesích“, inspirován textem irského biskupa a proroka Malachiáše 
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(1095–1148).
152

 Korunovace nemohla proběhnout v bazilice na svatopetrském náměstí, 

protože italská vláda negarantovala její hladký průběh. Obřad se tedy konal 3. března 

opět v Sixtinské kapli, bez účasti lidu, ale katoličtí věřící po celém Římě osvětlili  

své domy lampami a dali tak vládě na srozuměnou, co si myslí. Campagna, Regazzini  

i Monetti ve svých publikacích zmiňují mariánskou událost z piemontského městečka 

Bra. Tam se již pět století prokazovala úcta Madonně dei Fiori. Mariánský titul je vázán 

na každoročně opakující se jev: v prosinci, v měsíci, kdy se na místě roku 1336 zjevila 

Panna Maria, rozkvétaly na poutním místě trnkové keře. V roce 1877 se tak ale nestalo 

a keře bohatě vykvetly až v den zvolení papeže Lva XIII., právě 20. února 1878.
153

  

První slavnostní papežské požehnání Urbi et orbi neproběhlo podle protokolu, 

z centrální lóže baziliky směrem k lidu shromážděnému na náměstí. Lev XIII.  

se ke zklamání zástupů ukázal pouze na vnitřním balkonu ve Svatém Petru na znamení, 

že ani nový papež v důsledku tzv. římské otázky, nepřestal být vatikánským vězněm 

stejně jako jeho předchůdce Pius IX.
154

 Tím, že byl vojensky dobyt a zabrán papežský 

stát, byla církev obrána o prvek života umožňující svobodné působení, o svůj přirozený 

vliv ve veřejném a sociálním uspořádání, o možnost pozdvihovat a zušlechťovat ducha 

a zanechávat v něm stopu hlubokého poznání toho, co je správné a čestné. Nemá-li  

církev možnost působit, člověk se nechává unášet nekultivovanými sklony a materiál-

ními zájmy, komentuje papež Lev XIII. situaci v encyklikce Spesse volte.
155

 Význam 

časné vlády církve spojené s državou určitého teritoria Lev XIII. ve větší či menší míře 

objasňoval v encyklikách Inscrutabili Dei consiglio (první encyklika z roku 1878), 

Immortale Dei (1885), v dopise kardinálu Rampollovi Quantunque le siano (1887),  

ve zníměné encyklice Spesse volte (1898) a jinde až do konce svého pontifikátu.  

Opakoval, že územní svrchovanost církve byla nezbytným, nediskutovatelným, neod-

mítnutelným a také neupiratelným nástrojem k tomu, aby se církev mohla ve svém 

apoštolském a duchovním jednání těšit skutečné svobodě a autonomii. Na rozdíl  

od Pia IX. papež Lev XIII. chtěl získat tuto teritoriální svrchovanost, svobodu a auto-

nomii zpět alespoň pro město Řím a nikoli již pro celé okupované území Papežského 

státu. Ačkoliv se Lev XIII. v projevech vyhýbal ostrým protestům a příkrému tónu  
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Pia IX., přece jen neskrýval nostalgii po středověké teokracii papeže Inocence III.  

Toužil po úplné reálné politické nezávislosti na zbytku Itálie a i přes svou otevřenost 

vůči uznáníhodným rozumovým výdobytkům 19. století se s novým stavem věcí časné 

vlády nesmířil. Tím spíš, že roku 1878 nově zvolený král Italského království  

Umberto I. z duše pohrdal Vatikánem, církví a kněžími.
156

 Jak se Peccimu již dříve 

osvědčilo, začal posilovat mezinárodní vztahy diplomatickou korespondencí s hlavami 

státu a zaměřil se na sektor církevního školství. 27. listopadu 1878 předložil studentům  

Gregoriánské papežské univerzity projekt návratu k porozumění scholastické teologii. 

Epištolou Iampridem Considerando (z 15. října 1879) o křesťanské teologii sv. Tomáše 

Akvinského připravil Lev XIII. v akademické obci půdu pro přijetí encykliky Aeterni 

Patris
157

, jíž potvrdil nauku Akvinského jako univerzální vzor teologických a filosofic-

kých studií. Brevem Cum hoc sit povýšil Tomáše Akvinského na patrona studií. Nový 

římský stát od svého počátku usiloval o vytvoření silné konkurence na poli vzdělávání  

a vědy. Neměl k tomu ale kulturní prostředky ani historické dědictví, ani dostatek osob-

ností na úrovni. Po různých peripetiích tedy byly zákonem z 19. června 1873 v Římě 

zrušeny řeholní instituty a rozebrán jejich majetek, stát zabavil celé, co do rukopisů  

a tiskovin nesmírně cenně vybavené knihovny. Od září roku 1974 do května 1975 pro-

bíhal divoký a neuspořádaný přesun materiálu z padesáti řeholních knihoven do Colegia 

Romana a do Casanatense. Nová Národní centrální knihovna byla založena 13. června 

1875 a měla sloužit jako oltář pravé vědy a skutečného pokroku. Mnohé svazky byly 

neodborným zacházením poničeny, vzácné svazky byly rozprodány, jiné se poztrácely, 

nebyla provedena katalogizace. Ředitelé národní knihovny se často střídali. Státní  

knihovna Viktora Emanuela II. byla roku 1879 a 1880 uzavřena. Podobný osud sdílel 

Státní archiv Říma.
158

 Papež Lev XIII. zřídil v červnu 1878 komisi složenou z římských 

patriciů a prelátů, která měla poskytovat účinnou podporu institutům, jež se nacházely 

ve velkých potížích a sporech se státními školami. Nahlíženo v tomto širším kontextu 

lze ocenit jeho vstřícnost i odvahu, když dal roku 1880, i přes nesouhlas některých  

exponentů papežské kurie, zpřístupnit k vědeckým účelům vatikánské archivy. 

                                                 
156

 Della BALDA. Leone XIII., s. 22. Laický pohled na papežský úřad zaměňuje službu papeže  

za pozici ničím neomezeného samovládce, který libovolně rozhoduje o chodu své instituce. Ve skutečnos-
ti papež musel spolupracovat s římskou kurií, rozdělenou na část konzervativní, nedůvěřivou k rychlým 

změnám ve společensko-kulturním uspořádání a na část umírněnou, která na ně reagovala pohotověji  
a klidněji. Některé své plány proto Lev XIII. nemohl realizovat hned, nýbrž až s odstupem času,  

když pominuly překážky často právě personální povahy. 
157

 Vyšla 4. srpna 1880. 
158

 GIACOMO, Martina S. I. L´apertura dell´archivio vaticano: Il significato di un centenario.  

S. 243nn. [2019-05-05]. <https://www.jstor.org/stable/23563964?read-now=1&refreqid=excelsior%3A 
c29ad23e30f89df0fb220d8f644ae0b&seq=1#page_scan_tab_contents>.  



 

47 

K rozvoji katolické exegeze a biblického kritického studia měla lid povzbudit encyklika 

Providentissimus Deus
159

. Živý zájem Lva XIII. o vědu a pokrok posilovaly jeho pověst 

moderního papeže.
160

 Lev XIII. spravoval církev v době nezadržitelné masové laicizace 

společnosti, kdy ještě doznívalo silné pnutí mezi ultramontánní teologií a anarchismem 

v těsném závěsu za liberalismem. Přál si, aby křesťanská víra a její silný a dle jeho  

přesvědčení bezkonkurenčně kvalitní morální rozměr nalezly pevné místo v životě  

obyvatel světa (chápaného jako Bohem stvořeného) i v době permanentních sociálně-

kulturně-politických zemětřesení. Podporoval proces centralizace církevní moci v Řím-

ské kurii, a jak již bylo zmíněno, zasazoval se o uznání papeže jako hlavy věřícího lidu, 

svobodné od jakékoli návaznosti na politiku, ať Itálie či jiných států. V této nové  

svobodě se stavěl proti rozhodnutím vlád, která měla utlačující charakter. Nevyhýbal  

se výzvám a rizikům názorových střetů. Jako pokračovatel statusu vatikánského vězeň-

ství zděděného od pontifikátu Pia IX. bojoval nikoli vojenskými jednotkami,  

ale perem učitelského úřadu. Z jeho písemné tvorby je patrné, že se dotýkal všech  

možných témat: politických režimů a ideologií, situace křesťanů v jednotlivých státech, 

jednoty církve, křesťanského života v jeho rozměru modlitby, osobní zbožnosti, práce, 

kultury, manželství a rodiny, školství, účasti na politice, vztahu víry a vědy. Řešil téma-

ta aktuálních sociálních jevů: chudoby vedoucí k nedůstojnému a z křesťanského  

hlediska mravně nepřípustnému životu a k vykořisťování lidí. Vracel se opakovaně 

k nutnosti formace kněží, vyjádřil se k anglikánským svěcením, k přetvávajícímu  

otroctví a odsoudil praxi duelů. Lev XIII. byl během svého pontifikátu chápán širokou 

veřejností jako „evropský diplomatický šachista“
161

. Po deseti měsících od nástupu  

na papežský stolec ve své první encyklice Inscrutabili Dei consilio (1878) navázal  

na svého předchůdce a potvrdil nepopulární odsouzení laicismu, racionalismu, libera-

lismu a hnutí sekularizace, na jejichž úskalí upozorňuje Syllabus Pia IX.  

V druhé encyklice Quod Apostolici muneris (1878) odsoudil socialismus, komunismus  

a nihilismus. Potvrdil rovněž Non expedit z roku 1874. Nezrušil tedy zákaz účasti  

věřících katolického světa na politickém životě. Katolické publicisty vyzval k tomu,  

aby šířili dobrý tisk jako nástroj pravdy. Lev XIII. si vytyčil za cíl pozvednout morální 
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prestiž svého úřadu, proto dalším velkým tématem, vzhledem k uzákonění povinnosti 

civilního sňatku, se stal svátostný charakter křesťanského manželství.
162

 Stejně jako  

v Perugii volal i v Římě po nutnosti křesťanského vzdělávání
163

. Zanechal po sobě  

přes sto písemností (encykliky, dopisy, breve i básně). psával svá díla adresně národům 

a lidem na všech světových kontinentech (Itálii, Francii, Španělsku, Portugalsku,  

Německu, Maďarsku, Polsku, Skotsku, Irsku, Anglii, Belgii, Řecku, misionářům 

v Africe, italským emigrantům v Americe, Spojeným státům americkým, Brazílii,  

Austrálii, východním církvím...). Světový ohlas, i když v některých kruzích ne pozitiv-

ní, měla encyklika věnující se dělnické otázce Rerum Novarum.
164

 Pouti francouzských 

dělníků do Říma
165

 přispěly k prohloubení papežových úvah o jejich životních podmín-

kách. Postoje papeže Lva XIII., přestože nenapadaly kapitalismus do hloubky, narážely 

na nelibost v řadách buržoazie. S ovládáním dělnických mas, jehož důsledky a dosah  

si Lev XIII. uvědomoval, nemálo souviselo zmíněné zednářství. Cíle a praktiky zednář-

ství se pokusil na základě vlastní zkušenosti vystihnout v encyklikách Humanum genus 

(1884), v Dall´alto dell´apostolico seggio (1890), v epištole Inimica vis a v dopise 

Custodi di quella fede (obě díla z 8. 12. 1892).
166

 Leoniánskou památku v českém  

prostředí uchovává cyrilometodějská encyklika Grande munus, vydaná 30. září 1880 

(teprve jako pátá v pořadí) a později ještě dvě epištoly: Reputantibus saepe, Neshody 

v Čechách kvůli národnímu jazyku z 20. srpna 1901 a Quae ad Nos, O církvi v Čechách 

a na Moravě z 22. listopadu 1902. Nutnost trvalé křesťanské formace věřících, tápají-

cích v střídavých proměnách italského, politicky i hospodářsky nestabilního státu, vedla 

Lva XIII. k rozvíjení své obvyklé pastorační strategie. Kromě obvyklých úkolů svěřo-

vaných jezuitskému řádu, roku 1882 pověřil apoštolátem mezi lidmi opět Třetí řád  

sv. Františka.
167

 Stejně jako kdysi svou diecézi v Perugii, zasvětil roku 1899 celý svět  

a lidský rod v něm Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Oživoval víru a sebevědomí křesťanů 

slavením jubileí. Vidíme mimořádné jubileum vyhlášené brevem Pontifices Maximi  

                                                 
162

 Viz dopis Ci siamo grandemente (1. 6. 1879), encykliku Arcanum divinae sapientiae (10. 2. 1880) 

a dopis Il divisamento (8. 2. 1893).  
163

 Viz dopis In mezzo alle ragioni (26. 6. 1878), dopis Nel giugno  (25. 3. 1879), epištola Spectata  

fides (27. 11. 1885), epištola encyklika Affari vos (8. 12. 1897).  
164

 Z 15. května 1891. 
165

  Na svou dobu odvážná a velká pouť francouzských dělníků se konala 20. října 1889. EE3, s. 9. 
166

 Podle Pellegriniho Perugie, kde Lev XIII. strávil jako biskup 32 svého života, byla vždy považová-

na, právem, za zednářské město par excellans. PELLEGRINI, G. – Pecci e l´ambiente perugino tra Stato 

pontificio e Stato unitario. In Da Perugia alla Chiesa universale. L´itinerario pastorale di Gioacchino 
Pecci. Istituto per la storia dell´Umbria contemporanea. Studi e ricerche. Foligno: Editoriale Umbra, 

2006, s. 108–109. 
167

 Encyklikou Auspicato concessum (17. 9. 1882). 
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(15. 2. 1879), mimořádné jubileum vyhlášené brevem Militans Iesu Christi Ecclesia 

(12. 3. 1881), mimořádné jubileum vyhlášené encyklikou Quod auctoritate  

(22. 12. 1885), oslavy 50. výročí kněžského svěcení papeže Lva XIII. roku 1888, oslavy 

50. výročí biskupského svěcení roku 1893, na velké jubileum přechodu století roku 

1900 vydal encykliku Annum sacrum (25. 5. 1899, v ní svět zasvětil Srdci Ježíšovu).  

U příležitosti oslav 25. výročí pontifikátu vyšla apoštolská epištola Annum ingressi  

(19. 3. 1902).
168

 Smysl Lva XIII. pro slavení výročí může budit dojem reprezentačního 

úspěchu církve a rozkvětu, ale válka mladého italského státu proti papeži fakticky  

a bez přerušení pokračovala. Například roku 1889 o liturgické slavnosti seslání Ducha 

Svatého byla na Campo dei Fiori při vstupu do Vatikánu postavena a slavnostně odha-

lena socha Giordana Bruna jako protest proti křesťanskému řádu a proti autoritě papeže. 

Samotného aktu a následné demonstrace proti papeži a církvi se účastnily skupiny  

radikálů a socialistů, zástupci zednářských lóží, studenti univerzit, radní Říma, mnoho 

členů senátu a poslanců komory. Premiér Crispi byl nadšen. 30 000 osob pochodovalo 

ulicemi a neslo 19 000 antiklerikálně laděných bannerů a vlajek. Nepřátelské projevy 

vůči Svatému Stolci, násilnosti a zastrašování měly donutit Lva XIII. opustit Řím.  

Aby se tak nestalo, státní úředníci dali Vatikán obehnat lanem a nechali místo střežit 

policisty.
169

 Vstup církve do dvacátého století papež Lev XIII. po stránce duchovního 

obsahu pečlivě připravoval. 1. 11. 1900 vydal encykliku Tametsi futura o Kristu Vyku-

piteli. Jako dar Kristu Vykupiteli dal postavit na 19 italských horách v různých regio-

nech monumentální pamětní kříže, symboly vykoupení. Kříže představovaly jednu  

velkou symbolickou korunu – za každé století křesťanství prožitého v Kristově díle  

vykoupení měl být vztyčen jeden kříž.
170

 Lev XIII. dal roku 1901 zhotovit medailony  

s odpustkovým křížem, v jehož ramenech byla napsána čtyři slova shrnující víru církve: 

Jesus Christus Deus Homo. V  prostorech tvořících čtvrtinu mezi jednotlivými rameny 

kříže stojí slova: Vivit, Regnat, Imperat, MCMI.
171

 Přes významný posun v dialogu 

mezi církví a světem i mezi církevními činiteli navzájem, doba pontifikátu Lva XIII. 

nedozrála k myšlence znovuotevření válkou přerušeného 1. vatikánského koncilu.  

Od roku 1870 zůstával tento problém nevyřešen. Lev XIII. alespoň pracoval  
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 Do paměti návštěvníků Říma se roku 1888 zvlášť silně vtisklo výročí Pecciho kněžského svěcení 

díky velkolepé vatikánské expozici darů z celého světa. 
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 CLARKE, Richard H. The life of His Holiness Pope Leo XIII, s. 488–491. 
170

 Přípravy tohoto projektu započaly již před měsícem září roku 1896. Cathopedia. Enciclica cattoli-
ca. [2019-27-03] <https://it.cathopedia.org/wiki/Monumenti_a_Ges%C3%B9_Cristo_redentore_per_il_ 

Giubileo_del_1900#Monumenti_in_dettaglio>. V pořadí dvacátý kříž vztahující se k novému století,  

do kterého svět vstoupil, se nachází na hoře Capreo u Carpineta Romana, rodného města papežova. 
171

 Tyto medailony se na přelomu 19. a 20. století zazdívaly do stěn kostelů a lze je vidět i dnes.  
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na poli možností sblížení mezi katolickými křesťany a křesťany odloučených církví, 

přestože jeho chápání ekumenického dialogu pevně setrvávalo v unionistické, či roma-

nocentrické vizi, která v zásadě nahlížela jiná křesťanská vyznání a jiná náboženství 

jako od katolické církve oddělená a jako náboženství v rozporu s jediným pokladem 

víry spravovaným církví římskokatolickou, prožívanou jako jedinou držitelku pravdy: 

„Církev Kristova je jediná a věčná. Kdokoli se od ní odloučí, odklání se od vůle  

a od přikázání Krista Pána, a když schází z cesty spásy, kráčí vstříc zkáze.“, píše  

Lev XIII. v encyklice Satis cognitum.
172

 „Údy oddělené od těla a rozptýlené nemohou 

náležet k hlavě, aby tvořily jediné tělo... Jeden je Bůh… Kristus je jeden, jedna  

je církev, jedna její víra, jeden její lid, spojený tmelem svornosti v jedné pevné jednotě 

těla. Jednotu nelze štěpit, ani rozvazovat strukturu těla samo o sobě jediného.“
173

 

K jednotě s Římem vybízí Lev XIII. mnohé křesťanské denominace: koptskou církev 

v Egyptě dopisem Unitatis christianae, východní církve epištolou Praeclara gratulatio-

nis, anglikánskou církev epištolou Amantissimae voluntatis atd. Bulou Orientalium  

dignitas ve třinácti bodech upravuje vztahy mezi církvemi na Východě a církví  

na Západě, přiznává východním církvím právo na vlastní obřady a zakazuje další latini-

zaci. Lev XIII. je papežem, který použil označení „odloučení bratři“ pro členy protes-

tantských církví. Od jeho doby se pozvolna ustupuje od nezřídka nadužívaného termínu 

„schizmatici“.
174

 V závěru svého pontifikátu odsoudil amerikanismus – přehnaný sklon 

mladé katolické církve v Americe přizpůsobovat nauku a disciplínu univerzální katolic-

ké církve různým dobově, kulturně i sociálně podmíněným situacím, a to vnitřně  

neuspořádaně, samovolně a libovolně, bez míry a koordinace. V Graves de communi 

poukázal na úskalí skrytá v demokracii, do níž tehdejší svět toužící po radikální změně 

ve společenském soužití, vkládal velké naděje. Ke sklonku života papež nepřestává  

naléhat na klér, aby v kvalitní osobní formaci vnímal základ úspěšné konfrontace  
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 EE3, Satis cognitum 1243. Překlad vlastní. 
173

 Ibid., 1242. Překlad vlastní. 
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 Viz EE3, Amantissimae voluntatis 2012. „Eia igitur, ora pro nobis, quos tibi apud Crucem Domini 
excepisti filios, o perdolens Mater: intercede pro fratribus dissidentibus, ut nobiscum in unico vero Ovili 

adiungantur summo Pastori, Vicario in terris Filii tui.“ V souvislosti s touhou po jednotě církve  
a po návratu odloučených křesťanských bratří do ní, je třeba zastavit se u papežem Lvem aktualizovaného 

významu slova „heretik“. Při pozorné četbě děl papeže Lva XIII. v jejich navzájem doplňujícím se celku,  
význam slova „heretik“, kromě jeho původního historického významu, je třeba spojit s tvůrci  

a šiřiteli ideologií, které nabízí člověku spásu zcela mimo Krista, skrze modly, jakými jsou brány kulty 

moci, rozumu, svobody, ve všech případech na Bohu cíleně činěných nezávislými. Takovými činiteli  
jsou podle Lva XIII. zednáři, frakce liberálů, komunisté, socialisté, anarchisté, nihilisté, příslušníci  

antiklerikálních hnutí. Vůči nim se Lev XIII. staví nekompromisně odmítavě, kdežto vůči odloučeným 
církvím zaujímá tón, jenž lze charakterizovat jako vlídná otcovská racionální dialogická reflexe. 
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a adaptace v nových pastoračních podmínkách.
175

 Vnímáme-li osobnost papeže  

Lva XIII. jako silně racionální bytost, přespějeme k ucelenému pohledu na jeho osob-

nost zmínkou o duchovní zkušenosti, z které vzešla v církvi velmi rozšířená modlitba 

k archandělu Michaelovi, známá též jako „malý exorcismus“. Jednoho rána Lev XIII. 

sloužil ve své soukromé kapli mši svatou a měl vidění – země se otevřela jako granáto-

vé jablko a z průrvy se vynořily nesčíslné zástupy démonů, které zamořily zemi, působi-

ly hrůzu, svody a rozpoutaly na ní války. Zemi zahaloval ohromný kouřový opar  

a jevila se jako nasáklá krví. Velké mračno démonů pak napadlo baziliku svatého Petra 

tak, že se zdálo, že se musí každou chvíli zřítit. Lev XIII. zvolal: „Copak nelze církev 

nijak zachránit?“ Po těch slovech uviděl z nebe sestupovat svatého archanděla Michae-

la. Ten se pustil do boje s démony a porazil je. Zlí duchové se vrátili do pukliny země, 

krev se vsákla, mlžný opar zmizel a nastal zářivý den. Po tomto vidění událostí, které 

měly nastat o několik pontifikátů později, papež vešel do své pracovny a obratem napsal  

dvě modlitby: „Bože, naše útočiště a naše sílo“ a „Svatý Michaeli archanděli“.
176

  

Požádal pak, aby kněží ve farnostech zvlášť modlitbu k svatému archandělovi Michaelu 

recitovali po každé mši svaté u paty oltáře. Sepsal pak ještě delší exorcismus, který  

byl zařazen do Římského ritu. Tato mystická zkušenost zaznamenaná porůznu 

s drobnými odchylkami v údajích (např. o jménech svědků) je pro nás důležitá 

k porozumění tónu encyklik se zažitým přízviskem „růžencové“. Když v nich Lev XIII. 

píše o působení zlých duchů a o duchovních i hmotných, věčných i časných škodách, 

jaké démoni lidem působí, pak tím čtenáře nemíní strašit, nýbrž předává mystickou  

zkušenost se silou a účinky zla, které má své konkrétní bytostné původce.
177

 Vedle  

vzývání pomoci archanděla Michaela papež Lev XIII. vidí účinný prostředek proti  

zlu v modlitbě růžence. Enchiridion delle encicliche 3 obsahuje jedenáct encyklik  

a dva dopisy vyjadřující papežovu snahu oživit praxi této mariánské modlitby.  

Jde o Supremi apostolatus (1883), Superiore anno (1884), Quamquam pluries (1889), 

Octobri mense (1891), Magnae Dei Matris (1892), Letitiae sanctae (1893), Iucunda 

semper (1894), Adiutricem populi (1895), Fidentem piumque (1896), Augustissimae 
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 Depuis le jour (dopis a encyklika z 8. 9. 1899 o formaci kléru ve Francii), Paternae providaeque 

(epištola z 18. 9. 1899 o formaci kléru v brazilských seminářích), Urbanitatis veteris (epištola z 20. 11. 
1901 věnovaná katolickým klerikům v semináři založeném v Aténách), Fin dal principio (epištola  

a encyklika z 8. 12. 1902 o formaci kléru v Itálii).  
176

 CAMPAGNA, Italo. Compare Gioacchino ossia Il sorriso di Leone XIII, s. 149.  
177

 V závěru encykliky Humanum genus o působení a vlivu zednářů Lev XIII. vzývá pomoc Panny 

Marie proti zlým sektám, v nichž jasně nahlíží oživlou pýchu, nezkrocenou zákeřnost, prohnanost jmeno-
vitě Satanovu. EE3, Humanum genus 432. V jiném díle odsuzujícím rovněž činnost zednářů píše o Panně 

Marii, neohrožené Královně růžence, že má velkou moc nad mocnostmi pekla. EE3, Dall´alto 
dell´apostolico seggio 848. O „bouři zla“ čteme např. v OcMen 952.     
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Virginis (1897), Diuturni temporis (1898), Più volte (dopis z r.1886), Vi è ben noto  

(dopis z r. 1887). Ve vývoji teologické disciplíny mariologie za Pecciho života pozoru-

jeme útlum. Po silném vzmachu mariánského hnutí v západoevropské církvi předchozí-

ho století zájem teologů a vzdělanců o postavu Matky Ježíšovy mezi lety 1780 – 1830 

značně opadl.
178

 V roce 1830 došlo v Paříži ke zjevení Panny Marie řeholnici řádu  

sv. Vincence z Pauly, Kateřině Labouré. Ve vidění Kateřina spatřila Pannu Marii 

v jejím tajemství „bez hříchu počaté“ a jak jí z rukou vycházely paprsky představující 

milosti, které rozdává. Tato podoba měla být na přání Panny Marie zachycena  

na medailce, kterou měli křesťané nosit. René Laurentin, francouzský mariolog, o paříž-

ské události soudí: „Tato medailka, na níž z rukou Panny Marie „bez hříchu počaté“ 

vycházejí paprsky, vlastně shrnuje program mariánského hnutí pro celé jedno století: 

Maria jako Neposkvrněné početí a prostřednice.“
179

 Podobně se Panna Maria ukázala 

štrasburskému liberálovi Alfonsu Ratisbonovi roku 1842 v Římě. Zatímco se Gioacchi-

no Pecci ještě jako kněz zabýval  administrativní správou, daleko od Perugie byl roku 

1842 objeven na dně staré truhly v Saint Laurent-sur-Sèvre mariánský traktát francouz-

ského misionáře Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu O pravé úctě k svaté Panně 

a byl zaslán do Říma k prozkoumání. O rok později byl poprvé vydán. Mariánský  

spis se rychle šířil tím spíše, že Grignionův kanonizační proces byl oficiálně zahájen  

již roku 1833 Řehořem XVI. Další impuls pro mariánský kult přinesl rok 1846,  

kdy se 19. září ve francouzské La Salettě zjevila dvěma dětem, Melánii a Maximinovi, 

krásná paní Maria. Podle jejich výpovědi Maria požádala lid, aby se obrátil a činil  

pokání. Nezvyklý typ mariánského zjevení v podobě Neposkvrněného Početí prožila 

dívka Bernadetta Soubirous ve francouzských Lurdech v roce 1858, netušíc ani ve snu 

nic o dogmatu vyhlášeném čtyři roky předtím.
180

 Roku 1871 se ukázala Panna Maria  

ve francouzském Pontmain. Od poloviny 19. do poloviny 20. století vznikala poutní 

místa prakticky všude tam, kde se Panna Maria údajně zjevila. Většina soukromých 

mariánských zjevení se odehrála v odlehlých místech venkova. Kult Panny Marie  

pomáhali udržovat živým ultramontanisté. Lev XIII. mariánský fenomén uchopil sobě 

vlastním způsobem a zpracoval ve shora uvedených růžencových encyklikách. Podpořil 
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 V 17. a 18. stol. vynikají jména velkých propagátorů mariánské úcty sv. Jana Eudese († 1680),  
L. M. Grigniona z Montfortu († 1716) a Alfonse M. z Liguori († 1787), autora Chval mariánských, svého 

času nejvydávanějšího mariánského díla. Od r. 1750 vyšlo zhruba tisíckrát, zato Grignionovo dílo čekalo 

na objevení 136 let. Viz LAURENTIN, René. Pojednání o Panně Marii. 1. vydání. Praha: Krystal OP; 
Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství s. r. o., 2005, s. 80. 
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 LAURENTIN, René. Pojednání o Panně Marii, s. 82. 
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 První zjevení měla Bernadetta 11. února 1858 a tehdy ještě nerozuměla, „co“ nebo „kdo“ to je.  
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dílo Bartola Longa, který v Neapoli roku 1876 zahájil výstavbu chrámu Panny Marie 

Růžencové z Pompejí,
181

 zvláštní péči věnoval poutnímu místu Matky dobré rady 

v Genazzanu. Roku 1884 pro Genazzano schválil nové oficium s texty mše svaté  

na den svátku (slaveného 25. dubna). Roku 1892 povolil nošení škapulíře a sám ho ob-

lékl. 17. března 1903 povýšil kostel Panny Marie Matky dobré rady na baziliku minor  

a hradil náklady na její rekonstrukci.
182

 22. dubna téhož roku zařadil do Loretánských 

litanií za invokaci „Mater admirabilis“ novou invokaci Mater boni consilii a sepsal 

modlitbu: „Přeslavná Panno Maria, Věčnou Radou vyvolená za Matku Věčného Slova 

učiněného člověkem, Pokladnice božských milostí a obhájkyně hříšníků, já nejnehod-

nější tvůj služebník k tobě se utíkám, abys mi byla vůdkyní a rádkyní v tomto slzavém 

údolí. Pro nejdražší Krev Tvého Božího Syna vypros mi odpuštění mých hříchů, spásu 

mé duše a prostředky, abych jí dosáhl. Získej pro svatou Církev vítězství nad jejími 

nepřáteli a rozšíření království Ježíše Krista po celé zemi. Amen.“
183

 Rovněž Marii, 

Paní milostí, Lev XIII. ctil už v letech své kněžské služby v Beneventu, kde byl uzdra-

ven z těžké nemoci a posléze i jako biskup v Perugii. Spolu s titulem Neposkvrněné, 

Královny posvátného růžence a Pomocnice (jak ještě uvidíme) patří těchto pět jmeno-

vaných k nejvíce přítomným v osobním duchovním životě papeže Lva XIII. Je to patrné 

i v jeho básních.
184

 V souvislosti s niternou mariánskou úctou Lva XIII. životopisci  

poukazují na fakt, že 25 let svého pontifikátu papež ukončil po čtrnáctidenní smrtelné 

agónii během novény k Panně Marii karmelské, 20. července roku 1903. Splnila  

se mu tak naděje, kterou otevřeně vyslovil ve své růžencové encyklice Diurni temporis: 

„A my pevně doufáme, že budeme smět uzavřít náš pozemský život v lásce k této  

nejněžnější Matce, v té lásce, kterou jsme všemi našimi silami hleděli pěstovat a víc  

a víc šířit.“
185

 Papež Lev XIII. je pochován v lateránské bazilice v Římě. 
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 Lev XIII. povýšil kostel v květnu r. 1901 na pontifikální baziliku maior, tedy jednu z mála, která  

je v přímém vlastnictví papeže. Freska v její kopuli zachycuje výjev, na němž Bartolo Longo nabízí  
Lvu XIII. tuto posvátnou budovu a věnuje mu tím své dílo. 
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 MADRE DEL BUON CONSIGLIO. Periodico del Santuario-Basilica di Genazzano (Roma). N.  
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2. Mariologie Ludvíka M. Grigniona z Montfortu 

Poznatky v mariologii se během staletí stále tříbí, některé se upevňují, upřesňují,  

jiné podléhají změnám. Otevřenost k rozvoji v náhledu na postavu Panny Marie  

je úměrná případným novým objevům mariánských duchovních autorů, jejich násled-

nému zpracování, anebo nových mariánských událostí, či jen pokroku v oblasti vědy  

a techniky a vyzrávání lidského myšlení obecně. V teologických výpovědích o Panně 

Marii lze zaznamenat posuny a kolísání akcentů v daných konkrétnostech. V této kapi-

tole zaměřené na mariologii Ludvíka M. Grigniona z Montfortu si uvědomíme právě 

dobovou podmíněnost jeho děl a termíny „mariologie“ a „mariánská úcta“ zasadíme  

do rámce jeho Grignionova myšlení. Z témat a z teologického výraziva použitého v jeho 

vybraných  spisech vyzdvihneme jeho konkrétní a specifické mariologické výpovědi.  

 

2.1. Dobová podmíněnost Grignionových děl 

Myšlení a jednání, stejně jako žitá teologie, pastorace a písemný projev Ludvíka Marie 

Grigniona z Montfortu byly, pokud ne určovány, pak do jisté míry poznamenány dobou, 

v níž naplňoval svou pozemskou existenci. Ludvík se narodil ve Francii roku 1673  

a zemřel tam roku 1716 jako Boha milující, kněžskou a kazatelskou službou vyčerpaný 

misionář. Časové rozpětí jeho kněžské formace a působnosti označujeme z hlediska 

kultury obecně jako vrcholné baroko a z hlediska teologie jako období potridentského 

mariánského hnutí (1563 – 1958).
186

 Toto hnutí prošlo od Tridentského koncilu několi-

ka fázemi. Vyšlo předně ze zemí, jichž se nedotkla reformace, tedy z Itálie a Španělska. 

Je neseno spontánním impulsem rezonujícím mezi katolickými věřícími, pro který  

je příznačné, že hájí Marii před útoky protestantů a díky tomu se ji snaží lépe poznat  

i oslavit.
187

 Vlivnými teology věnujícími pozornost Panně Marii byli španělští jezuité  

A. Salmerón († 1585), F. Suárez († 1617), F. Q. de Salazar († 1646), v Itálii R. Bellar-

mino († 1621), Placido Nigido († 1640), G. M. Zamoro da Udine († 1649), v Německu 

P. Canisius († 1597), belgický C. Van Hoorn († 1668), ve Francii F. Poiré († 1637)  

a další. Mariolog Stefano de Fiores shrnuje barokní model náhledu na Pannu Marii tak, 
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že Maria je vyvýšená nade všechny a oslavená, je protagonistka spásy.
188

 Na zmíněný 

model měly vliv různé faktory: vyčerpání klasické renesanční kultury, rozšíření světo-

vých obzorů díky vědeckým objevům, ale také reakce na strohost a přísnost života  

požadovanými reformací, a další. Lidé si ponechali prostor pro svobodu ve fantazii  

a obrazotvornosti, ty pak měly tendenci expandovat. Postava Panny Marie tak nabývá 

některých známých charakteristik. Suárez se zamýšlí nad „dignitas“, Nigido nad „nobi-

litas“ Panny Marie, Bérulle ustanovuje svátek Mariiných velikostí. Boží mateřství  

a posvěcující milost převyšují každou jinou skutečnost. Nevýstižnost Mariiny důstoj-

nosti má základ v její jedinečnosti a v jejím úzkém vztahu s Bohem Otcem, který  

ji v jistém slova smyslu činí jemu rovnou: existuje jen jediná taková, hypostaticky  

spojená, věčně blažená, Matka Boží.
189

 Maria, přesahující v hodnosti a milosti všechny 

ostatní tvory, stavěná mezi Krista a církev, nekonečně svatá a realizující se ve svých 

důležitých funkcích, které vykonává, je hodna toho, aby se jí každý křesťan zcela daro-

val. Její tituly v očích barokních autorů předpokládají božský původ. Paciuchelli  

a Michal od sv. Augustina ji dokonce nazvali „bohyní“ ve smyslu účasti na božské  

přirozenosti skrze milost.
190

 De Fiores v části své studie věnované baroku představuje 

Mariinu osobu v její dvojí dimenzi: mystické a spásonosné. Mystický prvek podtrhává 

Mariinu svatost plynoucí z faktu, že je „milosti plná“. V řádu spásy se Panna ukazuje 

jako žena, díky jejíž spolupráci a souhlasu Bůh naplnil své největší dílo, kterým  

je Vtělení. Obdobně spolupracovala na tajemství Vykoupení. Salazar jí navíc přiznává 

kněžství, byť bez sakramentálního charakteru, které na základě Kristovy oběti na kříži 

přetrvává v každém slavení eucharistie. Spásonosná aktivita Mariina pokračuje i v jejím 

oslaveném stavu. V 17. stol. opět ožívají výroky sv. Bernarda o Mariině univerzálním  

prostřednictví milostí. Kristus svěřuje své Matce každou milost, aby ji rozdávala dál. 

Proto se do popředí staví Mariiny zázraky a co nejúčinnější moc proti démonům, stejně 

jako úkoly duchovní matky a milosrdné pomocnice.
191

 Pozorujeme-li pak Grignionovu 

žitou pastorační zkušenost zachycenou v jeho dílech, můžeme vyvodit následující:  

temperamentní teologická tvářnost jeho doby je poznamenána doznívajícími odkazy 

středověku, nikoli pouze renesance, a zároveň aktuálními sociálními a kulturními  

                                                 
188
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kontrasty. Města byla přirozenými středisky vzdělanosti a výměny zkušeností díky  

univerzitám, řeholním komunitám a zbožným společnostem, ale i díky obchodu a fluk-

tuaci obyvatel, řemeslníků, umělců a poutníků. Ve městech bylo snadnější pěstovat pes-

trý duchovní život, dosahovat různých stupňů teologického vzdělání a rozvíjet myšlení 

ve všech směrech. Oproti tomu venkov obývali manuálně vytížení zemědělci, pastevci  

a drobní řemeslníci, v zásadě lidé negramotní, kterým se v lepším případě dostávalo 

základního poučení v náboženských věcech. Jejich upřímná víra však byla lépe dispo-

novaná k prožitku a růstu. Co měly obě vrstvy obyvatel společné, byl sklon k mravnímu 

úpadku. Jedni k mravnímu úpadku inklinovali z přesycenosti ve výběru možností osob-

ního rozvoje, druzí z duchovní osamocenosti a nedostatku křesťanské formace. Grigni-

on je toho názoru, že hlavní příčina zkaženosti srdcí pochází ze zapomínání  

a z nevědomosti, v níž lidé prožívají své křestní závazky.
192

 Lidé ve městech zapomína-

li, co znali, lidé na venkově naopak plnějším poznáním nedisponovali. Apel na obnovu 

morálky zazníval v prostředí a atmosféře chudých i na poznatky v oblasti psychologie  

i pedagogiky. Tato nevyváženost místy ústila do radikality náboženských postojů  

jak na straně katolické, tak na straně protestantů nebo v heretických hnutích
193

. Křesťa-

né vnímali sami sebe jako ubohé, z ráje vyhnané děti Adama a Evy,
194

 nádoby křehké, 

celé zkažené a páchnoucí hříchem, truhly staré a rozbité. Člověk byl méně než prach 

vzhledem k Bohu, který ho nekonečně přesahoval.
195

 Neřesti jako pýcha, lakomství, 

nečistota, opilství, pomlouvání, nespravedlnost,
196

 přitahovaly úměrně Boží hněv a trest, 

poněvadž člověk svými hříchy i nadále nelítostně zraňoval, probodával, křižoval a urá-

žel Krista.
197

 „Naším údělem je jen pýcha a zaslepenost ducha, zatvrzelost srdce,  

slabost, nestálost duše a žádostivost, vzpurné vášně a nemoci těla. Jsme totiž od přírody 

pyšnější než pávi, k zemi připoutanější než ropuchy, hanebnější než kozli, závistivější 

než hadi, žádostivější pokrmu než vepři, zlostnější než tygři a línější než želvy, chabější 

než třtina a nestálejší než korouhvičky na střeše. Máme tak ve svém základu jen nicotu 

a hřích, a proto si zasluhujeme jenom Boží hněv a věčné zavržení.“, komentuje stav 
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člověka před Bohem Grignion.
198

 Pokořování sebe sama provázel důraz kladený  

na poslední věci člověka, na jeho spásu, soud, odplatu (peklo, nebe, očistec), i na téma 

Božích nepřátel
199

 a z toho vyplývající duchovní boj na zemi.
200

 Nepřáteli byli jednak 

bytosti lidské (heretici a křesťanští pokrytci
201

), jednak bytosti duchovní (Satan, Lucifer, 

ďábel, démoni, zlí duchové). Podhoubí vyživované méněcennosti člověka
202

 nutně  

muselo vést k reakci ubírající se opačným směrem. Člověk tam někde úplně dole  

nemohl zůstat ve své zdeptanosti,
203

 tomu se zdravý rozum příčil. A proto musela exis-

tovat bytost, ke které by ono lidské hříšné nic vzhlíželo velmi vysoko. Tou bytostí  

byl předně Bůh, ale ne jen tak ledajaký, nýbrž vznešený, velebný, svrchovaný, Majestát, 

Nejvyšší, Nepochopitelný, Nedostupný, Ten, který JE.
204

 Paralelně s touto maximalis-

tickou tendencí dochází k velebení a vyvyšování Panny Marie, Matky krásného milová-

ní,
205

 protože ona, ač pouhé stvoření, „navršila zásluhy až k Božímu trůnu“.
206

 „Nelze 

změřit šíři Její lásky, která je rozsáhlejší než země. Nelze pochopit velikost Její moci, 

kterou má dokonce nad samotným Bohem. A nelze prozkoumat propastnou hloubku Její 

pokory a všech Jejích ctností a milostí. Jak nepochopitelná výše! Jak nevýslovná šíře! 

Jak nezměrná velikost! Jak neproniknutelná hlubina!“, volá Grignion.
207

 Maria je nedo-

stižná, Maria je divina – božská, Trés Sainte Vierge – Třikrát Svatá, tedy Nejsvětější 

Panna. „De Maria numquam satis.“
208

 Veškerá realita společenského, kulturního a poli-

tického života jako panovník, dvůr,
209

 vláda, urážka, čest, hněv, soudce, trest, ale také 

triumf, vítězství… se dere v barokních kázáních a duchovních spisech napovrch lexiko-

nem skrze tyto upřednostňované rozvrstvující antropomorfismy, jimiž se opisují  

vlastnosti nejen tří božských Osob, ale také Marie, Matky Boží.
210

 Grignionova literární 

tvorba je přizpůsobena chápání lidí chudých a prostých, kteří nerozumí latině.
211
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Zmíněným barokním lexikonem si posloužil i Grignion, když jim vykládal pravdy víry 

a možnosti prožívání osobní spirituality. Pro evangelizaci a následnou katechezi sehrály 

velkou úlohu obrazy. Kde přetrvává společenská zanedbanost, náboženský a morální 

úpadek, nebývá ani příliš vytříbený duch a rozum. Církev (a Grignion v ní) v té době 

volila pastorační metodu, v níž evangelijní poselství mělo k člověku proniknout spíše 

skrz jeho smysly než v abstraktní racionalizaci slyšeného slova, a přinášet tak plody 

ctností
212

. „Dnes lidé chtějí věci, které působí, vzrušují, vyvolávají hluboké vjemy 

v duši. A co je ve světě jímavějšího než úžasný příběh našeho Vykupitele, jenž se nám 

odvíjí před očima v patnácti obrazech…“, vypovídá o svých současnících Grignion.
213

 

Oblíbenými podpůrnými tématy při katechezích během lidových misií byly příklady  

ze života svatých a neobyčejné mariánské zázraky.  V takových zázracích se Panna  

Maria zjevuje, mluví a viditelně jedná, jako bychom ji pozorovali na filmovém plátně. 

Barokní člověk nesděluje pouze suchý fakt, že jeho prosba byla vyslyšena, nýbrž  

vypráví, jak Panna Maria sama účinně a jako autorita zasáhla: přinutila ďábla, aby ženě 

z Anvers vrátil podepsaný lístek, kterým se mu ta žena upsala,
214

 z jejího rozkazu byli 

démoni přinuceni vyznat mnoho velkých a potěšujících pravd o úctě k nebeské Králov-

ně.
215

 Závisle na kvalitě modlitby růžence se Maria zjevuje jako krásná, vznešená, plná 

světla anebo naopak s tváří vrásčitou, smutná a ztrhaná,
216

 jindy v šatech krásných září-

cích světlem anebo v šatech špinavých a rozedraných.
217

 Jde stále ještě o literární dědic-

tví středověku, ale oproti němu je barokní podání pozitivnější, Panna Maria již nedává 

ve zjeveních políčky, ani se její sochy nepotí bázní z Božího soudu.
218

 Panna Maria  

nahlížená barokníma očima je na jedné straně postava duchovní, u níž Grignion uplatnil 

nespočet symbolických vyjádření, na straně druhé je velmi lidská, hmotná. Má čitelnou 

tvář a v ní jasně definovatelný výraz,
219

 má ruce, které pozvedá jako Mojžíš, kterými 

bije ďábla zlatou holí
220

 a do kterých křesťan všechno vkládá,
221

 má nohy, které šlapou 

po nepřátelích
222

 a ke kterým se křesťan vrhá,
223

 má lůno,
224

 v němž chrání a živí  
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předurčené,
225

 má prsy, kterými kojila Ježíše a nyní jimi kojí své adoptivní děti.
226

  

Panna Maria má srdce
227

 a líbezně voní.
228

 Lidová víra barokního člověka je často  

historicky nekritická, více apokryfní než skutečně teologická, místy na pomezí lidové 

pověrčivosti: o modlitbě Magnificat Grignion přejímá tvrzení, že to bylo jediné dílo, 

které složila Panna Maria, nebo spíše Ježíš v ní, neboť to byl On, kdo mluvil Jejími  

ústy.
229

 Grignion opisuje od různých autorů zázračné příběhy s prvky zbožných legend 

(zařazuje je do Podivuhodného tajemství nejsvětějšího růžence).
230

 Pro baroko jsou stále 

ještě příznačné analogie z přírody, proto jsou v Grignionových dílech skutky připodob-

něny ke květům,
231

 koruny z květů v nebi jsou připravené pro ty, kteří se modlí  

růženec,
232

 Ave je přiřazeno k růži, růženec k věnci,
233

 ke koruně z růží.
234

 Přes patrnou 

vzletnost v barokní literární tvorbě nutno podotknout, že Grignion spíše než že by byl 

barokně nevědomky podmíněn, dá se říci, že vědomě sdílí vyjadřovací styl své doby 

úměrný potřebám posluchačů. Dědictví středověkých exempel se snaží tříbit a vyhledá-

vá vyprávění, která souvisí s duchovním životem, pokrokem ve ctnostech  

a v modlitbě.
235

 Nakolik mu to jeho kněžská a řeholní formace umožňovala, snažil  

se uvažovat teologicky,
236

 racionálně a zároveň nekomplikovaně, nikoliv však inovátor-

sky. Vše, co předkládá, jen poslušně a otevřeně přejímá. V době baroka stále ještě  

doznívá učení sv. Augustina.
237

 I to je jedním z nosných pilířů Grignionovy mariologie.  
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 PMÚ 32, 156, 199, 264. 
226

 PMÚ 199, 208, 264. 
227

 PMÚ 252. 
228

 PMÚ 211. 
229

 PMÚ 255. V slovotvorbě častou předponou přívlastků je „nej“. I zde se dočítáme, že je to největší 

oběť chvály, nejpokornější hymnus díků, nejvznešenější a nejvyšší ze všech chvalozpěvů a tajemství, 
která jsou v něm obsažena, jsou tak velká a tak skrytá, že ani andělé je nechápou.   
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 Například vyprávění ze života sv. Dominika, připomínaného jako zakladatele a propagátora růžen-

cové pobožnosti, jsou místy literární napodobeninou známých „Kvítků svatého Františka“. Viz TSR 108. 

Vítězství v bitvách viz v TSR 105–107. 
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 TSR 60. 
232

 TSR 94. 
233

 TSR 119. 
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 TSR 24, 25. 
235

 Výjimkou v Grignionově jinak poměrně zdařilé soudnosti v tříbení podpůrných zbožných příkladů 
se může jevit poněkud kontroverzní středověké exemplum ze života sv. Dominika, v němž Panna Maria 

na obraze v katedrálním chrámu třikrát zvedla ruce k nebi a žádala Boha o pomstu na lidech, kteří  

se neobrátí a neutečou pod její ochranu v TSR 11. Posouzení možných redakčních zásahů do TSR po 
Grignionově smrti je v kompetenci literárních kritiků a historiků. TSR vyšlo tiskem v Paříži až roku 1912. 
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 TSR 36–49. 

237
 Např. Augustinovo nelichotivé nahlížení lidské přirozenosti, těla a jeho učení o předurčení. 
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2.2. Mariologie a mariánská úcta v Grignionově myšlení 

Mariologie či mariánská úcta? Můžeme vůbec hovořit o mariologii ve spojení  

se jménem Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu?
238

 Pokud ji chápeme jako „teologic-

kou disciplínu, jež vypovídá o osobě a osobnosti Marie z Nazareta, jaké místo zaujímá 

v dějinách spásy a ve věčném plánu Trojjediného Boha se stvořením, a následně  

objasňuje Mariin vztah k Nejsvětější Trojici a k lidskému pokolení a z toho plynoucí 

důsledky“
239

, pak zcela jistě můžeme použít termín „mariologie“ přinejmenším při čtení  

Grignionova Traktátu o pravé úctě k Svaté Panně.
240

 Jeho mariologie v sobě nechová 

ambice být mariologií kompletní, podávající vyčerpávající odpovědi na otázky ve všech 

možných oblastech zájmu o postavu Panny Marie. Nicméně splňuje i tak vymezený  

cíl a předmět a i jako mariologie dílčí představuje pro tuto disciplínu, nahlíženou jako 

celek, podnětný přínos díky vnitřní uspořádané logice Grignionova mariologického 

uvažování. Proto L. M. Grigniona z Montfortu neřadím pouze k mariánským ctitelům. 

Argumentačně vyváženým způsobem (v rovině intelektu, citu i osobního svědectví víry) 

objasňuje základy teologického myšlení, na nichž stojí správná mariánská úcta. Mario-

logie jako interdisciplinární teologický vědní obor
241

 je úzce spjata s věroučnými  

výpověďmi z oblasti trinitologie, christologie, pneumatologie, soteriologie a dalších 

teologických disciplín. V Grignionově dílčí mariologii tuto provázanost názorně uká-

žeme. Nutno předeslat, že přes některé vroucností překypující chvalořeči na adresu 

Panny Marie, ji sám Grignion jasně, rozhodně a stále řadí k nám, k bytostem stvořeným, 

k lidem: „Uznávám s celou Církví, že Maria je jenom pouhá stvořená bytost, která  

vzešla z rukou Božích, a proto ve srovnání s Jeho nekonečnou Velebností je méně  

než prach, nebo spíše není vůbec ničím. Jenom Bůh totiž může říci: Jsem, který jsem. 

Tento Bůh tedy, který je tak veliký, vždy nezávislý a sám sobě dostačující, nikdy nepo-

třeboval a naprosto nepotřebuje Pannu Marii, aby se splnila Jeho vůle a projevila Jeho 

sláva. K tomu, aby učinil všechny věci, Mu pouze stačí, že je chce.“
242

 Nelze číst  

Grignionova díla bez této lupy, aniž bychom je mylně interpretovali ve chvíli,  

kdy dá volný průchod své radosti z faktu Mariiny přítomnosti v Božím plánu s lidským 

                                                 
238

 Termín „mariologie“ v Grignionově době již existoval díky sicilskému Placidovi Nigidovi, který 
publikoval roku 1602 svou Summae sacrae mariologiae pars prima. Viz De FIORES, Stefano – MEO, 

Salvatore. Nuovo Dizionario di Mariologia, s. 810. 
239

 Vlastní definice. 
240

 V současné době nejnovější český název díla je O pravé mariánské úctě. Viz pozn. 185. V této 

práci upřednostňuji svůj doslovnější překlad názvu Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge jako  
Traktát o pravé úctě k svaté Panně.   
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 MP 13–19, 36.  
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pokolením. „Avšak když uvažujeme o věcech tak, jak jsou, tvrdím, že Bůh od chvíle, 

kdy stvořil Pannu Marii, chtěl začít a dovršit svá největší díla skrze Ni. Máme věřit,  

že svůj záměr ani v budoucnu vůbec nezmění, vždyť je to Bůh. Nemění myšlení  

ani jednání.“
243

 Toto je východiskem Grignionovy mariologie: Bůh Marii nepotřebuje, 

ale Bůh Třikrát Svatý, Nepochopitelný, Nepřístupný, Ten, který JE od věčnosti, ji prostě 

a svobodně chce.
244

 „Co prohlašuji o Kristu v absolutním smyslu, to tvrdím o Panně 

Marii ve smyslu relativním. Pán Ježíš si Ji vyvolil za svou nerozlučnou společnici svého 

života, své smrti, slávy a moci, a to na nebi i na zemi. Proto jí vzhledem ke své Veleb-

nosti dal jako milost dokonce všechna práva a výsady, které On má ze své přirozenosti: 

Cokoli Bohu přísluší přirozeností, to Marii náleží milostí.“
245

 Grignionova mariologie  

je teologální: „…všechna sláva, kterou vzdáváme Marii, se obrací k Bohu jako k příčině 

všech jejích dokonalostí a ctností.“
246

 Grignionova mariologie je trinitární
247

, zohledňu-

je a interpretuje vztahy k osobám Nejsvětější Trojice: „Maria je svatyní a místem spoči-

nutí Nejsvětější Trojice, kde Bůh přebývá velkolepěji a božštěji než kdekoli jinde  

ve vesmíru, nevyjímaje ani cherubíny a serafíny. Není dovoleno žádné stvořené bytosti, 

jakkoli čisté, aby tam vstoupila bez zvláštní výsady.“
248

 „Zde si připomeňme, jaký  

příklad závislosti na Panně Marii nám dávají Otec, Syn a Duch Svatý, jak jsem to uvedl 

výše, na důkaz nutnosti naší závislosti na Panně Marii. Otec dal a dává svého Syna  

jenom skrze Ni, tvoří své děti jenom skrze Ni a uděluje své milosti jenom skrze Ni.  

Bůh Syn byl utvořen pro všechny lidi všeobecně jenom skrze Ni, denně je plozen jenom  

Jí ve spojení s Duchem Svatým a uděluje své zásluhy a ctnosti jenom skrze Ni.  

Duch Svatý utvořil Ježíše Krista jenom skrze Ni, plodí údy Jeho mystického Těla jenom 

skrze Ni a rozdává své dary a svou přízeň jenom skrze Ni. Když nám Nejsvětější Troji-

ce dává tak výmluvný příklad, mohli bychom se my obejít bez Marie, aniž bychom byli 

krajně zaslepeni?“
249

 Přes nevšední přízeň tří Božských Osob, jež se v Grignionových 

dílech perichoreticky prolínají, Maria zůstává skromná a skrytá: „Bůh Otec svolil,  

aby za svého života neudělala vůbec žádný, tím méně proslulý, zázrak, i když Jí k tomu 

dal moc. Bůh Syn dovolil, aby téměř vůbec nepromluvila, ačkoli s Ní sdílel svou moud-
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 PMÚ 15. 
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 PMÚ 157. 
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 PMÚ 74. 
246

 TSR 47. 
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 K hlubšímu jazykovému rozboru Grignionova trinitárního lexikonu viz Dal MASO, Girolamo. 

Dieu seul. Scrittura mistica e teologia in S. Louis-Marie Grignion de Montfort. Roma: Edizioni monfor-
tane, 2005, s. 316–331.  
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rost. Bůh Duch Svatý svolil, ačkoli Maria byla Jeho věrnou Snoubenkou, aby o ní apoš-

tolové a evangelisté mluvili velmi málo a jen tolik, kolik bylo nutné k poznání Ježíše  

Krista.“
250

 Ve vztahu k Bohu Otci je Maria Pannou plodnou: „Bůh Otec předal Marii  

svou plodnost, nakolik jí byla pouhá stvořená bytost schopna, aby Jí umožnil zrodit 

svého Syna a všechny údy Jeho tajemného Těla.“
251

 „Bůh Otec chce až do konce světa 

plodit děti skrze Marii a říká jí: Přebývej v Jakubovi.“
252

 Grignionova pozornost k plod-

né a plodící osobě Boha Otce
253

 se dál stáčí k základním atributům jeho dokonalosti  

a jeho dobroty.
254

 Ludvíkem používané atributy Boží se posléze analogicky odráží 

v mariologických a mariánských titulech.
255

 Mezi nimi vyniká dobrá Matka.
256

 Prostor 

pro trinitární, christologické a pneumatologické výpovdědi o Marii skýtá tajemství  

Vtělení.
257

 To je v oblasti Grignionova teologického zájmu a literární tvorby ústředním 

spásným tajemstvím: „Svatá Panna je ta, jíž bylo toto božské pozdravení adresováno, 

aby dovršilo největší a nejdůležitější věc na světě: Vtělení věčného Slova, mír mezi  

                                                 
250

 PMÚ 4. 
251

 PMÚ 17. Viz též SM 56 aj. 
252

 PMÚ 29. 
253

 „Každým slovem modlitby Páně poctíváme Boží dokonalosti. Jménem Otec uctíváme jeho  
plodnost. Otče, který od věčnosti plodíš Syna, jenž je Bůh jako ty: věčný, soupodstatný; téže podstaty, 

téže moci, téže dobroty, téže moudrosti jako ty, Otče a Synu, svou vzájemnou láskou způsobujete Ducha 

Svatého, jenž je Bůh jako Vy; tři klaněníhodné Osoby, jež jste jediný Bůh. Otče náš… Tedy Otče lidí, 
Otče stvořením, uchováváním a Vykoupením; milosrdný Otče, příteli spravedlivých, dechberoucí Otče 

blažených. Jenž jsi… Těmito slovy obdivujeme nekonečnost, velikost a plnost podstaty Boha, který  
si sám dává jméno Ten, který je, tedy Ten, jenž existuje bytnostně, nutně a věčně, je Bytím bytostí,  

příčinou všech bytostí, svrchovaně v sobě obsahuje dokonalosti všech bytostí; je ve všem svou podstatou, 

přítomností a mocí, ale není v tom pojat. Slovy Jenž jsi na nebesích uctíváme jeho přesažnost, slávu  
a majestát. Bůh zde sedí na svém trůně a vykonává svou spravedlnost nad všemi lidmi. …“ Grignionův 

komentář modlitby Otčenáš pokračuje a zmiňuje Boží atributy svatosti, svrchovanosti, spravedlnosti, 
Prozřetelnosti, smilování, moci, dobroty. TSR 41. 

254
 PMÚ 215, 267; TSR 37 aj. V českém překladu PMÚ v čl. 267 nalezneme termín „laskavý Otec“, 

ale ve francouzském znění stojí bon Père. Toto je zcela specifický titul Boha Otce, používaný  

Ludvíkem z Montfortu a měl by být v překladech zachován. Stejně tak i v TSR 148 je bon Dieu opsán 

pouze jako Pán Bůh. Pojmenování dobrý Bůh hojně nalézáme např. v OC, L13, 14, 17, 18, 19.  
Viz též Grignionův LAC 25 a jeho Cantiques.  

255
 Mariologické tituly v hrubém nárysu dělím na tituly, které se váží k tajemstvím de fide a další  

k jejich funkcím. Věroučnými mariologickými tituly v této práci jsou: Neposkvrněná, Panna, Bohorodič-

ka, Matka Boží, příp. Nanebevzatá (tituly de fide), funkční tituly jsou Prostřednice, Rozdavatelka,  

Správkyně apod. Všechny tituly mohou být rozvinuté přívlastky shodnými jako věrná, čistá, dobrá... nebo  
neshodnými jako např. nebe a země u titulu Královny. Mariánskými tituly zde rozumějme ostatní označe-

ní vyjadřující analogicky, symbolicky nebo metaforicky Mariinu vlastnost, výsadu, vznešenost, chválu  
či opatrovnictví, např. Cesta jistá, Hvězda mořská, Zahrada uzamčená, Věž Davidova, Oltář Nejsvětější 

Trojice, Panna Maria Guadaloupská apod. Toto dělení není dokonalé, ale pro účel této práce užitečné.     
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 PMÚ 31, 33, 64, 107, 109, 146, 151, 152, 153, 159, 176, 199, 200, 201, 202, 206, 205, 210, 216; 

SM 14, 22, 37, 66; TSR 53; L 1, 4, 10, 12, 15, 24, 33; OC, LHM 2, 3 a jiné. Na tento titul poukazuje zcela 

ojediněle i dominikánský kněz Matthieu-Joseph Rousset, který r. 1888 zkomponoval promluvu k triduu 
slaveného u příležitosti Grignionova blahořečení. Viz Béatification du serviteur de Dieu Louis-Marie 

Grignon de Montfort (Éd. 1888), s. 155–172. 
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 PMÚ 22, 243–248, 252; TSR 22, 38, 72, 112; AES 170. Srov. též SM 8.  
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Bohem a lidmi a Vykoupení lidského rodu.“
258

 „Andělské pozdravení shrnuje celou 

křesťanskou teologii o Panně Marii v nejhutnější zkratce.“
259

 V tomto směru se Grigni-

on řadí k posledním žákům kardinála Bérulleho.
260

 Jde zde především o vztah k panně, 

která souhlasila s Boží nabídkou, dílem Ducha Svatého počala jím slíbeného Spasitele  

a stala se tak „matkou“ Syna Božího: „Bůh Duch Svatý vytvořil Krista v Marii,  

ale teprve když ji požádal o souhlas prostřednictvím jednoho z nejvyšších andělů.“
261

 

Proto jí v důsledku zdárné spolupráce jako Panně a Matce náleží přívlastek Boží  

a přívlastky ostatní, které vycházejí z vlastností Boha jako přesvatá, vznešená, mocná, 

anebo také titul Paní apod. Kromě zmíněného přívlastku dobrá používá Grignion syno-

nyma milá, vlídná, něžná, milosrdná. Marii představuje jako vrcholné dílo Boha Stvoři-

tele: „…Maria je vrcholným dílem Božích rukou jak v nebi svou slávou, tak milostí  

zde na zemi…“ a „… všechna sláva, kterou Jí o závod vzdává nebe a země, není ničím 

ve srovnání se slávou, které se Jí dostává od Stvořitele zevnitř.“
262

 S tajemstvím Vtělení 

souvisí fakt, že Maria je neposkvrněná: „Vizte, jak vedle Ukřižovaného Ježíše meč  

bolesti proklál i něžné a nevinné Srdce Panny Marie, která byla prosta nejen hříchu  

dědičného, ale i každého hříchu osobního.“
263

 Jako taková je disponována a nejvýš 

vhodná stát se prostřednicí mezi Bohem a lidským rodem, aby do světa mohla přijít 

spása v osobě Božího Syna, Ježíše Krista. Grignionem zdůrazňovaná pokora
264

 Panny 

Marie je odrazem pokory Boha, který nekoná dílo spásy, aniž by se předem člověka 

nedovolil.
265

 Právě prostřednictví Mariino je Grignionovo nejsilnější mariologické  

téma.
266

 Do této funkce Maria vstupuje právě díky Božímu mateřství. Druhá božská 

osoba se podřizuje Panně a Matce jako její dítě, jako její plnohodnotný syn a poslouchá 

ji v osobě Člověka/ Bohočlověka, jež je pro Grigniona Vtělenou Moudrostí:  
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 TSR 45. 
259

 TSR 44. 
260

 Kard. Pierre de Bérulle (1575 – 1629), zakladatel francouz. školy spirituality, čelí úskalí abstrakt-
ního křesťanství tím, že klade akcent na Kristovo lidství v tajemství vtělení Slova. Viz též pozn. 125.  

261
 PMÚ 16. Viz též AES 107. 
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 PMÚ 50 a 11. 

263
 LAC 32. Viz též PMÚ 145 a SM 17. 
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 PMÚ 27, 28, 34, 50, 54, 108, 143, 157, 213, 258, 260; SM 15, 57, 62. 
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 PMÚ 16.  
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 Viz např. PMÚ 1, 16, 24, 28, 33, 38, 44, 50, 55, 75, 83–86, 94, 115, 116, 121, 125, 126, 139–142, 

145. TSR 48, 112, SM 21, 23, 28, 35, 36, 43, 46, 48, 50, 58, dále modlitba Grignionem doporučované 

Malé korunky Svaté Panny aj. Oblíbeným zdrojem citací jsou pro Grigniona rovněž listy sv. apoštola 
Pavla. Pavel totiž „vždy odkazuje na Matku Ježíše jako na prostřednici lidské existence Ježíše (Gal 4,4), 

ne na otce a zplození skrze Ducha Svatého jako toho, kdo umožňuje lidskou existenci Božího Syna.  

Tak nechává Pavel otevřenou otázku o dějinně spásném úkolu a významu Marie, Matky Ježíšovy.“ 
PETRI, Heinrich – BEINERT, Wolfgang. Učení o Marii. Pracovní vydání. Olomouc: Matice cyrilometo-

dějská, s. r. o., 1996. Viz též promluvu R. P. Rousseta v Béatification du serviteur de Dieu Louis-Marie 
Grignon de Montfort (Éd. 1888), s. 155–172.  
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„Tento laskavý Pán nepohrdl uzavřeností v lůně Panny Marie jako zajatec a nevolník 

z lásky. Nepohrdl podřízeností Panně Marii a poslouchal ji po třicet let. …Vtělená 

Moudrost se nechtěla lidem dát přímo, ačkoli to mohla udělat, ale jenom prostřednic-

tvím Panny Marie. Vtělená Moudrost nechtěla přijít na svět ve věku dospělého člověka, 

nezávislého na druhých, nýbrž jako chudé děťátko, závislé na péči a výživě své svaté 

matky.“
267

 Podřízeností Krista lidské Marii, Nerozlučné a věrné Nevěstě Ducha  

Svatého,
268

 jejího Nerozlučného a věrného Ženicha,
269

 věrné společnici v jeho velikých 

činech a vítězstvích,
270

 Grignion podkládá své vysvětlení Mariiny funkce správkyně 

Božích a zároveň jejích pokladů,
271

 rozdavatelky Božích a zároveň jejích milostí,
272

  

pokladnice,
273

 obhájkyně (přímluvkyně)
274

, prostřednice přímluvy
275

. V člověku Marii  

se Bůh setkal s touženým souladem mezi dvěma duchy, totiž tím Svým a tím jejím, 

s dvěma vůlemi, totiž tou svou a tou její.
276

 Proto se Maria stává pozemským rájem  

nového Adama,
277

 opravdovým stromem, který nese plod života, opravdovou matkou, 

která Ho rodí,
278

 svatyní Božství či svatyní Nejsvětější Trojice,
279

 odpočinkem Nejsvětěj-

ší Trojice,
280

 světem Božím,
281

 městem Božím, chrámem Božím, oltářem Božím, trůnem 

Božím.
282

 Takové vznešenosti dosáhla díky zmíněné spoluúčasti na tajemství Vtělení  

a následně pak díky své úspěšně zakončené spoluúčasti na díle Ježíše Krista jako Vyku-

pitele a Spasitele lidského rodu. Mariin úspěch spočívá v její věrnosti. Ona je Panna 

věrná
283

 až do konce. Spásné tajemství Vykoupení je druhé Grignionem nejčastěji  
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 Srov. PMÚ 139, 18, 32 aj.; SM 13. 
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 PMÚ 36, 164, 269. 
269

 PMÚ 152.  
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 PMÚ 28, srov. též PMÚ 35, 37. 
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 SM 10, 40. 
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 PMÚ 25, 28, 44, 206; SM 10; TSR 58. 
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 PMÚ 28, 44, 206; SM 10; TSR 58. 
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 PMÚ 55; SM 36; TSR 58. Citujeme zde český text knihy O pravé mariánské úctě, v němž stojí  
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stavěné do popředí. Z Mariiny uznané spoluúčasti na díle vykoupení plynou důsledky  

ze strany spravedlivě odměňujícího Boha: Bůh Marii pozdvihuje k důstojnosti spolu-

vlády, která nachází své lidské vyjádření v titulu Královna, Paní, Kněžna apod.  

a v přívlastcích vznešená a mocná: „Neboť Maria, která je nekonečně níže než její  

Syn-Bůh, Mu neporoučí tak, jako by poroučela pozemská matka svému dítěti, které  

je jí podřízeno. Maria nežádá, nechce a nekoná nic, co by bylo proti věčné a nezměni-

telné vůli Boží, protože Ona, právě tak jako všichni svatí, je celá připodobněna Bohu 

působením jeho milosti a slávy. Když tedy sv. Bernard, sv. Bernardin, sv. Bonaventura 

aj. píší, že všechno na nebi i na zemi, dokonce sám Bůh, je podřízeno Panně Marii, 

chtějí tím říct, že moc, kterou Jí Bůh dal, je tak velká, že se zdá, jako by se rovnala  

samotné moci Boží. Její modlitby a prosby jsou u Boha totiž tak mocné, že je vůči své 

Velebnosti pokládá za rozkazy v tom smyslu, že nikdy neodporuje prosbě své drahé 

Matky, protože Ona je vždy pokorná a vždy ve shodě s jeho vůlí.“
284

 Základem jejích 

velkých výsad je Grignionem opakovaně zdůrazňovaná pokora a svrchovaná autorita 

rozhodnutí (Boha) Nejvyššího, Nepochopitelného, Nedostupného, Toho, který Je.
285

 

Nicméně Grignion, píše-li o Panně Marii, nepoužívá výraz „spoluvykupitelka“, ačkoli 

ve své době mohl tyto tendence u mariánských ctitelů postřehnout. Nesmýšlí  

o Panně Marii nikdy jako o bytosti, jež by měla zastiňovat slávu Ježíše Krista Vykupite-

le. Středobodem jeho mariologie je již zmíněný titul „Prostřednice“ – Médiatrice.
286

 

Ludvík z Montfortu jej otevřeně přebírá od sv. Bernarda: „Řekněme tedy směle  

se svatým Bernardem, že potřebujeme prostředníka u samotného Prostředníka  

a že úchvatná Maria je nejschopnější, aby nám prokázala tuto laskavou službu.“
287

 Ma-

riinu funkci prostřednice prezentuje jako službu a vysvětluje ji dvěma způsoby: jednak 

hovoří o jejím „prostřednictví“ (mediatrice nebo ta, par l´entremise – jejímž prostřed-

nictvím Bůh koná
288

) jako o statusu vážící se na její Boží mateřství, a jednak hovoří  

o jejích „prostředcích“ (moyen
289

) jako výrazu Mariiny činorodosti, čili Maria jimi 

účinně pomáhá. V Grignionově podání je Maria prostřednicí v řádu milosti a Ježíš, 

Bohočlověk, je jediným pravým prostředníkem v řádu své božské přirozenosti. Maria  
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je cestou, Ježíš je cílem.
290

 S titulem Prostřednice v Grignionově vizi inspirované  

sv. Bernardem a sv. Bonaventurou souvisí titul Přímluvkyně: „Podle nich tedy máme 

k Bohu stoupat po třech stupních. První, který je nám nejblíže a je nejpřiměřenější  

našim schopnostem, je Maria. Druhý je Kristus a třetí je Bůh Otec. Abychom  

šli k Ježíši, je potřeba jít k Marii, naší Prostřednici – Přímluvkyni. Abychom  

šli k věčnému Otci, je třeba jít k Ježíši, našemu Prostředníku – Vykupiteli. A tento  

pořádek se dokonale zachovává mariánskou úctou, o které budu hovořit dále.“
291

  

Jak jsme již předeslali, Grignionova mariologie splňuje kritérium interdisciplinarity
292

  

a poskytuje výpovědi zasahující do jiných teologických disciplín. Předchozí příklady 

christologické výpovědi můžeme doplnit o další úryvek z traktátu O pravé úctě k svaté 

Panně: „Ježíš Kristus, náš Spasitel, pravý Bůh a pravý člověk, musí být posledním  

cílem veškerých projevů naší zbožnosti, jinak by byly falešné a mylné. Ježíš Kristus  

je alfa a omega, začátek a cíl všech našich věcí. Namáháme se jen proto, jak říká apoš-

tol, abychom každého člověka učinili dokonalým v Ježíši Kristu, protože jenom v něm  

přebývá všechna plnost božství a všechny ostatní milosti, ctnosti a dokonalosti. Jenom 

v Něm jsme byli zahrnuti veškerým duchovním požehnáním. Vždyť On je náš jediný 

Mistr, který nás má učit, a náš jediný Pán, na němž máme záviset. On je naše jediná 

Hlava, s níž máme být spojeni, náš jediný vzor, kterému se máme podobat, náš jediný 

Lékař, který nás má uzdravovat. On je naše jediná Cesta, která nás má vést, naše jediná 

Pravda, které máme věřit, náš jediný Život, který nás má oživovat. On je naše jediné 

všechno ve všech věcech, které nám má stačit. Nebylo dáno žádného jiného jména  

pod sluncem, ve kterém bychom mohli dojít spásy, než Jméno Ježíš. Bůh pro nás nepo-

ložil žádný jiný základ naší spásy, dokonalosti a slávy než Ježíše Krista. … Skrze Něho, 

s Ním a v Něm můžeme všechno, totiž vzdát všechnu čest a slávu Otci v jednotě Ducha 

Svatého, stát se dokonalými a být svým bližním líbeznou vůní života věčného.“
293

  

Své úvahy o Panně Marii Grignion směřuje k její účasti na Kristově oběti: „Maria mu-

sela být přítomna i u jeho smrti, aby s Ní Kristus přinesl jednu a tutéž oběť a aby byl 

obětován věčnému Otci s Jejím svolením, jako byl kdysi obětován Izák podle vůle Boží  
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se souhlasem Abrahámovým.“
294

 „Chválíme Boha Otce za to, že tak miloval svět,  

že mu dal svého jediného Syna za spasitele. Velebíme Syna za to, že sestoupil z nebes 

na zem, že se stal člověkem a že nás vykoupil. Oslavujeme Ducha Svatého  

za to, co utvořil v lůně Panny Marie, za přečisté tělo, jež se stalo obětí našich hříchů.“
295

 

V bolesti Kristovy oběti na kříži se zrodila církev. V soteriologické dimenzi Grignion 

nazývá Marii „mystickým Tělem Kristovým“.
296

 Svatá Panna, Ochránkyně církve
297

 

zaujímá místo v zorném poli ekleziologie. Augustinovsky pojaté údy církve, mystické-

ho Těla Kristova, nahlíží Grignion ovlivněn rovněž augustinovským učením o předur-

čení. „Všechny pravé Boží děti a všichni předurčení mají Marii za Matku a Boha  

za Otce.“
298

 V Grignionově chápání Bůh Syn chce být utvářen a stále se vtělovat skrze 

svou drahou matku do svých údů. Ačkoliv se ještě nehovoří běžně o Marii jako Matce 

církve, nýbrž pouze jako o její ochránkyni, implicitně ji tak vidíme v jejím duchovním 

poslání rodičky. „Ale Ty, drahá Matko, budeš mít jako své dědictví a vlastnictví jenom 

předurčené, jejichž předobrazem je Izrael. Jako jejich laskavá Matka je budeš rodit, živit 

a vychovávat. A jako jejich Královna je budeš vést, vládnout jim a bránit je.“
299

  

„Jestliže se v Marii narodil Kristus, Hlava lidstva, nutně se v ní musí narodit také  

předurčení, kteří patří k této Hlavě jako údy. Tatáž matka nepřivádí na svět hlavu  

bez údů ani údy bez hlavy, jinak by to co do přirozenosti byla nestvůra. Stejně tak  

se v řádu milosti hlava i údy rodí z téže matky. A kdyby se úd Ježíšova tajemného Těla, 

to znamená některý předurčený, narodil z jiné matky, než z Marie, která porodila Hlavu, 

nebyl by to ani předurčený ani úd Ježíše Krista, ale nestvůra v řádu milosti.“
300

 Marii-

nou největší snahou je, aby nás připoutala ke Kristu, svému Synu a nejsilnější snahou 

Syna zase je, abychom k němu přicházeli skrze Jeho svatou Matku. Tím mu vzdáváme 

čest a působíme potěšení.
301

 Eschatologická vize Grigniona je obohacena o Marii, která 

„s Duchem svatým vykonala to největší, co kdy bylo a bude, když zrodila Bohočlověka, 

a Ona tudíž vykoná i největší věci, které přijdou v posledních dobách. Jí je vyhrazeno 

utváření a výchova velikých světců, kteří přijdou na konci světa…“
302

  Paruzie nastane 

skrze Marii, předpovídá Grignion. Tato Maria, vychovatelka Božího lidu v posledních  
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časech, jako věrná a nerozlučná Nevěsta Ducha Svatého.
303

 Zkoumání typu a kvality 

snoubeneckého vztahu mezi Pannou Marií a třetí božskou Osobou zůstává výzvou  

pro pneumatology. Odborníci na spirituální teologii by pak dovedli způsobem uvažová-

ní sobě vlastním přiblížit fakt, že dle Grigniona „…velká část křesťanů, i těch nejuče-

nějších, neví o nutném poutu, které je mezi Tebou a Tvou svatou Matkou. Ty jsi, Pane, 

stále s Marií, a Maria je stále s Tebou a nemůže být bez Tebe, jinak by přestala být tím, 

čím je. Je totiž milostí tak přetvořena v Tebe, že už nežije, už není. Jsi to ty sám, Ježíši, 

kdo žiješ a kraluješ v Ní, a to dokonaleji než ve všech andělech a ve všech blaže-

ných.“
304

 Souhrn Grignionova mariologického myšlení můžeme stručně předložit takto: 

Nejdůležitější a největší věcí v dějinách stvoření a lidstva je tajemství Vtělení.  

V něm je základ Mariiny důstojnosti a její od Boha dané a s Bohem dokonale spolupra-

cující moci. Na něj úspěšně a účinně navazuje spásné tajemství Ježíše Krista Vykupite-

le. Veškerá iniciativa Boží Trojice cílí na záchranu člověka milovaného do té míry,  

že Otec obětoval vlastního jediného Syna za aktivní spoluúčasti reprezentanta celého 

lidského rodu, nejčistší, hříchem neposkvrněné Panny Marie.   

Co se mariánské úcty týká, ta je součástí mariánského fenoménu stejně tak jako mario-

logie. Grignion je přesvědčen, že mariologie a mariánská úcta spolu úzce souvisí a jsou 

neoddělitelné. Nelze upřednostňovat pouze jednu rovinu lidského poznání a života 

s Pannou Marií, Matkou Boží, na úkor druhé. Nelze poznávat správně teologicky Pannu 

Marii a nemít k ní úctu. Nelze mít správnou a pravou úctu k Panně Marii, aniž bychom 

ji správně a pravdivě teologicky chápali. Úsilí mariologie chrání autenticitu konkrétních  

projevů úcty k Panně Marii (úkony zbožnosti). Mezi ně podle Grignionova přesvědčení 

patří modlitba růžence a mariánské duchovní nevolnictví, jímž rozumí zbožný úkon  

úplného odevzdání sebe sama Kristu skrze ruce Mariiny. Sám Grignion termín „marián-

ská úcta“ nezná. Hovoří vždy o „pravé úctě ke svaté Panně“ (La Vraie Dévotion a la 

Sainte Vierge). Předmětem úcty a veškerého zájmu je přímo její osoba. Podstata úcty 

k Ní podle Grigniona spočívá v niternosti.
305

 Ne všichni tak pravou mariánskou úctu  

pochopí.
306

 Pravá úcta k svaté Panně přivádí věřícího člověka k dokonalosti a ke štěstí, 

přičemž: „Celá naše dokonalost spočívá v tom, že jsme připodobnění Kristu, s Ním spo-

jeni a Jemu zasvěceni. Proto je nesporně ze všech úkonů zbožnosti nejdokonalejší ten, 
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který nás nejdokonaleji připodobňuje Kristu, s Ním spojuje a Jemu zasvěcuje.“
307

 Jestli-

že tedy Maria je v Kristu připodobněna nejvíce ze všech stvořených bytostí, vyplývá 

z toho pro Grigniona, že úkonem zbožnosti, který člověka nejvíce Pánu Ježíši zasvěcuje 

a Jemu připodobňuje, je dokonalá úcta k Panně Marii, Jeho svaté Matce. Čím více bude 

člověk zasvěcen Marii, tím více bude zasvěcen Kristu.“
308

 „Jak šťastný je člověk, který  

dal všechno Marii, který se ve všem a se vším svěřuje Marii a Maria je celá v něm.“
309

 

Bezvýhradné odevzdání se Panně Marii je zvláštním úkonem pravé mariánské úcty, 

který od člověka vyžaduje více obětí pro Boha, a přitom ho snáze spojuje s Kristem.  

Je také prospěšnější bližnímu.
310

 V úctě k svaté Panně Grignion vidí opět pouze  

prostředek „jak dojít ke Kristu, protože Panně Marii je vlastní, že nás vede ke Kristu, 

jako je vlastní Kristu, že nás jistě vede k věčnému Otci.“
311

 Je to „cesta“ k cíli, jímž  

je Kristus. Je to cesta: snadná, krátká, dokonalá a jistá.
312

 Je třeba všechny své skutky 

začínat, provádět a končit skrze Marii, v Marii, s Marií a pro Marii, abychom všechno 

konali skrze Krista, v Kristu, s Kristem a pro Krista, svůj poslední cíl.
313

 Grignion říká, 

že pravá úcta k svaté Panně obsahuje úkony vnější (zakládání a zápis do mariánských 

bratrstev, korunovace soch a obrazů, zpěv mariánských písní, zasvěcení se Marii  

slavnostní formou apod.
314

) a vnitřní (postoupení hodnoty svých skutků Panně Marii,
315

 

pokorné přijímání křížů
316

 aj.). Toto svaté nevolnictví, jímž Grignion rozumí onu „pra-

vou úctu k svaté Panně“, není ničím novým. Autor se odvolává na své předchůdce v této 

věci na H. M. Boudona, sv. Odila z Cluny, kard. Petra Damianiho, trinitáře Šimona  

de Rojase, augustiniána Bartoloměje de Los Rios, na již zmíněného kard. Bérulleho  

a mnohé jiné. Podle Grigniona paradoxně nevolnictví má dovést ke skutečné vnitřní 

svobodě.
317

 Mariánská úcta je nezbytná pro všechny lidi, aby vůbec dosáhli spásy: 

„…když Maria byla nezbytná i pro Boha, a sice takzvanou podmínečnou nutností,  

to znamená proto, že to tak sám chtěl, tím spíše je nezbytná pro lidi, aby dosáhli svého 
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posledního cíle.“
318

 Proto také není dovoleno, aby se mariánská úcta kladla na stejnou 

úroveň s úctou k ostatním svatým, „jakoby nebyla něčím nutnějším, ale jenom něčím 

navíc“.
319

 V rámci mariánského fenoménu Grignion řeší i averzi k Panně Marii a jejímu 

kultu, vnímanému jako přehnaný a odpovídá na různé námitky tzv. nepravých marián-

ských ctitelů.
320

 „Po úctě k Pánu Ježíši v Nejsvětější Svátosti je mariánská úcta nejsvě-

tější a nejzávažnější.“
321

 Dále tvrdí, „že zneužívat mariánskou úctu také znamená  

dopouštět se hrozné svatokrádeže, která po svatokrádežném svatém přijímání je největší 

a nejméně odpustitelná.“
322

 O pravé úctě k Panně učí, že je niterná (vychází z ducha  

a ze srdce), něžná (plná důvěry dítěte k laskavé matce), svatá (vede člověka k tomu,  

aby se varoval hříchu a napodoboval ctnosti Panny Marie), stálá (upevňuje člověka 

v dobrém a mariánský ctitel žije z víry a ne z proměnlivých přirozených citů), nezištná 

(hledá jen Boha v jeho svaté Matce).
323

 Grignionem prezentovaná pravá úcta k Marii 

je christocentrická: „Šíříme-li tedy ryzí mariánskou úctu, pak jen proto, abychom  

dokonaleji šířili úctu ke Kristu a abychom poskytli snadný a zaručený prostředek,  

jak nalézt Krista. Kdyby nás mariánská úcta vzdalovala od Krista, museli bychom  

ji zavrhnout jako ďáblovo mámení. Je tomu ale právě naopak, jak jsem již ukázal a dále 

ještě ukážu. Tato mariánská úcta je pro nás nutná jenom proto, abychom dokonale  

nalezli Ježíše Krista, něžně Ho milovali a věrně Mu sloužili.“
324

 Protože mariánská úcta 

má před Bohem velkou hodnotu, ďábel se namáhá s výrobou jejích padělků: „…zlý 

duch nepadělá ostatní úkony zbožnosti tak jako úctu k Ježíši a k Marii, úctu eucharistic-

kou a mariánskou, protože ty jsou mezi ostatními pobožnostmi tím, čím je zlato  

a stříbro mezi kovy.“
325

 Nadále však platí, že Maria je pouze prostředkem a nikoliv  

cílem úcty.
326

 Grignionovu pravou úctu k svaté Panně je třeba chápat v obecném smyslu 

jako vnitřní, potřebný, spravedlivý a zdravý křesťanský postoj k Panně Marii a ve smys-

lu zcela specifickém jde u Grigniona o akt mariánského nevolnictví, v němž se křesťan 

úplně celý a bez výhrad dává Kristu rukama Mariinýma. Akt sebedarování Marii má být 

                                                 
318

 PMÚ 39. Viz též PMÚ 43. 
319

 PMÚ 39.  
320

 PMÚ 90–119, 131–134, 180–181 aj. 
321

 PMÚ 99. 
322

 PMÚ 99. 
323

 PMÚ 106–110, 119. 
324

 PMÚ 62. Viz též PMÚ 33, 75, 120, 152–168 aj. 
325

 VD 90. Překlad vlastní. 
326

 PMÚ 75, 130, 245 aj.; SM 28. 
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dokonalým vyjádřením a rozvinutím křestních závazků.
327

 Ctít Boha skrze prostředníka 

Marii je pokornější, tvrdí Grignion.
328

    

S Grignionovou mariánskou úctou je těsně svázána jeho mariánská spiritualita. Grigni-

onovo autentické prožívání duchovních skutečností je obohaceno o inspirace z převážně 

biblických obrazů Panny Marie, věrné a nerozlučné Nevěsty a společnice Ducha Svaté-

ho v dílech milosti,
329

 totiž té milosti, která je pramenem osobního posvěcení věřícího 

křesťana. Z obrazů jmenujme alespoň tři významné. V prvním obraze Maria figuruje 

jako nový ráj Nového Adama,
330

 je stromem života,
331

 nesoucí plod života,
332

 který  

má v duši mariánského ctitele zapustit kořeny hluboké pokory, žhavé lásky a svých 

ctností
333

 a přepodobnit ji v Krista.
334

 V takovém přepodobnění spočívá dokonalost  

křesťana, který má odpovídat na Kristův požadavek stát se dokonalými jako je dokonalý 

nebeský Otec.
335

 V druhém obraze je Maria přirovnána ke starozákonní matce Rebece, 

která se dobře stará o milovaného syna Jakuba.
336

 V třetím Grignion líčí jak Marii,  

tak úctu k Ní jako cestu: „Maria je nejsnazší, nejkratší a nejdokonalejší cestou  

ke Kristu.“
337

 Ta vede ke Kristu, který o sobě říká, že je Cesta, Pravda a Život,
338

  

přičemž jedině Duch Svatý odhaluje pravdu ukrytou v obrazech hmotných věcí.
339

  

Grignionovu mariánskou spiritualitu můžeme shrnout jako „šťastnou výměnu“
340

 mezi 

Bohem a lidmi, kteří přijímají Jeho nabídku, jež by se dala formulovat takto: „Vy Mi 

dejte sebe skrze Marii, Já vám dám Sebe skrze Marii.“ Grignionova mariánská spiritua-

lita je mystickou zkušeností: „Tehdy duše, které si Maria sama vybere a které ona obdr-

ží od Svatého svatých, budou ztrácet samy sebe v hlubinách Jejího nitra a stanou  

se živými obrazy Panny Marie, aby milovaly a oslavovaly Krista.“
341

, vysvětluje  

se ve svých dílech Grignion, učitel modlitby,
342

 učitel duchovního života a rádce.
343
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 PMÚ 120. Viz též MP 55, Otroctví, s. 85. 
328

 PMÚ 83, 143, 223. 
329

 PMÚ 20, 36, 37, 164 aj. 
330

 Viz pozn. 207. 
331

 PMÚ 44, 164, 218; SM 67. 
332

 PMÚ 37, 77, 164, 218. SM 57. 
333

 PMÚ 34, 35, 37; SM 15. 
334

 PMÚ 120, 164, 165, 218–221; SM 21. 
335

 Srov. Mt 5,48. 
336

 PMÚ 183–212.  
337

 PMÚ 55. 
338

 Srov. Jan 14, 6; PMÚ 50. 
339

 PMÚ 261. 
340

 Bůh ke štědrému bude štědrý. Srov. PMÚ 137, 138, 144, 147–149, 181, 213–225. 
341

 PMÚ 217. 
342

 Viz např. TSR 122nn. 
343

 TSR 4, 122nn aj. 
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2.3. Mariologie ve spisech Ludvíka M. Grigniona z Montfortu 

Ludvík M. Grignoin z Montfortu jako spisovatel prokazuje na svou dobu velký přehled 

o literatuře a bohatou sečtělost. Kromě znalosti Písma Svatého
344

 to dokládá četnost 

jeho citací řady autorů: bl. Alana de la Roche, sv. Bonaventury, sv. Bernarda,  

sv. Bernardina, sv. Cypriána, Tertuliána, sv. Jana Zlatoústého, sv. Jeronýma, sv. Augus-

tina, sv. Tomáše Akvinského, sv. Antonína, sv. Řehoře Nysského, sv. Brigity,  

sv. Gertrudy, sv. Mechtildy, sv. Alberta Velikého, sv. Diviše Areopagity, sv. Tomáše 

Kempenského, sv. Anděly z Foligna, sv. Vincenta Ferrerského, sv. Odila z Cluny,  

sv. Petra Damianiho, sv. Jana Kapistránského, sv. Karla Boromejského, učeného Suáre-

ze z Tovaryšstva Ježíšova, učeného Carthagena, učence Cajetana, kartuziánského otce 

Dominika, Jeana Dumonta, Bellarmina, Boudona, kard. Bérulleho a mnoho dalších.
345

 

Tvrdí osobě, že pročetl skoro všechny knihy, které pojednávají o mariánské úctě  

a důvěrně rozmlouval se svatými a učenými osobnostmi své doby.
346

 Z Grignionova 

pera se nám dochovala díla: L´Amour de la Sagesse Éternelle (Láska Věčné Moudrosti), 

Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge (Traktát o pravé úctě k svaté Panně),  

Le Secret de Marie (Tajemství Mariino), Lettre cilculaire aux Amis de la Croix (Okruž-

ní list přátelům kříže), Le Secret admirable du très saint Rosaire pour se convertir  

et se sauver (Obdivuhodné tajemství nejsvětějšího růžence k vlastnímu obrácení  

a spáse), Prière embrasée (Žhnoucí modlitby), Cantiques (Kantika), Cahier de Notes 

(Poznámkový zápisník) a Lettres (dopisy). Představíme si zde tři mariologicky  

a mariánsky zaměřená díla, která nejvíce poslouží k účelu této práce.   

Předně je to Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge (Traktát o pravé úctě k svaté 

Panně), s podtitulem Préparation au Règne de Jésus-Christ (Příprava na Království  

Ježíše Krista). Datace sepsání traktátu spadá do let 1712 – 1713.
347

 Po Grignionově  

smrti komunita Společnosti Mariiny sestávala z hrstky kazatelů a spolupracovníků z řad 

laiků. Jejich hlavním posláním jako Grignionových pokračovatelů byly lidové misie. 

Jistý otec Rautereau hledal roku 1842 v klášterní knihovně v Saint-Laurent-sur-Sèvre 

                                                 
344

 Ze Starého zákona zmiňuje postavy: Adam, Ábel, Abraham, Benjamín, Lot, Rebeka, Jákob a Ezau, 

Tobiáš, Job, Levi, Ester, Šalamoun, král David (LPK 51, 56) aj.; z Nového Zákona: archanděl Michael  
a Gabriel, dobrý lotr na kříži, sv. Jan Evangelista nebo sv. Pavel (LPK 24, 26, 30, 33, 47, 55;  

VD 56, 61, 76, 79, 87, 183–212, aj.).   
345

 Viz např. VD 8, 27, 40, 86, 116, 159–163; SAR 23–29, 32, 36, 37, 48, 52, 55, 56, 68, 71, 80,  
86–95 aj.; LAC 25, 34, 37.   

346
 VD 118, 41.  

347
 Ani Grandet, který publikoval Grignionův první životopis r. 1724, se o spise ještě nezmiňuje.  
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podklady pro mariánské kázání a na dně staré truhly nalezl Grignionův spis.
348

 Dílo 

nebylo kompletní, některé části se nedochovaly. Práce na procesu Grignionova blahoře-

čení začala již roku 1823, a proto byl rukopis ihned zaslán do Říma. Roku 1843 vyšel 

poprvé tiskem. V této době Ludvík M. Grignion z Montfortu, s oficiálně přiděleným 

titulem „ctihodný“, byl znám předně jako neúnavný horlivý misionář, apoštol růžence  

a učitel Boží Moudrosti ukryté v Kristově Kříži. Traktát o pravé úctě k svaté Panně 

rozšířil možnosti porozumění Grignionově osobnosti a spirituality. V úvodu pojednání 

Grignion představuje Pannu Marii jako prostřednici prvního Kristova příchodu na svět, 

skrytou, chudou, pokornou, vynikající vrcholné dílo Stvořitele. (PMÚ 1–5) Objasňuje 

nezbytnost úcty k Panně Marii a příčiny Mariina vyvolení. Jen svrchovanou autoritou 

svého vlastního rozhodnutí se Bůh skrze Marii vtělil a přeje si mít ji k užitku pro posvě-

cení duší. Ona je pokladnicí, rozdavatelkou jeho milostí, královnou srdcí. Úctu k Panně 

Marii Ludvík podává jako potřebnou ke spáse lidí, v první řadě osob zasvěcených. Tato 

úcta nabude na významu v posledních časech tohoto světa. (PMÚ, kapitola I.) Grignion 

formuluje základní pravdy mariánské úcty, jejím těžištěm je sám Kristus. Úkonu zbož-

ného odevzdání Ježíši Kristu a Panně Marii dává porozumět skrze příměr k dobrovolně 

zvolenému stavu nevolnictví. Cokoli Bohu přísluší přirozeností, to Marii náleží milostí. 

Ona je prostřednicí u jediného Prostředníka, jímž je Ježíš Kristus. Avšak k autentické-

mu spojení s Marií je třeba, abychom se zbavili všeho, co je v nás špatného. (PMÚ, kap. 

II.) Grignion rozlišuje pravé a nepravé ctitele mariánské úcty. (PMÚ, kap. III.) Dokona-

lá úcta k svaté Panně a dokonalé zasvěcení se Ježíši Kristu spolu souvisí. Hodnota  

lidských skutků může být zcela a svobodně odevzdána Marii. Zbožný úkon úplného 

odevzdání se Marii je výrazem obnovy křestních slibů. (PMÚ, kap. IV.) Takto žitá úcta 

ústí do služby Bohu i bližnímu, v níž mariánský ctitel napodobuje příklady Krista,  

Vtělené Moudrosti. Odměnou je péče Panny opětovaná ve věcech toho, kdo se jí zcela 

odevzdal. Maria předkládá skutky svých ctitelů Kristu a toto její prostřednictví  

je cenným a důstojným způsobem, jak oslavovat Boha. Úcta k Marii je cestou ke spoje-

ní s Ježíšem Kristem krátkou, snadnou, dokonalou a jistou. Vnitřně člověka osvobozuje 

a mariánští ctitelé z ní těží velká dobra. (PMÚ, kap. V.) Na výkladu biblického obrazu 

starozákonních postav Jakuba a Rebeky Grignion ilustruje jednání a vlastnosti Panny 

Marie. Ona své nevolníky miluje přednostní láskou, jako Rebeka milovala syna Jakuba, 

stará se o ně, vede je a řídí, brání je a chrání a přimlouvá se za ně. (PMÚ, kap. VI.) 

                                                 
348

 V kronikách se vypráví, že zemědělci za dob Velké francouzské revoluce mnohé rukopisy a spisy 
ukryli v okolí klášterů. Když nebezpečí pominulo, řeholníkům je vrátili. OSS. Presentazione, s. 141–142. 
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Nadpřirozenými účinky mariánské úcty v duši ctitele jsou sebepoznání, pohrdání sebou 

sama (zdravý odstup od sebe sama), účast na Mariině víře, milost čisté lásky, velká  

důvěra, duchovní spojení s Marií a přeměna duše v Marii k podobě a velké slávě Krista. 

(PMÚ, kap. VII.) Grignion vyjmenovává zbožné úkony úcty a připojuje drobné komen-

táře k mariánským modlitbám. (PMÚ, kap. VIII.) Dělat všechno „skrze Marii, s Marií, 

v Marii a pro Marii“ je výzvou pro ty, kdo se chtějí stát dokonalými. (PMÚ, kap. IX.) 

Grignion, ctitel eucharistie radí, jak prožívat s Marií svaté přijímání. (PMÚ, kap. X.) 

V Traktátu o pravé úctě k svaté Panně nacházíme citace mnoha starších duchovních 

autorů. Výrazně vystupují do popředí jména sv. Bernarda († 1153), který zastává nut-

nost mariánské úcty, protože milost k nám přišla skrze Marii a velice si proto cení účin-

ků její přímluvy. Grignion cituje místa z Bernardových Sermones a homilií De laudibus 

Virginis. Sv. Bonaventura († 1274) též pracuje s myšlenkou Mariina prostřednictví  

a Grignion svou nauku o pravé úctě k Ní podkládá příklady rovněž z jeho Sermones  

a Psalterium majus. I sv. Bernardin ze Sieny († 1444) pracuje s tématem univerzálního 

prostřednictví Panny Marie a Grignion se opírá o jeho sbírku osmi rozhovorů 

v Tractatus de beata Virgine. Titul Panny Marie Prostřednice je v tomto Grignionově 

traktátu nejrelevantnější. Je titulem, ke kterému všechny ostatní směřují a z něj zpětně 

vycházejí. K citacím sv. Tomáše Akvinského († 1274) využívá nejčastěji III. díl spisu 

Summa theologiae (qq. 27–37). Tomistické poznatky o Panně Marii rozšířil o další  

výklad jezuitský teolog Francisco Suárez († 1617). I na něj Grignion odkazuje. Mariale, 

sive de laudibus B.V.M. libri 12 z pera Richarda od sv. Vavřince († po r. 1245) obsahuje 

komentář k andělskému pozdravení.
349

 Ze středověkých mariánských autorů významné 

místo v Grignionově myšlenkové výbavě zaujímají výroky Konráda Saského († 1279)  

z jeho dílka Speculum B.M.V. Z doby barokní Grigniona zaujal François Poiré († 1637) 

a jeho Trojí koruna blahoslavené Panny Marie, Matky Boží, splývající s Jejími vzneše-

nými dary znamenitosti, moci a dobroty. Kardinála de Bérulleho († 1629) Grignion 

uznával jako teologickou autoritou v úkonu úplného odevzdání se Panně Marii jako 

„otrok“.
350

 Stejně tak čerpal od svého současníka Henri-Marie Boudona († 1702) z jeho 

                                                 
349

 Richardovo Mariale pokračuje výčtem a prezentací Mariiných privilegií a ctností, krásy Panny  
Marie tělesné i duchovní, dále obsahuje mariánské tituly a symboly, mezi nimi „hortus conclusus“, užitý 

Grignionem v tomto traktátu. A cura di GAMBERO, Luigi. Testi mariani del secondo millenio. IV. Autori 
medievali dell´Occidente. Sec. XIII. – XV. Roma: Città Nuova Editrice, 1996, s. 198.  

350
 K tématu mariánského „otroctví“ viz MP 56. V současnosti se užívání termínu „otrok“ nedoporu-

čuje: „…dnes neobvyklá terminologie by mohla vrhat negativní světlo na některé podoby mariánské 
spirituality. To je kupříkladu případ výrazu „otroctví“, který vyjadřuje totální sebedarování věřícího  

Marii… Tyto termíny jsou jen obtížně přijatelné pro dnešní zdravou kulturu a jsou rovněž jen těžko  
sladitelné s důstojností lidské osoby.“ MP 58. 
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spisu Bůh sám neboli svaté nevolnictví obdivuhodné Matky Boží, Immaculée.
351

 Grigni-

on, sám absolvent teologických studií, podle dobového zvyku upotřebil výroky  

sv. Augustina († 430) v Sermones a v Soliloquiích (zvláště In fest. Assumptionem 

B.M.V.) Myšlenkové procesy všech zmíněných autorů Grignion promítá do Traktátu  

o pravé úctě k svaté Panně. Co se teologického jazykového výraziva francouzské-

ho originálu díla týká, píše-li Grignion o Trojici, píše o Très Sainte Trinité (třikrát svatá, 

tj. nejsvětější Trojice) nebo zmiňuje Persone divine (božské Osoby). O Bohu Otci  

se vyjadřuje jako o Dieu le Père (Bůh Otec), Dieu mon Père (Bůh můj Otec), Père éter-

nel (věčný Otec), bon Père (dobrý Otec). Druhou božskou osobu nazývá Jésus, Jésus-

Christ (Ježíš Kristus), aimable Jésus (milý Ježíš), Dieu le Fils (Bůh Syn), Fils de Dieu 

(Syn Boží), vrai Dieu et vrai homme (pravý Bůh a pravý člověk), Homme (Člověk), 

Homme-Dieu (Člověk-Bůh), Dieu-Homme (Bohočlověk), chef des hommes (hlava lidí), 

Fils de Marie (Syn Marie), Unique (Jediný), Roi (Král), Roi de rois (Král králů),  

Seigneur (Pán), grand Seigneur (velký Pán), Notre-Seigneur (Náš Pán), trés haut  

et infiniment miséricordieux Seigneur (nejsvětější a nekonečně milosrdný Pán), Trés 

Saint-Sacrement (Nejsvětější Svátost), Sagesse incarnée (vtělená Moudrost), divine 

Sagesse (božská Moudrost), Sagesse infinie (nekonečná Moudrost), Verbe divin (Boží 

Slovo), Sauveur (Spasitel), Rédempteur (Vykupitel), Médiateur (Prostředník)
352

, Jésus 

médiateur de rédemption (Ježíš prostředník vykoupení), Soleil de justice (Slunce spra-

vedlnosti), Saint des saints (Svatý svatých) a vyzvedává bonté de Jésus (dobrotu Ježíšo-

vu). Božská osoba Ducha Svatého je: Sant-Esprit (Svatý Duch), Dieu le Saint-Esprit 

(Bůh Duch Svatý), Esprit de Jésus-Christ (Duch Ježíše Krista), Amour substantiel  

du Père et du Fils (substanciální láska Otce a Syna), Epoux fidéle de Marie (Věrný  

ženich Mariin). O Bohu obecně Grignion říká, že je Dieu seul (Jen Bůh sám), Trés-Haut 

(Třikrát Vznešený), Divinité (Božství), Créateur (Stvořitel), Majesté infinie (nekonečný 

Majestát), divine Majesté (božský Majestát), sa Majesté (jeho Majestát), grand Dieu 

(velký Bůh), Tout-Puisant (Všemohoucí), Inconpréhensible (Nepochopitelný), Inacces-

sible (Nepřístupný), Celui qui Est (Ten, který je), Celui qui Est de toute Eternité  

(Ten, který je od věčnosti). Bůh je dobrý a milosrdný: Dieu est bon et miséricordieux.
353

 

V jmenovaných božských titulech slyšíme odezvu věroučných výnosů církevních otců. 

Marii Grignion nazývá jednak a prostě Marie, a dále humble Marie (pokorná Maria), 

                                                 
351

 Odtud spíše pochází oblíbené Grignionovo motto Dieu seul (Bůh sám jediný či jen Bůh),  
než od sv. Terezie z Avily, přestože karmelský řád do Francie uvedl Grignionův oblíbený kard. Bérulle. 

352
 Titul „Prostředník“ Grignion přebírá od sv. Bernarda. Viz VD 85. 

353
 VD 97. 
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Divine Marie (božská Maria), Trés Sainte Vierge (Nejsvětější Panna)
354

, Vierge singuli-

ére et miraculeuse (Panna jedinečná a zázračná), aimable Vierge (milá Panna), Vierge 

uniquement fidèle (Panna jedinečně věrná), Vierge puissante et fidèle (Panna mocná  

a věrná), Epouse (Nevěsta), Epouse fidéle (Věrná nevěsta), Epouse fidéle du Saint-

Esprit (Věrná nevěsta Ducha Svatého), indissoluble Epouse (nerozlučná Nevěsta), fidéle 

et indissoluble Epouse (věrná a nerozlučná Nevěsta) – vždy Ducha Svatého. Maria  

je paradis terrestre du nouvel Adam (pozemský ráj nového Adama), Mère admirable  

du Fils (obdivuhodná Matka Syna), Mère de Dieu (Matka Boží), digne Mère (důstojná 

Matka), digne Mère de Dieu (důstojná Matka Boží), bonne Mère (dobrá Matka), sainte 

Mère (svatá Matka), Mère immaculée d´un Dieu-Homme, Jésus-Christ (Neposkvrněná 

matka Bohočlověka, Ježíše Krista), sa Mère (jeho Matka – tj. Ježíšova), sa sainte Mère 

(jeho svatá Matka), Marie notre Mère (Marie naše Matka), Mère des prédestinés  

(Matka předurčených), chère Mère (drahá Matka), chère Mère et Maîtresse (drahá  

Matka a Paní), ma bonne Mère et Maîtresse (moje dobrá Matka a Paní), souveraine 

Maîtresse (svrchovaná Paní), Fille du Roi (Dcera Krále), Reine du ciel (Královna nebe), 

Reine des Coeurs (Královna srdcí), auguste Reine (vznešená Královna), tutelaire et pro-

tectrice (patronka a ochránkyně), souveraine du ciel et de la terre (vládkyně nebe  

a země), Princesse (Kněžna), auguste Princesse (vznešená Kněžna), la générale  

de ses armées (velitelka svých armád), Depositum custodi (ochránkyně svěřeného), 

unique trésorière de ses trésors (jediná pokladnice/ správkyně Jeho pokladů), unique 

dispensatrice de ses grâces (jediná rozdavatelka Jeho milostí), ouvriére de ses grandes 

merveilles (vykonavatelkou Jeho velkých zázraků), réparatrice du gendre humain  

(obnovitelkou lidského rodu), médiatrice des hommes (prostřednice lidí), externatrice 

des ennemis de Dieu (hubitelka nepřátel Boha), fidéle compagne de ses grandeurs  

et de ses tromphes (věrná společnice v Jeho velikých činech a vítězstvích), chef-

d´oeuvre de ses mains (mistrovské dílo Jeho rukou), belle étoile de la mer (krásná hvěz-

da moře), avocate et médiatrice (obhájkyně a prostřednice), médiatrice d´intercession 

(prostřednice přímluvy), sanctuaire de la Divinité (svatyně Božství), repos de la très 

Sainte Trinité (odpočinek Nejsvětější Trojice), trône de Dieu (trůn Boží), monde  

de Dieu (svět Boží), cité de Dieu (město Boží), temple de Dieu (chrám Boží), autel  

de Dieu (oltář Boží), Maria je tendre (něžná), pure (čistá), feconde (plodná), vaisseau 

d´esprit (nádoba duchovní), vaisseau d´honneur (nádoba počestnosti). Její obraz jako 
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 Výraz „trés“, tj, třikrát, odpovídá našemu českému „nej“. Tedy „Nejsvětější“ Panna.   
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Virgo forma Dei (Panna forma Boží) si Grignion otevřeně vypůjčil od sv. Augustina.
355

 

Z biblické Písně písní pochází symbol Hortus conclusus (Zahrada uzavřená) a označení 

Alma Mater vzal z prastaré mariánské modlitby. Přestože by se mohlo zdát, že převažují 

mariánské tituly nad Božími, je tomu naopak. Grignionovou hlavní snahou je hovořit  

o Bohu. Prosté slovo Bůh kvantitativně stojí v celém textu traktátu na prvním místě  

a hned za ním titul Ježíš Kristus. V Grignionově důrazu na tajemství, Vtělení Slova  

či jen Vtělení (Incarnation du Verbe, Incarnation) se opět odráží vliv berulliánské  

školy.
356

 Vrátíme se k titulu Panny Marie Prostřednice. Zmíněný dominantní titul  

je implicitně vyjádřen již v první větě traktátu: „Skrze Pannu Marii přišel Kristus  

na svět a skrze Ni také má ve světě kralovat.“ (PMÚ 1) Maria Alma Mater je Matkou 

skrytou a tajemnou. (PMÚ 2, 3) Její prostřednictví je tajemstvím a úspěšnost jeho účin-

ného působení stojí na základech hluboké Mariiny pokory. K této pokoře se Grignion 

stále vrací, jí připisuje sílu Mariiných proseb u Boha. Marii připodobňuje k Mojžíšovi 

(PMÚ 27), prostředníkovi mezi Bohem a lidmi ve Starém Zákoně, o němž bylo mimo 

jiné napsáno, že je nejpokornějším z lidí.
357

 Grignion dále vysvětluje: „...Bůh od chvíle, 

kdy stvořil Pannu Marii, chtěl začít a dovršit svá největší díla skrze Ni. Máme věřit,  

že svůj záměr ani v budoucnu vůbec nezmění, vždyť je to Bůh. Nemění své myšlení  

ani jednání.“ (PMÚ 15) A pokračuje“ „Bůh Otec dal svého jediného Syna světu  

jen skrze Marii. Ať svatí patriarchové sebevíce vzdychali touhou po mesiáši, ať proroci 

a svatí Starého Zákona pronášeli po čtyři tisíce let sebevíce naléhavých proseb  

o ten Poklad, jediná Maria si Jej zasloužila a nalezla milost před Bohem mocí svých 

modliteb a dokonalostí svých ctností.“ (PMÚ 16) Grignion říká s Augustinem: „Protože 

svět nebyl hoden přijmout Božího Syna přímo z rukou Otcových, Bůh dal svého Syna 

Marii, aby Ho svět přijal skrze Ni.“ (Ibid.) Citaci stručně uzavírá: „Bůh Syn se stal  

člověkem pro naši spásu, ale jen v Marii a skrze Marii.“ (PMÚ 16) Grignion spojuje 

Mariino prostřednictví s konáním zázraků: „Pozorujeme-li zblízka celý život Krista, 

vidíme, že chtěl začít konat své zázraky prostřednictvím Marie.“ (PMÚ 19) Zázraky 

k dobru lidí jsou výrazem Mariiny plodnosti: „Bůh Duch svatý, který je v Bohu neplod-

ný, to znamená, že neplodí žádnou jinou božskou Osobu, se stal plodným skrze Marii, 

s níž se zasnoubil. S Ní, v Ní a z Ní zplodil své veledílo – Boha, který se stal člověkem. 

S Ní, v Ní a z Ní plodí a bude stále až do konce světa plodit předurčené, kteří jsou údy 
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 VD 219. Viz též pozn. 351. 
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 BORRIELLO, Luigi – CARUANA, Edmondo – Del GENIO, Maria Rosaria – SUFFI, Nicolò 

(eds.). Slovník křesťanských mystiků, s. 207–208. 
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 Num 12,3. 
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Těla spojeného s touto vznešenou Hlavou.“ (PMÚ 20) „Tím se nechce říct, že Panna 

Maria dodává Duchu svatému plodnost, jako by ji neměl... Duch svatý, ačkoli toho  

vůbec neměl zapotřebí, si chtěl nechat posloužit Pannou Marií, aby projevil svou plod-

nost, když v ní a skrze Ni plodí Ježíše Krista a Jeho údy. Je to tajemství v řádu milos-

ti...“ (PMÚ 21) Proto také Grignion nazývá Marii pokladnicí Páně, totiž jak pro plnost  

milosti, tak proto, že ona jediná přijala onen Poklad (Ježíše), po kterém zdávna toužili 

starozákonní proroci a svatí. (PMÚ 16) Marii nazývá správkyní pokladu, jejímž  

„prostřednictvím (Syn) převádí své zásluhy na své údy, Jejím prostřednictvím uděluje 

své ctnosti a rozdává své milosti.“ (PMÚ 24) „Ji vyvolil za rozdavatelku všeho,  

co On má. Ona tedy rozděluje všechny Jeho dary a milosti, komu chce, kolik chce,  

jak chce a kdy chce.“ (PMÚ 25) Grignionova výpověď o Mariině prostřednictví  

se stupňuje: „Bůh Ji učinil Královnou nebe i země, velitelkou svých vojsk, správkyní 

svých pokladů, rozdavatelkou svých milostí, vykonavatelkou svých velkých divů,  

obnovitelkou lidského pokolení, prostřednicí lidí, ničitelkou Božích nepřátel a věrnou 

společnicí ve svých velikých činech a vítězstvích.“ (PMÚ 28) „...nebe i země stále  

opakují: ,A požehnaný plod života tvého Ježíš.ʻ Je tedy jisté, že Kristus je plodem  

a dílem Mariiným jak pro každého jednotlivce, ve kterém přebývá svou milostí,  

tak i pro celý svět. Z toho plyne, že je-li v srdci některého věřícího utvořen Kristus,  

může směle říci: ,Je to díky Marii.ʻ Co mám, je Jejím působením a Jejím plodem,  

bez Ní bych to neměl.“ (PMÚ 33) „Jediná Maria nalezla u Boha milost bez pomoci jiné 

stvořené bytosti. Všichni, kdo od té doby nalezli a naleznou u Boha milost, nalezli  

a naleznou ji jen skrze Marii. ...Bůh ji tedy učinil jedinou správkyní svých pokladů  

a rozdavatelkou svých milostí... aby dávala trůn, žezlo a královskou korunu těm, kterým 

chce.“ (PMÚ 44) O Mariiných apoštolech, kteří povstanou na konci časů Grignion píše: 

„Za všech okolností se k Ní budou utíkat jako ke své drahé přímluvkyni a prostřednici  

u Krista.“ (avocate et médiatrice, PMÚ 55) „Panna Maria je prostředkem, jehož použil 

Pán Ježíš, aby přišel k nám. Ona je také prostředkem, jehož máme použít i my,  

abychom přišli k Němu.“ (PMÚ 75) Důvod Mariina prostřednictví Grignion vidí v tom, 

že: „Je dokonalejší nepřistupovat k Bohu sám, bez prostředníka, protože je to pokorněj-

ší.“ (PMÚ 83) Konstatuje dále, že Bůh vždycky dával lidem prostředníky u své Veleb-

nosti. (PMÚ 83) „Pán Ježíš je náš přímluvce a prostředník našeho vykoupení u Boha 

Otce.“ (PMÚ 84) „Řekněme tedy směle se svatým Bernardem, že potřebujeme  

prostředníka u samotného Prostředníka a že úchvatná Maria je nejschopnější, aby nám 

prokázala tuto laskavou službu. Skrze Ni přišel Kristus k nám a skrze Ni musíme my jít 
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k Němu.“ (PMÚ 85) Grignion přebírá od Bernarda a Bonaventury tři stupně, po nichž 

máme stoupat k Bohu: „První, který je nám nejblíže a nejpřiměřenější našim schopnos-

tem, je Maria. Druhý je Kristus a třetí je Bůh Otec. Abychom šli k Ježíši, je potřeba  

jít k Marii, naší Prostřednici-Přímluvkyni. Abychom šli k věčnému Otci, je třeba  

jít k Ježíši, našemu Prostředníku-Vykupiteli. A tento pořádek se dokonale zachovává 

mariánskou úctou...“ (PMÚ 86)
358

 Grignion učí, že k niterným úkonům pravé mariánské 

úcty patří „všechny své skutky začínat, provádět a končit skrze Marii, v Marii, s Marií  

a pro Marii“. (PMÚ 115) Jejím prostřednictvím si vyprošujeme odpuštění každoden-

ních hříchů. (PMÚ 116) Pannu Marii si Kristus vyvolil jako dokonalý prostředek,  

aby se spojil s námi a abychom se my spojovali s Ním. (PMÚ 125). „Vtělená Moudrost 

se nechtěla dát lidem přímo, ačkoli to mohla udělat, ale jenom prostřednictvím Panny 

Marie.“ (PMÚ 139) Grignion se vrací k trinitologickému základu Mariina prostřednic-

tví: „Zde si připomeňme, jaký příklad závislosti na Panně Marii nám dávají Otec,  

Syn a Duch svatý, jak jsem to uvedl výše, na důkaz nutnosti naší závislosti na Panně 

Marii. Otec dal a dává svého Syna jenom skrze Ni, tvoří své děti jemon skrze Ni a udě-

luje své milosti jenom skrze Ni. Bůh Syn byl utvořen pro všechny lidi všeobecně jenom 

skrze Ni, denně je plozen jenom Jí ve spojení s Duchem svatým a uděluje své zásluhy  

a ctnosti jenom skrze Ni. Duch svatý utvořil Ježíše Krista jenom skrze Ni, plodí údy 

Jeho mystického Těla jenom skrze Ni a rozdává své dary a svou přízeň jenom skrze Ni. 

Když nám Nejsvětější Trojice dává tak výmluvný příklad, mohli bychom se my obejít 

bez Marie, aniž bychom byli krajně zaslepeni?“ (PMÚ 140) Grignion cituje výrok  

sv. Bernardina podruhé: „Všechny dary, ctnosti a milosti Ducha svatého jsou udělovány 

Mariinýma rukama, komu ona chce, kdy chce, jak chce a kolik chce.“ (PMÚ 140)  

Posléze sv. Bernarda: „Protože jsi byl nehoden, aby bylo dáno tobě, bylo dáno Marii, 

abys skrze ni přijal, cokoli máš.“ (PMÚ 140) Je spravedlivé, aby křesťané následovali 

toto jednání, aby se milost, podle slov sv. Bernardina, „vracela ke svému Původci týmž  

řečištěm, kterým k nám přišla.“ (Ibid.) „Právě to konáme touto mariánskou úctou,  

když Panně Marii obětujeme a zasvěcujeme všechno, co jsme a co máme, aby Pán Ježíš 

jejím prostřednictvím přijal slávu a vděčnost, kterou Mu dlužíme.“ (Ibid.) Je to projev 

veliké pokory, dodává Grignion. Když se křesťan „úplně obětoval Kristu prostřednic-
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 „Tout ceci est tiré de saint Bernard et saint Bonaventure; en sorte que, selon aux, nous avons trois 

degrées à monter pour aller à Dieu: le premier, qui est le plus roche de nous et le plus conforme à notre 

capacité, est Marie; le second est Jésus-Christ; et le troisième est Dieu le Père. Pour aller à Jésus, il faut 
aller à Marie, c´est notre médiatrice d´intercession; pour aller au Père éternel, il faut aller à Jésus, c´est 

notre médiateur de rédemption. Or, par la dévotion que je dirai ci-après, c´est l´ordre qu´on garde parfai-
tement.“ VD 86. 



 

80 

tvím této laskavé Matky, má už jen jednu pokladnici, v níž jsou všechna jeho dobra.  

Ta pokladnice už není u něho, tou pokladnicí je Maria.“ (PMÚ 145) Mariino prostřed-

nictví se zvláštním způsobem realizuje v její funkci Přímluvkyně, který pojí k Prostřed-

nici.
359

 Na úzké pouto mezi Mariiným prostřednictvím a její účinnou přímluvou Grigni-

on poukazuje v traktátu i v místě s titulem satisfakčního rázu Obhájkyně, který  

se v českém překladu „Přímluvkyně“ stírá: „Ostatně máme Přímluvkyni (Obhájkyni)  

tak mocnou, že nikdy není neodmítnuta, tak vynalézavou, že zná všechna tajemství,  

jak získat Boží Srdce, tak dobrou a milosrdnou, že nikoho, jakkoli nepatrného a špatné-

ho, neodmítá.“
360

 (PMÚ 150) Říká, že je dobrá a milosrdná. S touto výpovědí o Marii 

souvisí titul pro Grigniona velmi typický, kterým se odlišuje od jiných mariánských 

ctitelů: bonne Mère – dobrá Matka“. V Traktátu o pravé úctě k svaté Panně jej použil 

28x a přívlastek dobrá připojuje 6x k titulu Paní (Maîtresse). Dobrá Matka Maria, plná 

milosti, má totiž plnou účast na vlastnosti Boha, kterou je jeho dobrota. Mariino milosr-

denství, něha a laskavost jsou u Grigniona synonymem opisujícím dokonalý otisk  

dobroty Boží v Ní. Panna Maria je Prostřednicí a Obhájkyní/ Přímluvkyní právě proto, 

že je dobrou Matkou, která o lidi dobře pečuje, jako pečovala dobře o svého Syna  

a nepřestává působit a jednat v jejich prospěch až do konce časů. Toto je Grignionova 

mariologie v jeho Traktátu o pravé úctě k svaté Panně, jehož posledním cílem je připra-

vit člověka „na království Ježíše Krista“.         

Kratší Le Secret de Marie sur l´esclavage de la Sainte Vierge, známé pod českým  

názvem Tajemství Mariino,
361

 je syntézou Traktátu o pravé úctě k svaté Panně. Grigni-

on jej sepsal na žádost paní Dauvaise z Nantes ve stejné době jako traktát, mezi lety 

1712 – 1713. Tajemství Mariino je dokladem toho, že předchozí traktát Grignion pova-

žuje za velmi důležitý. Obsahy obou děl se překrývají, Tajemství Mariino traktát místy 

mírně doplňuje. Grignion předává osobní předvědčení, že porozumění úloze Panny  

Marie v dějinách spásy nutně ústí do dokonale žité mariánské a ta spočívá v zasvěcení 

sebe sama Ježíši v úkonu odevzdání se zcela do rukou Mariiných. Hovoří-li o aktu  

darování sebe sama Panně Marii, používá ještě termín consécration (zasvěcení).  
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 Viz pozn. 358. 
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 Překlad je vlastní. V originálu je titul avocate  také výraz bonne – dobrá. K avocate viz pozn. 274.  
361

 Francouzský originál Grignionova rukopisu Tajemství Mariino se nedochoval. Některé pasáže  
cituje Grignionův životopisec Grandet. Dochovaná kopie kompletního díla vyšla teprve roku 1868.  

Existují dva rukopisy. Kopie „Joseau“ se nachází v archivu kněžské Společnosti Mariiny a druhá v archi-
vu Dcer božské Moudrosti.  
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Dnes se výraz „zasvěcení“ adresuje jen Bohu.
362

 Přestože Grignion téma mariánského 

otroctví těží z duchovní školy Bérulleho, Boudona, Eudese a jiných starších předchůd-

ců, dosahuje „v identifikaci mezi zasvěcením a křestními sliby do té doby neznámého 

cíle, který chrání vztah s Marií před jakýmkoliv devocionalismem a klade jej do služeb 

života v Kristu“.
363

 Tajemství Mariino začíná a končí oslovením ame prédestinée (před-

určená duše).
364

 Ježíše Krista Grignion nazývá Chef des prédestinés (Hlavou předurče-

ných).
365

 Vidíme zde vliv Augustinovy nauky o předurčení. Grignion jej zmiňuje  

i cituje.
366

 Přestože výraz „zasvěcení Panně Marii“ působí dojmem, že jde o záležitost 

ryze mariánskou, Grignionem propagovaný úkon je plně christocentrický.
367

 V úvodu 

Tajemství Mariina stojí chvalořeč na Très-Haut (Nejvyššího Boha) a na Jésus-Christ 

(Ježíše Krista), který lidi vykoupil svou Sang précieux (vzácnou Krví). Je to podivu-

hodné dílo Dieu seul (Boha samého), Créateur (Stvořitele), car Dieu quoique infiniment 

bon (nekonečně dobrého a milého Boha), jeho divine Providence (božské Prozřetelnos-

ti). On, Dieu le Pére (Bůh Otec), je Auteur de toute grâce (Původcem veškeré milosti). 

(SM 1–9) Marie tuto milost nalezla a kdo chce nalézt milost, musí nalézt Marii. (SM 6) 

Původce veškeré milosti, jímž je Bůh Otec, Père éternel (věčný Otec), učinil Marii 

Mère de la grâce (Matkou milosti). (SM 8) Bůh Otec vybral Pannu Marii jako trésorie-

re (pokladnici), économe (správkyni) a dispensatrice de toutes ses grâces (rozdavatelku 

všech svých milostí): „Bůh ji vyvolil za pokladnici, správkyni a rozdavatelku všech 

svých milostí, takže všechny jeho dary procházejí jejíma rukama a podle moci, kterou 

z toho získala, jak dí sv. Bernardin, dává komu chce, jak chce, kdy chce a kolik chce 

milostí Věčného Otce, ctností Ježíše Krista a darů Ducha Svatého.“
368

 (SM 10) Maria 

pak ve svém lůně utvořila Chef des prédestinés (Hlavu předurčených), Jésus-Christ  
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 „Je třeba brát vážně výzvu, kterou teologové vyslovují již mnoho let, totiž aby se velmi opatrně 

nakládalo s užíváním výrazu zasvěcení Marii, protože doslovně vzato zasvěcení jakožto svobodné, úplné, 
neodvolatelné a trvalé sebedarování má, přísně vzato, jediného adresáta, totiž samotného Boha.“ MP 58.  

363
 De FIORES, Stefano – MEO, Salvatore. Nuovo Dizionario di Mariologia, s. 364. 

364
 Oslovení předurčených se v dílku opakuje ještě 4x. 

365
 SM 12. 

366
 „Saint Augustin dit même que dans ce monde les prédestinés sont tous enfermés dans le sein  

de Marie, et qu´ils ne viennent au monde que lorsque cette bonne Mère les enfante à la vie éternelle.“  

SM 14. „Marie est appelée par saint Augustin, et est, en effet, le monde (moule) vivant de Deu, forma 
Dei…“ SM 16.    

367
 Srov. PMÚ 120: „Proto dokonalé zasvěcení se Kristu není nic jiného než dokonalé a úplné zasvě-

cení se Panně Marii. A to je ten úkon mariánské úcty, kterému učím. Jinými slovy, je to dokonalá obnova 

křestních slibů a závazků.“  
368

 „Dieu l´a choisie pour la trésorière, l´économe et la dispensatrice de toutes ses grâces; en sorte  
que toutes ses grâces et toutes ses dons passent par ses mains; et, selon le pouvoir qu´elle en reçu, suivant 

saint Bernardin, elle donne à qui elle veut, comme elle veut, quand elle veut et autant qu´elle veut,  
les grâces du Père éternel, les vertus de Jésus-Christ et les dons du Saint-Esprit.“ SM 10. Překlad vlastní. 
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(Ježíše Krista). (SM 12) Saint-Esprit (Duch Svatý) se „oženil“
369

 s Marií a vytvořil v ní, 

své fidéle épouse (věrné Nevěstě), mistrovské dílo, totiž Verbe incarné (Vtělené  

Slovo), Ježíše Krista. A protože ji nikdy nezapudil, každý den v ní dál vytváří předurče-

né. Maria je Sainte Vierge (Svatá Panna) a bonne Mère (dobrá Matka). (SM 13–15)  

Marie sainte et immaculée (Svatá a neposkvrněná Maria) je monde grand moule vivant 

de Dieu, forma Dei (čistým velkým živoucím nástrojem Božím, formou Boží),  

v níž byl jako první odlit Homme Dieu (Bohočlověk), vrai Dieu (pravý Bůh) a pravý 

Člověk. (SM 16–18) „Maria je velký Boží nástroj, který utvořil Duch Svatý, aby přiro-

zeně utvořila Bohočlověka hypostatickým spojením a aby utvářela člověka-Boha milos-

tí.“
370

 (SM 17) Divine Marie (Božská Maria) je paradis de Dieu (rájem Božím),  

son monde ineffable (jeho nevýslovným světem), pro tvory nepochopitelným (SM 19)  

a jen Duch Svatý to tajemství Mariino odhaluje. Skrze Marii duše nalezne Dieu seul 

(Boha jediného). Ona je Pain des forts et des anges (Chlebem silných a andělů), Pain 

des enfants (Chlebem maličkých). (SM 20) V Marii žije Ježíš Kristus sám a Bůh sám 

(SM 21), Maria existuje jen pro Boha samotného, Maria je écho admirable de Dieu 

(podivuhodnou ozvěnou Boží). Když na ni voláme: „Maria!“, ona odpovídá: „Bůh!“  

Její prostřednická úloha umožňuje přístup ke všem třem božským Osobám. (SM 21) 

Z rozhodnutí božské Moudrosti nám Bůh sděluje sebe sama skrze Marii, ona je opět 

bonne Mère. (SM 22–23) Důstojnost très Sainte Vierge (Nejsvětější Panny) a Mère  

de Dieu (Matky Boží) se stále váže k Ježíši Kristu, takže jejich jména stojí spolu nebo 

v těsné blízkosti: Ježíš a Maria. (SM 24–30) Skutečnou úctu k Panně Marii vyjadřuje 

člověk sebedarováním Ježíši jejím prostřednictvím, jež Grignion neúnavně hlásá: 

„Předurčená duše, ona (úcta) spočívá v úplném odevzdání se jako otrok Marii a skrze Ni 

Ježíši, a v tom, že konáme všechny věci s Marií, v Marii, skrze Marii a pro Marii.“
371

 

Tematický okruh Tajemství Mariina se uzavírá chválou Panny (SM 30–31) s odkazem 

na Boha Stvořitele. (SM 32, 33) „Blažená, tisíckrát blažená je ta svobodná duše, která 

se zasvětí Ježíši skrze Marii jako otrokyně lásky, potom co ze sebe křtem setřásla tyran-
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 „Le Saint-Esprit ayant épousé Marie, et ayant produit en elle, et par elle, et d´elle, Jésus-Christ,  
ce chef-d´oeuvre, le Verbe incarné, comme il ne l´a jamais répudiée, il continue à produire tous les jours 

en elle et par elle, d´une manière mystérieuse, mais véritable, les prédestinés.“ SM 13. Slovu „zasnoubit“ 
ve francouzštině odpovídá slovo fiancer. Griginon použil se épouser – oženit se. Pro sloveso „oženit se“ 

existuje pak ještě marier. Épouser stojí svým významem mezi fiancer a marier. Sloveso „oženit“  
se svými v praxi uznávanými právními důsledky, souvisí s Mariiným pojmenováním Nevěsty s přívlast-

kem „nerozlučná“. Proto ponechávám výraz „oženit“ namísto zaužívaného „zasnoubit“. 
370

 „Marie est le grand moule de Dieu, fait par le Saint-Esprit, pour former au naturel un Homme Dieu 
par l´union hypostatique, et pour former un homme Dieu par la grâce.“ SM 17. Překlad vlastní. 

371
 „Ame predestinée, elle consiste à se donner tout entier, en qualité d´esclave, à Marie et à Jesus par 

elle; ensuite, à faire toute chose avec Marie, en Marie, par Marie et pour Marie.“ SM 28. Překlad vlastní. 
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ské otroctví démona.“, zdůrazňuje Grignion. (SM 34) Mariino prostřednictví je opět 

prezentováno jako přístup ke třem božským Osobám, k Otci, k Synu, k Duchu Svatému. 

(SM 35) Sa sainte Mère (jeho svatá Matka) je notre avocate (naší přímluvkyní), notre 

médiatrice auprés de lui, qui est notre médiateur (naší prostřednicí u toho, jenž je na-

ším prostředníkem). Úkon zasvěcení se Jemu skrze její ruce je úkonem pokory před 

Bohem soudcem. Pokora v úkonu zasvěcení vyjádřená si získává Boží srdce.
372

 (SM 36) 

Grignion opakuje – Maria je bonne Mère e Maîtresse (dobrá Matka a Paní). Bůh je Père 

de famille (Otec rodiny), Majesté (Majestát), Bon Dieu (dobrý Bůh), Maria jako staro-

zákonní matka Rebeka odívá své děti krásným šatem svého Fils aîné et unique (prvoro-

zeného a jediného Syna). (SM 37–38) Vše, co Marii její otrok odevzdá, je u ní bezpečně 

uloženo a nepodléhá zkáze. Ona je pak dépositaire (správkyní) všech jeho dobrých 

skutků a z toho plynoucích zásluh, je chère Maîtresse (drahá Paní) a très puissante 

Princesse (třikrát mocná Kněžna). (SM 39, 40) V tomto úkonu zasvěcení duše dosáhne 

skutečné svobody. (SM 41) Jak Grignion vystihl v příměru o Božím echu, tak i on sám 

nadále ve svém spise echovitě střídá jméno Ježíše Krista se jménem Mariiným a jejím 

titulem Panny, modèle accompli de tout ce qu´on doit faire (dokonalého vzoru všeho,  

co se má činit). Opět v jediné větě shrnuje tajemství, v čem spočívá pravá úcta k Panně 

Marii: „v konání všech věcí s Marií, v Marii, skrz Marii a pro Marii.“
373

 (SM 42–46) 

Ve své druhé půli se v textu Tajemství Mariina zvedá oslavný tón: Maria je pro duši 

symbolicky Oratoire (Oratoří) v níž se modlí k Bohu, Tour de David (Věží Davidovou) 

plnou zbraní, Lampe allumée (Lampou svítící), jež osvítí nitro a v něm bude planout 

láskou Boží, Reposoir sacré (Svatou monstrancí), aby viděla Boha s ní, bude unique 

Tout auprès de Dieu (jediným Vším u Boha). (SM 47) Je třeba, aby předurčená duše 

pracovala jen pro tuto auguste Princesse (vznešenou Kněžnu), chère Maîtresse (drahou 

Paní) a Souveraine (Vládkyni) jako pro svůj cíl bezprostředně blízký, který vede přímo 

k oslavě Boha a Spasitele jako k cíli konečnému. (SM 50–54) Božská Maria je Reine 

dans une âme (Královnou duše), která v duši koná velká díla. (SM 55) Ona je vždy 

Vierge féconde (Pannou plodnou). Maria zušlechťuje lidské srdce a činí jej velikým 

díky svému svatému mateřství. (SM 55–57). Bůh přišel poprvé na zem skrze Marii  
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 Aller à Jésus-Christ par Marie, c´est véritablement honorer Jésus-Christ, parce que c´est marquer 

que nous ne sommes pas dignes d´approcher de sa sainteté infinie directement par nous-mêmes, à cause 
de nos péchés, et que nous avons besion de Marie, sa sainte Mère, pour être notre avocate et notre médiat-

rice auprès de lui, qui est notre médiateur. C´est en même temps s´approcher de lui comme de notre  

médiateur et notre frère, et nous humilier devant lui comme devant notre Dieu et notre juge: en un mot, 
c´est pratiquer l´humilité qui ravit toujours le coeur de Dieu.“ SM 36. 

373
 „J´ai dit ensuite que cette dévotion consistait à faire toutes choses avec Marie, en Marie, par Marie 

et pour Marie.“ SM 43.  
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a přijde skrze ni i podruhé, tato divine Souveraine (božská Vládkyně) vykoná na zemi 

velká díla, aby zničila hřích a upevnila na zemi jeho království. (SM 58–59) Je třeba  

se jí zasvětit a ctít klíčové tajemství Vtělení, Verbe éternel (Věčné Slovo) a Notre-

Seigneur (Našeho Pána). (SM 60–65) Grignion přechází od praktických instrukcí 

k osobní modlitbě adresované cher Jésus (milému Ježíši) a v touze po spáse vyznává 

svou důvěru v dobrou Matku a vznešenou Kněžnu, milou Marii, jež je Arbre  

de vie véritable (pravým Stromem života) a divine Epouse (božskou Nevěstou).  

(SM 66–67) Následuje trinitárně ukotvená spontánní Grignionova modlitba: „Zdravím 

vás, Maria, Fille bien-aimée du Père Eternel (milovaná dcero věčného Otce), zdravím 

vás, Maria, Mère admirable du Fils (obdivuhodná Matko Syna), zdravím vás, Maria, 

Epouse très fidèle du Saint-Esprit (nejvěrnější Nevěsto Ducha Svatého), zdravím vás, 

Maria, má drahá matko, má vlídná Paní a má mocná Vládkyně, zdravím vás,  

má radosti, má slávo, srdce mé a duše má! Vy jste moje milosrdenstvím, já jsem váš 

spravedlností… Absolutní Paní všeho, co vlastním.“ (SM 68–69) S intenzivním apelem 

na péči o Strom života, jímž je jednak Maria, jednak specifická úcta k ní, Grignion  

Tajemství Mariino uzavírá. Jako tečka za v krátkosti vyřčeným jádrem tajemství úcty 

k Panně Marii v specifickém aktu sebedarování se Ježíši skrze Ni v svobodně přijatém 

postavení otroka působí zmínka o Duchu Svatém, v jehož světle vyniká l´aimable  

et l´adorable Jésus (milý a klaněníhodný Ježíš), jediný plod Mariin. (SM 70–78)  

Mariologická myšlenka Grignionova krátkého spisu Tajemství Mariina se opírá o mezi 

sebou propojené tituly Marie jako Matky Boží a tím Matky milosti, Pokladnice milosti, 

správkyně a rozdavatelky Božích milostí, jež je dobrou Matkou a jako taková i pravým 

Stromem života. Tajemství mariino je jediným spisem, kde Grignion použil termín  

„hypostatické spojení“. Maria skrze Ducha Svatého přirozeně utvořila Bohočlověka, 

aby milostí utvářela člověka-Boha.  

Kniha Le Secret admirable du très saint Rosaire pour se convertir et se sauver  

je v současné době čtenářům dostupná v češtině pod názvem Tajemství svatého růžen-

ce
374

. Vyšla tiskem poprvé v Paříži teprve roku 1912 a její celý název Obdivuhodné 

tajemství nejsvětějšího růžence k svému obrácení a spáse shrnuje pastorační cíle autora: 

obrácení a spása duší. Ludvík M. Grignion z Montfortu jako misionář (a od roku 1710 

dominikánský terciář) o růženci na lidových misiích kázal pokaždé. Když roku 1711 

pobýval v La Rochelle, díky úzkému kontaktu s konventem dominikánů měl přístup 
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 Český překlad Tajemství svatého růžence od Jiřího Stejskala vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. 
v Olomouci r. 2012. Jeho překlad zde používám po předchozím srovnání s francouzským originálem OC.  
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do jejich knihovny. Mnohé stránky Obdivuhodného tajemství nejsvětějšího růžence jsou 

čistým opisem z Rosier mystique od Antonína Thomase († 1701) z řádu kazatelů.  

Ten přebírá úryvky ze spisu De dignitate psalterii od bl. Alana de la Roche († 1475), 

rovněž dominikána. Alanova tvorba se začala pozvolna vydávat na počátku 17. století  

a ve své době mohl Grignion držet v rukou již velmi slušně redigovaný výtisk komplet-

ních děl.
375

 Dalšími literárními zdroji pro Grignionovy citace byly De Sacris Arcanis 

Deipare Virginis Johannese de Carthagena, kroniky o sv. Dominikovi
376

, františkánské 

kroniky
377

 a životopisy svatých
378

. Grignion tvrdí, že jen předává, co sám přijal.  

Tím novým, čím chce přispět k šíření úcty k svaté Panně skrze zbožnou praxi modlitby 

růžence je, že ji předkládá jako plnohodnotnou spiritualitu. „Nikdo nikdy nebude moci 

pochopit podivuhodná bohatství posvěcování, která jsou obsažena v modlitbách  

a tajemstvích svatého růžence.“
379

 Růženec nás přivádí k Ježíši, protože nám umožňuje 

přemýšlet o jeho životě, smrti a vzkříšení a to v důvěrném společenství s Pannou Marií: 

„Je to pobožnost, která poučuje lid o ctnostech jejího Syna a lidí jemu vlastních, vede 

k modlitbě mysli, k napodobování Ježíše Krista, přijímání svátostí, solidnímu uplatňo-

vání ctností a k dobrým skutkům všeho druhu…“
380

 Ten, kdo se modlí růženec, jehož 

hlavním rysem je rozjímání, prochází různými stupni modlitby – od zbožného odříká-

vání prosté formule dospívá k modlitbě mysli, klidu, modlitbě srdce, k vysokému stupni 

dokonalosti, kontemplace a spojení s Bohem skrze Marii: „Tímto rozjímáním je třeba 

projít, než se pozvedneme na nejvyšší stupeň nazírání.“
381

 „Modlitba je přívodem Boží 

milosti a slitování Ježíše Krista.“
382

 Růženec je univerzálním prostředkem k vlastnímu 
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 Alanova tvorba je rozvržena do pěti dílů: Apologia odpovídá na otázky i námitky, proč je růženec 
nazýván žaltářem Ježíše a Marie a jak jinak se mu ještě říká, jak a proč se modlí, z čeho se skládá,  

proč jej tvoří 150 andělských pozdravení, jakou hodnotu má vzhledem k žaltáři Davidovu, jak vznikají  
a proč jsou důležitá bratrstva. Relationes. Revelationes et visiones zachycují Alanovo povolání, osobní 

zjevení Panny Marie, mezi nimi zaujímá zvláštní význam nanebevzetí Panny Marie; boj Královny  

milosrdenství proti Spravedlnosti; vysvětluje, proč je Otčenášů 15, Maria sama zjevuje Alanovi význam 
Ave Maria v růženci; Alan popisuje vidění Kristova utrpení a vidění Panny Marie, jak odevzdala růženec 

sv. Dominikovi. Sermones S. Dominici Alano rivelati obsahují výroky sv. Dominika bl. Alanovi;  
15 pekelných zvířat zobrazuje neřesti, proti nim Alan staví 15 královských ctností. Sermones et tractacui 

sestává z úvodu k sentencím Petra Lombardského, ze symbolické sbírky drahých kamenů s jejich  

duchovními významy, jež je záhodno nabízet Panně Marii, z Alanových výroků o Božím soudu a jeho 
traktátu o velikosti kněžského života – ten stojí na komentáři „Ave Maria, piena di grazia“. Exempla  

seu miracula je díl plný příkladů a zázračných událostí ze života zbožných lidí a obrácených hříšníků. 
Kompletní díla bl. Alana de la Roche viz na <http://www.beatoalano.it/index.php>. [2020-08-07]. 

376
 TSR 114. 

377
 TSR 130. 

378
 Viz např. zmíněný životopis premonstráta sv. Hermana v TSR 120. 

379
 TSR 75. 

380
 TSR 114. 

381
 TSR 75. Viz též tvrzení o dokonalosti v TSR 78–80. 

382
 TSR 144. 
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posvěcení, nabízeným všem lidem bez rozdílu.
383

 Je to modlitba osvobozující. Grignion 

cituje údajná slova Panny Marie: „Chci, aby ctitelé mého růžence měli milost a požeh-

nání od mého Syna v životě i ve smrti a aby po smrti byli zproštěni všeho otroctví,  

aby byli králi, měli korunu na hlavě, žezlo v ruce a věčnou slávu. Tak se staň.“
384

  

Grignion ponechává prostor pro povzbuzující vyprávění o obráceních a zázracích,  

poplatné tehdejšímu vkusu lidové představivosti.
385

 Obsah Obdivuhodného tajemství 

nejsvětějšího růžence můžeme stručně přiblížit takto: Ludvík M. Grignion z Montfortu 

se obrací na adresáty, jimiž jsou kněží (ty reprezentuje bílá růže), hříšníci (rudá růže), 

zbožné duše (spojené v mystickém růžovém keři) a děti (poupátka). Adresáty Grignion 

v pomyslném prvním literárním desátku seznamuje s původem modlitby a jejího názvu, 

vyzdvihuje její výtečnost a vzácnost (TSR 1. – 2. růže), dále představuje významné  

růžencové postavy sv. Dominika a Alana de la Roche (3. – 4. růže). Krátce připomí-

ná povinnosti růžencových bratrstev (5. růže). Růženec je nazýván Mariiným žaltářem 

(6. růže) a je korunou, věncem uvitým z růží (7. růže). Příklady růžencových zázraků  

(8. a 10. růže) a stížnost na nepřátele růžence (9. růže) zmíněný literární desátek uzaví-

rají. V druhém desátku Grignion vykládá modlitby Krédo, Otče náš a Zdrávas Maria 

(11. – 20. růže). V třetím desátku učí, jak o růžencových tajemstvích rozjímat, ukazuje 

růženec jako prostředek k osobnímu posvěcení a dokonalosti v připodobnění se Kristu 

(25. – 26. růže). Dobrodiní a spásné účinky růžence (27. – 29. růže) přivádějí zpět 

k tématu užitku růžencových bratrstev a k výčtu odpustků (30. růže). Čtvrtý desátek  

na jednotlivých příkladech ze života ilustruje účinnost modlitby růžence (31. – 39. růže) 

a uzavírá je opět výčtem vynikajících účinků růžence podle Alana de la Roche, jejichž 

počáteční písmena latinského text dávají dohromady slovo „psalterivm“ (čti psalteri-

um), tj. žaltář. (40. růže) V pátém desátku se Grignion zaměřil na duchovní předpokla-

dy, jež činí modlitbu růžence reálně účinnou. Jsou jimi čistota duše (41. růže), pozor-

nost (42. růže), aktivní boj s roztěkaností (43. růže), varování se chyb při modlitbě  

(44. růže), skromnost (45. růže), modlitba společná, dělená na dva chóry (46. růže),  

víra, pokora, důvěra (47. růže) a vytrvalost v modlitbě (48. růže). Po tématu odpustků 

(49. růže) následuje výklad způsobu modlitby (50. růže). Dílo Tajemství svatého růžen-

ce zůstalo nedokončené. Tajemství víry v události zvěstování spásy, vtělení a vykoupe-
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 Grignion vyvrací domněnku, že modlitba růžence je jen pro femmelettes, ignorantes tj. nevědomé 

báby. TSR 148 Uvádí příklady králů a učenců, kteří se za něj nestydí. Do úst preláta klade slova:  

„Vězte, bratři moji, že růženec Panny Marie je tak cenný, že já, váš biskup, doktor teologie a obojího 
práva, se pyšním tím, že jej stále nosím jako nejslavnější znamení svého episkopátu.“ TSR 111. 

384
 TSR 115. Patrně jde opět o citaci převzatou od výše uvedených autorů. 

385
 Pojednali jsme zde o něm v kapitole 2.1. Dobová podmíněnost Grignionových děl. 
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ní, zde vystihují tituly Trojice a jednotlivých osob: Dieu (Bůh), Dieu seul (Bůh sám), 

bon Dieu (dobrý Bůh), Très-Haut (Nejvyšší), notre Père (náš Otec), Père au ciel (Otec 

na nebi), Esprit de Dieu (Duch Boží), Souverain Juge (Svrchovaný Soudce) Verbe 

(Slovo), Verbe éternel (věčné Slovo), Verbe incarné (vtělené Slovo), Sagesse incarnée 

(vtělená Moudrost), Sauveur (Spasitel), Sauveur des hommes (Spasitel lidí), Sauveur  

du monde (Spasitel světa), médiateur (prostředník), Jésus (Ježíš), Notre-Seugneur  

Jésus-Christ (náš Pán Ježíš Kristus), Jésus-Christ, le divin Epoux de nos âmes (Ježíš 

Kristus, božský ženich našich duší), Roi des anges et des hommes (Král andělů a lidí), 

adorable Jésus (klaněníhodný Ježíš), la très sainte Trinité (nejsvětější Trojice), Provi-

dence (Prozřetelnost). Z mariologických a mariánských titulů uvádíme: Marie (Maria), 

Mère de Dieu (Matka Boží), Mère de Jésus-Christ (Matka Ježíše Krista), Mère  

du Seugneur (Matka Páně), Mère du Sauveur (Matka Spasitele), Mère du Roi des cieux 

(Matka Krále nebes), sa sainte Mère (jeho svatá Matka), notre Mère (naše Matka), bon-

ne Mère (dobrá Matka), très sainte Mère (nejsvětější Matka), très pure Mère (nejčistší 

Matka), très douce Mère (nejsladší Matka), notre Mère et notre amie (naše Matka  

a naše přítelkyně), Mére pitoyable (Matka slitovná), Epouse fidèle du Saint-Esprit  

(věrná Nevěsta Ducha Svatého), divine Marie (božská Maria), Reine du ciel (Královna 

nebe), Reine des cieux (Královna nebes), impératrice de l´univers (vládkyně vesmíru), 

notre Avocate et Médiatrice (naše Obhájkyně a Prostřednice), avocate et le refuge  

des pécheurs (obhájkyně a útočiště hříšníků), Trésorière et Dispensatrice des graces  

de Dieu (pokladnice a rozdavatelka Božích milostí), Temple précieux (vzácný Chrám), 

Sainte Vierge (Svatá Panna), très Sainte Vierge (nejsvětější Panna), glorieuse Vierge 

(Panna slavná), sainte Vierge protectrice de l´Eglise (svatá Panna ochránkyně církve), 

bonne Vierge (dobrá Panna). V této doposud přípravné analýze textu můžeme konstato-

vat, že opět převládají jména s věroučnou vypovídací hodnotou nad pojmenováními 

symbolickými. Mezi přívlastky se četností vyjímají: svatý/ svatá a dále na první pohled 

nenápadná přivlastňovací zájmena jeho/ její a náš/ naše/ moje, vyjadřující meziosobní 

vztahy. Čekali bychom, že v Obdivuhodném tajemství nejsvětějšího růžence Grignion 

bude nazývat Pannu Marii přízviskem „růžencová“. Není tomu tak. V celém spisu  

je jediný mariánský titul vztahující se k modlitbě růžence: Notre-Dame du Rosaire  

(Naše Paní růžencová) v převzatém vyprávění o bl. Allanovi. (SAR 105) Nalézáme více 

jak stokrát titul sainte Vierge (svatá Panna) a jeho v přívlastcích lehce pozměněné vari-

anty, jednou bonne Vierge (dobrá Panna). Bonne Mère (dobrá Matka) stojí v textu 3x. 

To, co má Obdivuhodné tajemství nejsvětějšího růžence společné s ostatními zde zkou-
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manými mariánskými spisy Grigniona, jsou opět Mariiny tituly Prostřednice, Obhájky-

ně/ Přímluvkyně, Správkyně pokladu, Rozdavatelky Božích milostí, která se stará  

o odpuštění našich hříchů u Boha: „Matko Boží, která jsi také Matkou naší, naší Obháj-

kyní a Prostřednicí, Pokladnicí a Rozdavatelkou Božích milostí, spěšně nám zjednej 

odpuštění našich hříchů a naše smíření s božským Majestátem.“
386

 „Pojď na pomoc 

svým ubohým dětem, ó slitovná Matko, obhájkyně a útočiště hříšníků, vzdal  

od nás v hodině smrti démony, naše žalobce a vaše nepřátele, jejichž strašlivý vzhled 

nás děsí.“
387

 Růženec je darem z nebe k obrácení a spáse důší, jak napovídá celý název 

díla. O modlitbě Ave Maria pak Grignion říká, že shrnuje celou křesťanskou teologii  

o Panně Marii v nejhutnější zkratce.
388

 Celá mariologie je ukryta v této modlitbě.  

Zprostředkovatelskou Mariinu úlohu mezi Bohem a lidmi odvozuje z prvních slov  

Andělského pozdravení komentovaných pomyslně ústy samotné Panny: „Slova milosti 

plná mi představují, že Duch Svatý mě zahrnul tolika milostmi, že se o ně mohu hojně 

sdílet s těmi, kdo o ně prosí mým prostřednictvím.“
389

 (TSR 48)  

V závěru této kapitoly věnované Grignionově mariologii konkrétně v jeho dílech  

Traktát o pravé úctě k svaté Panně (Příprava na Království Ježíše Krista), Tajemství 

Mariino a Obdivuhodné tajemství nejsvětějšího růžence konstatujeme, že dominantním 

tématem je v nich jednoznačně Mariino prostřednictví, vyjádřené titulem Prostřednice 

s úkolem Obhájkyně a Prostřednice v úlohách Pokladnice/ Správkyně a Rozdavatelky 

Božích milostí. U titulu Prostřednice si Grignion dává záležet na důkladném objasnění 

jeho významu a staví ho na trinitologický základ. K titulu Prostřednice sice konvertují 

všechny ostatní, ale v Grignionově myšlení je všechny nakonec shrnuje prostý nená-

padný titul dobré Matky.
390

   

 

 

                                                 
386

 "Mère de Dieu", qui êtes aussi notre Mère, notre Avocate et Médiatrice, la Trésorière et Dispensa-

trice des grâces de Dieu, procurez-nous promptement le pardon de nos péchés et notre réconciliation avec 

la divine Majesté.“ SAR 58. Překlad vlastní. Český překlad v TSR se liší od francouzského textu v SAR. 
V TSR 58 jsou vypuštěny tituly Prostřednice a Pokladnice. Obhájkyně je přeložena jako Přímluvkyně. 

387
 „Venez au secours de vos pauvres enfants, ô Mère pitoyable, ô l'avocate et le refuge des pécheurs, 

chassez loin de nous, à l'heure de la mort, les démons nos accusateurs et vos ennemis, dont l'aspect 

effroyable nous épouvante.“ Překlad do češtiny vlastní. SAR 58.  
388

 TSR a SAR 44. 
389

 „Ces mots: pleine de grâces, me représentent que le Saint-Esprit m´a comblée de tant de grâces  

que je puis en faire part abondamment à ceux qui en demandent par ma médiation.“ SAR 48. 
390

 Je to titul, na který roku 1888, po Grignionově blahořečení, poukázal poprvé dominikán R. P. 

Matthieu-Joseph Rousset v promluvě z 5. června, o slavnostním triduu v Saint-Laurent-sur-Sèvre. Celý 
text viz v Béatification du serviteur de Dieu Louis-Marie Grignion de Montfort (Éd. 1888), s. 155–172.   
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3. Myšlení Ludvíka M. Grigniona z Montfortu implicitně 

přítomné v mariánských encyklikách a listech Lva XIII.  

Viditelným rysem písemného projevu papeže Lva XIII. je jeho rozhodnost bez známek  

váhavé spekulace. Rámcově lze pozorovat v dílech Lva XIII. toto tvůrčí schéma: 

v zájmu společného dobra je třeba navrátit se k uspořádanému myšlení (viz Aeterni  

Patris z roku 1879), přijmout opět Boží zjevení i jeho autoritu a správně jej interpreto-

vat (Providentissimus Deus, 1893), přijmout pozvání ke společenství v jednotě  

(Satis cognitum, 1896), jež má garanci jen v Duchu Svatém (Divinum illud munus, 

1897), jehož spolehlivým domovem je katolická církev a jehož projevem je opatrovatel-

ská láska Srdce Ježíšova (Annum sacrum, 1899), toho srdce, jež je Srdcem Vykupitele 

celého lidského rodu (Tametsi futura, 1900), který v Eucharisti trvale a tajemně zůstává 

se svým lidem až do konce časů (Mirae caritatis, 1902). Co se týká mariologické  

tvorby papeže Lva XIII., nenapsal ani jednu mariánskou encykliku podobnou systema-

ticky uspořádanému mariologickému traktátu. Lev XIII. nahlíží Pannu Marii primárně 

v jejích činech a působení v dějinách, tradičně ozdobenou čestnými tituly a přívlastky  

a spojuje ji s účinnou modlitbou růžence. Přesto jeho růžencové encykliky svou  

četností jakoby doprovází všechny ostatní jím písemně zpracovávané tematické okruhy, 

podobně jako tichá přítomnost Panny Marie provází pozemský život Ježíšův a následně 

život a dozrávání Kristovy církve. Růžencové encykliky Lva XIII. mezi jeho ostatními 

díly upomínají na nosný prvek celého apoštolského díla hlavy církve, jímž je modlitba.  

Zda-li a jak se do nich promítla papežova znalost mariánského učení Ludvíka Marie  

Grigniona z Montfortu, budeme zkoumat v tomto třetím oddílu práce. Potenciální vliv 

Grignionova myšlení na tvorbu růžencových enckylik budeme hledat nejprve na rovině 

obecné: v obsahu děl, ve stylu, jakým se oba autoři vyjadřují, ve sdíleném zájmu o kon-

krétní osobnosti církve, v tématech historických, v zaužívaných Božích predikátech  

a titulech i jinde. Následně se pokusíme nalézt stopy potenciálního grignionovského 

horizontu v klíčových mariologických titulech. K uspokojivému porozumění textům 

nutno vzít v potaz již nastíněný dobový kontext a papežovy motivace, jež ho vedly 

k sepsání růžencových encyklik. Reflexe styčných bodů na rovině obecné nám poslouží 

jako příprava k rozvinutí analýzy a komparace výpovědí ryze mariologických. 
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3.1. Styčné body mezi oběma autory na obecné rovině 

V růžencových encyklikách Lva XIII. nacházíme texty korespondující s tématy  

příznačnými pro díla Ludvíka M. Grigniona z Montfortu. Styčné body hledáme  

převážně ve vybraných a výše uvedených dílech O pravé úctě k svaté Panně, Tajemství 

Mariino a Obdivuhodné tajemství nejsvětějšího růžence. Tyto spisy však nejsou zdaleka 

jedinými, které tuto možnost skýtají.  

3.1.1. Obsah děl a literární styl 

Styčnými body v dílech Lva XIII. a Grigniona se obsahově jeví témata konstatující  

aktuální tíhu a problémy doby
391

 (boj proti církvi, s tím související úpadek mravů
392

)  

a potřebu i nutnost modlit se, aby ve společnosti a ve světě došlo ke změně k lepšímu.
393

 

Modlitba růžence je účinná a záslužná zbraň proti každému zlu.
394

 Musí však být  

vytrvalá a stálá, pokorná
395

, plná důvěry v účinnou pomoc a moc Panny Marie,
396

  

jež se raduje, když může pomáhat a uplatňovat svůj blahodárný mystický vliv.
397

  

Lev XIII. i Grignion propagují modlitbu růžence, shodují se v původu jeho názvu  

a v příměrech
398

. Oba učí, jak se má modlit
399

 a oba, každý svým způsobem, přibližují 

lidskému chápání růžencová tajemství.
400

 Modlitba růžence je modlitba rozjímavá  

                                                 
391

 Lev XIII.: SupAp 343, 347, 354; SupAn 435, QuaPl 707–709, 727, OcMen 940–942, 960,  
IuSem 1204, MaDM 1033, 1036, LaeSa 1097, IuSem 1190, 1204 aj. Grignion: PMÚ 30, 64, 87, 88,  

214 aj. TSR 50 (lidé dnešních nových nauk). 
392

 Lev XIII.: SupAn 707, OcMen 940, 952, 954, MaDM 1035, 1036, 1050, AdPop 1217,  

DiuTem 1420 aj. Grignion: TSR 58, 92–93, 112–113, 30 aj.  
393

 Lev XIII.: SupAp 349, OcMen 943, 945, 947, 961, AdPop 1218 aj. Grignion: TSR 137, 139,  
116nn, 122nn, 136nn. 

394
 Lev XIII.: SupAp 349 (validissimo instrumento bellico, victi hostes), OcMen 954, AdPop 1218, 

1229 (nejúčinnější pomoc). Grignion: TSR 4, 1, 84, 110, 118 (lék na všechna zla), 115, 56, 90, 114 (zdroj 

a zásobárna dober všeho druhu), 122.  
395

 Lev XIII.: QuaPl 710, OcMen 944, 946, 961, MaDM 1034, AdPop 1218, FiPiu 1285. Grignion: 

TSR 128, 142nn.  
396

 Lev XIII.: SupAn 434, OcMen 951, 968, MaDM 1030, IuSem 1191, 1198. Grignion: TSR 144.  
397

 Lev XIII.: SupAp 346, 343, 344, 345, 350, AdPop 1221, FiPiu 1284 (Maria je Mystická růže). 

Grignion: srov. TSR 5, 52, 53, 115. 
398

 Lev XIII.: SupAp 354 (mystický pletenec andělských pozdravení), OcMen 953 (věnec, koruna), 

967 (mystické pletence recitace), IuSem 1199 (uvíjejí do věnce žádosti pro nás nadmíru spravedlivé  

a chvály pro ni překrásné), AdPop 1229 (uvité věnce), FiPiu 1284, 1286 (mariánský žaltář), 1298 (věnec 
slávy, který nevadne), AuVir 1347 (breviář Panny), 1351 (věnce růží uvité z pozdravů a modliteb).  

DiuTem 1419: „…ta nádherná koruna je pletenec andělských pozdravení prokládaných modlitbou Páně, 
spojených rozjímáním.“ Grignion: TSR 22–23 (Ježíšův a Mariin žaltář), 64 (mystický růžový keř). 

399
 Lev XIII.: SupAp 354 (růženec je třeba recitovat zbožně), 357 (spolu s modlitbou růžence je třeba 

praktikovat křesťanské ctnosti), OcMen 953, 958, 961nn, MaDM 1039, 1044nn, IuSem 1197, 1198, 1201 

(růženec se skládá z modlitby ústní a rozjímání tajemství a tyto dvě skutečnosti nelze oddělovat, kontem-

place má být stimulem k lepšímu životu), AdPop 1229, FiPiu 1283 (je třeba modlit se dobře,  
aby byl k užitku), 1293, AuVir 1350, 1351 aj. Grignion: TSR 9, 34–43, 126nn aj.  

400
 Lev XIII.: SupAn 438, MaDM 1038, LaeSa 1099–1110, IuSem 1193–1196, AuVir 1351. Grignion: 

TSR 60–74, 88, 89 aj. 
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a kontemplativní,
401

 dokonce je formou nátlaku na Boha jemu velmi milá.
402

  

To, co by Bůh nepřijal od hříšného člověka, to od Panny Marie přijme.
403

 Marii je třeba 

ctít a vzývat
404

, od Marie lze všechno doufat.
405

 Růženec, modlitba Panně Marii  

nejmilejší,
406

 je rozpoznávací znamení katolické víry.
407

 Kde se ho lidé modlí, tam jsou 

bezpečně chráněni před nevědomostí a nákazou omylů a jejich víra sílí.
408

 Růženec  

je spíše nebeského původu než lidského.
409

 Pozitivní motivací pro věřícího mají  

být účinky modlitby růžence
410

, růst ve ctnostech
411

, i odpustky
412

. Mariánská úcta  

(i růženec jako její projev) a eucharistie patří k sobě.
413

 Stejně jako Grignion ve svém 

Obdivuhodném tajemství nejsvětějšího růžence, Lev XIII. v každé své růžencové encyk-

lice o této modlitbě tvrdí, že je spolehlivě účinná.
414

 Účinky modlitby růžence mají  

dopad na chování lidí: lidé se mění k dobrému, sílí zbožnost, víra a svornost,  

úklady nepřátel pozbývají na síle, bloudící lidé se navracejí na cestu spásy.
415

 Věřící  

                                                 
401

 Lev XIII.: MaDM 1038, 1044, 1045, 1095, AdPop 1229,  IuSem 1192, 1201, FiPiu 1292,  
DiuTem 1419. Grignion: TSR 61, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 77, 88, 89, 149. 

402
 Lev XIII.: FiPiu 1285. Grignion: TSR 61, 91. 

403
 Lev XIII.: OcMen 951. Grignion: PMÚ 146–150.  

404
 Lev XIII.: AdPop 1224, AuVir 1343. Grignion: PMÚ 10, 30, 39–43; TSR 53. 

405
 Lev XIII.: „...per Mariam sperare omnia!“ OcMen 968. Viz též IuSem 1196, 1198, MaDM 1050. 

Grignion: PMÚ 85, 107. 
406

 Lev XIII.: SupAn 439. Grignion: TSR 91. 
407

 Lev XIII.: OcMen 956 (průkaz naší víry a kompendium kultu, jež jí náleží), IuSem 1201 (kompen-

dium křesťanské víry), 1204 (nejvznešenější odlišující prvek křesťanského vyznání), FiPiu 1292  

(excelentní prostředek, jímž se vyznává víra). Grignion: TSR 34 (Krédo je svatá zkratka a přehled  
křesťanských pravd), 36 (Otčenáš je zkratkou evangelia), 44 („Andělské pozdravení shrnuje celou  

křesťanskou teologii o Panně Marii v nejhutnější zkratce.“). 
408

 Lev XIII.: OcMen 953, MaDM 1040. Grignion: srov. TSR 78, též 44, 45, 82, 113, 115, 139.  
409

 Lev XIII.: DiTem 1419. Grignion: TSR 1, 93. 
410

 Lev XIII.: SupAp 341 (vzdaluje od nebezpečí), 361, SupAn 437 (oživuje zbožnost), OcMen 953, 
MaDM 1038, 1040, AuVir 1351, AdPop 1229 (živí víru, chrání před omyly), FiPiu 1291, 1292 (posiluje 

víru). Grignion: TSR 17, 81, 88–91, 114, 115. 
411

 Lev XIII.: SupAp 361, OcMen 962, 963, 953, 964–966, SupAp 361, MaDM 1042, LaeSa 1094,  

IuSem 1201, FiPiu 1292, 1293. Grignion: TSR 42–43, 51, 76, 78, 110–112, 114, 126, 142–144 aj. 
412

 Lev XIII.: SupAp 358, SupAn 442nn, LaeSa 1095, FiPiu 1295, DiuTem 1421, 1422 aj. Grignion: 

TSR 87, 96–97, 114, 151nn. 
413

 Lev XIII.: SupAp 356, SupAn 441 (v růžencovém měsící se měla konat eucharistická procesí). 
Grignion: TSR 88; PMÚ 90, 99. 

414
 Lev XIII.: SupAp 350, 352,354, SupAn 435, OcMen 954, MaDM 1035, 1047, LaeSa 1095, 1110, 

IuSem 1190, 1201, AdPop 1229, FiPiu 1285, AuVir 1347, DiuTem 1417. Grignion: TSR 70, 93 aj. 
415

 Lev XIII.: „Etenim ea orandi ratione suscepta riteque celebrata ex institutione Dominici Patris,  

pietas, fides, concordia restitui, haereticorum molitiones atque artes disiici passim coepere: ad haec,  
plurimi errantes ad sanitatem revocati, et catholicorum armis, quae fuerant ad vim propulsandam sumpta, 

impiarum compressus furor.“ SupAp 349; „…orandi modo evulgato, coepisse fideles iis meditationibus 
accensos, iis precibus inflammatos, in alios viros repente mutari, haeresum teneras remiti, et lucem catho-

licae fidei aperiri.“ SupAp 352; „Obsecrationes concordes ac supplices libens excipiet humani generis 
Patrona caelestis illudque facile impetrabit, ut boni virtutis laude crescant, ut devii sese ad salutem colli-

gant ac resipiscant, ut vindex scelerum Deus ad clementiam ac misericordiam conversus rem christianam 

remque publicam, amotis periculis, optatae tranquillitati restituat.“ SupAp 361. Viz též AuVir 1354.  
K nápravě mravů Grignion: TSR 11, 17, 75, 81, 83, 92, 100, 104, 110, 111, 112, 135. „…že se v jeho 

diecézi po krátkém čase velice proměnily mravy, viděl nejedno obrácení, obnovení a zřeknutí se; prosto-
pášnost, přepych, hry skončily; pokoj v rodinách, zbožnost a láska začaly kvést… Byla to změna  
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se rychle přetváří v jiné lidi, temnoty herezí se rozptylují a ukazuje se světlo katolické 

víry.
416

 Očekávání prosících jsou naplněna díky vynikajícím vlastnostem Marie, Matky 

Boží, která aktivně plní své poslání duchovní matky lidí.
417

 Marii je třeba napodobo-

vat
418

 a svou zbožnost dokládat dobrými skutky
419

 na svědectví dobré víry. Společná 

modlitba a modlitba veřejná jsou účinnější než modlitba jednotlivce.
420

 Literární  

styl obou autorů pojí vzdělávací a pastorační funkce se slohovými prvky povzbuzení  

a výkladu. Lev XIII. se stylisticky přidržuje oficiálního formálního tónu vlastního  

učitelskému úřadu církve, jehož byl veřejným reprezentantem. Vyjímečně se poddá  

vřelému citu (např. v encyklice Magnae Dei Matris v chvalořeči na mateřskou něhu 

Panny Marie). Zde má blízko k písemnému projevu Grignionově,
421

 včetně teocentrické 

výpovědi o Marii, kterou Grignion shrnul stručně ve větě: „Kdo nemá Marii za Matku, 

nemá Boha za Otce.“
422

 Lev XIII. přejímá tutéž myšlenku.
423

 

3.1.2. Relevantní postavy církve 

V souvislosti s modlitbou růžence vyniká v dílech obou autorů neúnavně připomínaná 

postava sv. Dominika.
424

 Zmiňováni jsou shodně mnozí papežové (Pius V., Lev X., 

Řehoř XIII., Julius III., Pavel III., Inocenc III., Řehoř XIII., Urban VIII. s poučením,  

že doporučil modlitbu růžence dělenou na dva chóry).
425

 V citacích světců a duchovních 

                                                                                                                                               
tím podivuhodnější, že onen biskup se velice snažil o reformu své diecéze, ale s chabými výsledky.“  

TSR 111 „Před zavedením růžence byly v těchto městysích a vesnicích jen tance, prostopášnosti, rozma-
řilosti, necudnosti, kletby, hádky, rozdělení. Bylo slyšet nestoudné písně a dvojsmyslná slova.  

Nyní zde znějí jen zbožné písně a psalmodie Otčenášů a Zdrávasů.“ TSR 135.  
416

 AuVir 1351. Viz též SupAp 349, 352. 
417

 Lev XIII.: QuaPl 718, MaDM 1036, AdPop 1228. Grignion: PMÚ 140, 141, 144 aj.  
418

 Lev XIII.: MaDM 1045. Grignion: PMÚ 34, 108, 260–265. 
419

 Lev XIII.: MaDM 1041, LaeSa 1101. Grignion: PMÚ 68, 122, 132, 226, TSR 6. 
420

 Lev XIII.: OcMen 944, FiPiu 1285, též 1292, AuVir 1348, aj. Grignion: TSR 131–135. 
„…společně recitovaný růženec je pro ďábla daleko hroznější, poněvadž když se jej modlíme, tvoříme 

mocnou vojenskou jednotku, jež na něj útočí. Nad modlitbou jednotlivce zlý duch zvítězí velice snadno, 

ale když je tato modlitba spojena s modlitbou ostatních, dosáhne ďábel svého cíle jen obtížně.“ TSR 134. 
„…veřejná modlitba mocněji upokojuje Boží hněv a přitahuje Boží milosrdenství než modlitba soukro-

má.“ TSR 132. Veřejná modlitba přispěla k vítězství v bitvě u Lepanta (TSR 132) a k vítězství Ludvíka 
spravedlivého nad heretiky (TSR 133). 

421
 Srov. PMÚ 1–13. 

422
 PMÚ 30. 

423
 „Mariae non aliter, ex eo quod Christi Domini eiusdemqe fratris nostri electa est mater, hoc supra 

matres omnes singulare inditum est, ut misericordiam nobis proderet effunderet suam. Id praeterea  
si debemus Christo quod nobiscum ius sibi proprium quodammodo communicarit, Deum vocandi  

et habenti patrem, eidem similiter debemus communicatum amantissime eis, Mariam vocandi et habendi 
matrem.“ MaDM 1036. 

424
 Lev XIII.: OcMen 954, SupAp 349, MaDM 1035, LaeSan 1112, AdPop 1222, AuVir 1348.  

Grignion: TSR 31, 11,12–17, 20, 22, 26, 31, 61, 66, 79, 83, 90, 95, 98, 99, 100, 108, 111, 114, 140, 153, 
PMÚ 249. 

425
 Lev XIII.: SupAn 433, SupAp 352, AdPop 1230, AuVir 1349, DiTem 1420. Grignion: TSR 80, 93, 

95, 96, 97, 101, 132.  
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autorit v oblasti mariánské úcty se oba scházejí ve jménech Bernarda,
426

 Bernardina,
427

 

Tomáše Akvinského,
428

 Augustina,
429

 Jana Damašského,
430

 Germanose Konstantinopol-

ského,
431

 Řehoře Velikého,
432

 Cypriána
433

 a Tertuliána.
434

 Oproti Grignionovi Lev XIII. 

používá jako podpůrné prostředky v argumentaci více citace z Písma Svatého, úryvky 

z liturgie a třetí nejčastěji citovanou duchovní autoritou v jeho (a to ne jen mariánských) 

encyklikách a dopisech zůstává sv. Tomáš Akvinský.  

3.1.3. Témata historická 

Bitvu u Lepanta uvádějí Lev XIII. i Grignion jako důkaz již zmíněné účinné pomoci 

v nebezpečích a strázních, obdržené díky modlitbě růžence.
435

 Grignion navíc tuto bitvu 

dává jako příklad účinnosti modliteb veřejných.
436

 Na rozdíl od něj Lev XIII. nepodklá-

dá obsahy růžencových encyklik líčením exempel. Oba však zmiňují albigenské  

heretiky, či jen heretiky a kacíře a jejich bludy.
437

 Růženec sloužil a má nadále sloužit 

k obrácení heretiků a kacířů v jejich novodobé podobě a k obrácení hříšníků.
438

  

Společná a veřejná modlitba růžence byla příčinou dalších vojenských zázračných 

úspěchů.
439

 Starodávná růžencová bratrstva je třeba nadále podporovat v jejich činnosti 

a poslání, představují totiž svaté vojsko bojující za spásu duší a bránící církev modlit-

bou.
440

 Kromě nákazy bludných učení oba autoři zmiňují nákazu morovou.
441

 

V kontextu titulu Matky Boží oba připomínají historickou událost koncilu v Efezu.
442

  

                                                 
426

 Lev XIII.: IuSem 1195, 1196, AdPop 1220. Grignion: TSR 52, 71, 108; PMÚ 27, 40, 46, 76, 86, 

138, 142, 149, 152, 174, 209, 228, 269; SM 9, 40. 
427

 Lev XIII.: IuSem 1197. Grignion: PMÚ 27, 40, 76, 152. 
428

 Lev XIII.: OcMen 949, 960, MaDM 1036, FiPiu 1285, 1289, AuVir 1350. Grignion: TSR 76; PMÚ 
40, 70, 164; SM 23.   

429
 Lev XIII.: OcMen 958, FiPi 1290, AuVir 1347. Grignion: PMÚ 8, 16, 33, 40, 67, 127, 145, 152, 

219, 230; TSR 40; ASE 30; SM 14, 16; LAC 58. 
430

 Lev XIII.: AdPop 1223, DiTem 1417. Grignion: PMÚ 40, 152, 182. 
431

 Lev XIII.: AdPop 1221, 1223. Grignion: PMÚ 40. 
432

 Lev XIII.: AuVir 1347. Grignion: PMÚ 7, 199, 226. 
433

 Lev XIII.: AuVir 1348. Grignion: TSR 36. 
434

 Lev XIII.: AuVir 1345, FiPiu 1285. Grignion: TSR 36, 39, 40; PMÚ 44. 
435

 Lev XIII.: SupAp 350, 354, LaeSan 1111, AuVir 1349. Kromě Lepanta zde uvádí i vítězství  

nad Turky v Temešváru v Panonii a u ostrova Corfù. 
436

 TSR 132. Lev XIII.: AuVir 1347–1349. Srov. s pozn. 391. 
437

 Lev XIII.: SupAp 349, OcMen 955, MaDM 1035, IuSem 1190, AdPop 1222, 1223, ViBeN 1772. 
Grignion: TSR 11, 15, 26, 30, 31, 33, 39, 50, 92, 101, 105, 106, 148.   

438
 Lev XIII.: SupAp 349, 352, 361, OcMen 960. Grignion: TSR 1, 51, 83, 133. 

439
 Lev XIII.: SupAp 350, AuVir 1349. Grignion: TSR 105–107, 108. 

440
 Lev XIII.: LaeSa 1111, AuVir 1348, 1353. Grignion: TSR 21, 134, viz též 84, 85. 

441
 Lev XIII.: SupAn 438. Grignion: TSR 18. 

442
 Lev XIII.: AdPop 1225. Grignion: TSR 44. 
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3.1.4. Boží tituly, predikáty a vlastnosti 

Pro Lva XIII. Bůh je v jeho osobním základním pojetí této svrchované a transcendentní 

Bytosti prostě a jednoduše „Bůh“, Deus.
443

 Obecně zřídka ve svých encyklikách,  

tím více to platí o encyklikách růžencových, sahá k jinému opisu Boha, jakým je napří-

klad „Pán“, Dominus. I když se může zdát, že by Lev XIII. ze své povahy mohl  

mít blízko k poněkud aristokraticky laděnému způsobu vyjadřování, nepoužívá 

v růžencových encyklikách výraz Majestát, kdežto Grignion v dílech, v nichž předává 

učení a náhledy na Pannu Marii, se tomuto titulu zdaleka nevyhýbá.
444

 Když Lev XIII. 

hovoří o božské osobě Syna, hovoří primárně o Kristu
445

, někdy o Kristu Pánu
446

,  

ojediněle o Kristu Bohu
447

, o tom, který je Kristus člověk stejně jako Bůh
448

. Rozdílně 

od Grigniona používá v písemném projevu velmi málo jméno Ježíš.
449

 Mimo Krista 

převládá u něj označení Syn či složeniny Syn Boží
450

, kdežto pro Grigniona nedělitelné 

označení Jésus-Christ je základním standardem ve vyjadřování se o božské osobě Syna, 

stojí-li v textu samostatně. Formálnímu tónu Lva XIII. odpovídá pak i označení Boha 

jako Původce (Autora) víry
451

, Původce (Autora) přirozenosti stejně jako milosti
452

  

a Původce (Autora) naší spásy
453

 aj. Tento pojem u Grigniona, který se v své pastorační 

praxi misionáře nutně zabývá tématem milosti a spásy, nacházíme také, ale v přímém 

vztahu k Panně Marii: „Je to ona, která dala existenci a život Původci (Autoru) veškeré 

milosti a to je příčinou, proč je nazývána Matkou milosti, Mater gratiae.“
454

 

Z celkového odkazu Lva XIII. píšícího hojně encykliky vnímáme v jeho pohledu  

na život víry a z víry postavu Ježíše s titulem Kristus především jako Vykupitele všech 

                                                 
443

 Viz např. v SupAp 344, 349, 354, 358, 352, 361, 362, SupAn 434, 435, 436, 438, 442, 444,  
QuaPl 706, 707, OcMen 942–946, 950–952, 955, 957–963, 965, 969, MaDM 1030, 1033, 1034, 1036, 

1038, 1044, 1045, 1050, LaeSa 1094, 1096, 1108, IuSem 1190, 1192, 1194, 1197, 1199, 1201,  

AdPop 1220, 1221, FiPiu 1283, 1285, 1289, 1292, AuVir 1342, 1350 (11x), DiTem 1417, 1418, 1423 aj.  
444

 Grignion: TSR 41, 43, 46 2x, 58, 119 aj. PMÚ 14, 27, 53, 63, 84, 147, 207, 267. SM 37. 
445

 Např. v OcMen 953, 965, MaDM 1036 (7x), 1038, 1043, 1044, 1050, LaeSa 1103, 1104, 1106, 
1108, 1111,1112, IuSem 1193, 1197, 1205, AdPop 1218, 1219, 1225, 1229 (5x), FiPiu 1285, 1290, 1292, 

1293, 1297, 1298, AuVir 1343, 1345, 1347, 1351, 1352, DiTem 1418, 1421, 1422 aj.  
446

 OcMen 958, 959, MaDM 1036, 1042, 1048, LaeSa 1105, FiPiu 1285, 1289.  
447

 MaDM 1033. 
448

 MaDM 1044. Viz u Grigniona Bohočlověk v TSR 82, 93, PMÚ 35, 68, 115, 145. 
449

 Výjimkou je SupAp 354 (Dominus noster Iesus Christus), IuSem 1200 a 1203 (Iesus Filius), 1205 

(Iesu Servator), AuVir 1351 (Iesus), 1343 (Iesus Christus Filius Dei).  
450

 QuaPl 716, OcMen 968, MaDM 1044, 1038, IuSem 1193, 1194, 1195, AdPop 1220, 1229. 
451

 AdPop 1221, FiPiu 1292. Viz též EE3, Tametsi futura 1518, In plurimis 1811 aj. Titul Původce  

má svůj základ v listě Židům, v 11. a 12. kapitole.   
452

 „Auctor est enim naturae Deus idemque gratiae.“ LaeSa 1106. Viz též Quod apostolici muneris 33. 
453

 „…Auctori amantissimo salutis nostrae…“ IuSem 1206. 
454

 SM 8. 
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národů.
455

 Zmínku o tajemství vykoupení
456

, úzce spjatém s funkcí Krista jako  

Prostředníka
457

 mezi Bohem a lidmi, zanesl Lev XIII. do růžencové encykliky  

Fidentem piumque, kde upotřebil stěžejní citát sv. apoštola Pavla: „Unus mediator  

Dei et hominum homo Christus Iesus, qui dedit redemptionem sometipsum pro omni-

bus.“ (1Tim 2,5–6) Titul (náš) Vykupitel
458

 Lev XIII. konkrétně v růžencových encykli-

kách dvakrát doplnil o přívlastek Ježíše Krista jako Mistra.
459

 Právě titul Mistra je jeden  

z Grignionem jmenovaných, jak jsme ukázali v předchozím oddílu této práce.  

Styčnými Božími tituly u Lva XIII. a Grigniona jsou: soteriologický titul Ježíše Krista 

jako Vykupitele a christologický titul Mistra, v Grignonově podání nezřídka s přívlast-

kem dobrý. Růženec pak, ač modlitba mariánská, je z pohledu obou mužů evangelijní  

modlitbou předávající radostnou zvěst o zprostředkované záchraně člověka, o vykoupe-

ní, o naplnění poslání Krista jako Spasitele
460

, který prolil svou drahocennou krev.
461

  

Od Ježíše Mistra se učíme tomuto tajemství rozumět a žít jej. V Supremi apostolatus 

papež Lev XIII. píše: „(Dominik) osvícen shůry viděl jasně, že na zla jeho doby nebylo 

účinnějšího léku, než přivést lidi opět ke Kristu, jenž je cesta, pravda a život, skrze časté 

rozjímání o vykoupení Jím vykonaném; a Pannu tu, jíž bylo dáno všechny hereze potřít, 

jako přímluvkyni u Boha přibrat.“
462

 O Ježíši, jenž je náš jediný Mistr, který  

nás má učit... naše jediná Cesta, která nás má vést, naše jediná Pravda, které máme  

věřit, náš jediný Život, který nás má oživovat, píše Grignion v Traktátu o pravé úctě  

ke svaté Panně.
463

 V díle vykoupení se angažují (každá svým vlastním způsobem) 

                                                 
455

 Tímto rozvinutým a souhrnným titulem uzavírá i své působení učitelském úřadu církve ve svém 
posledním dopise Dum multa tristitia z 24. 12. 1902, reagujícím na občanský zákon o manželství 

v Ekvádoru. Viz též EE3, ViBeN 1771, In plurimis 1804. 
456

 Lev XIII.: OcMen 940, 949, 953, 965, MaDM 1036, 1043, 1048. LaeSa 1099, IuSem 1192, 1195, 

1205, AdPop 1220, ViBeN 1771. Grignion: TSR 39, 45, 46, 48, 57, 69, 112.  
457

 Lev XIII.: FiPiu 1289. Viz též EE3, Quod anniversarius 1800. Grignion: PMÚ 84, 85, 86, 94,  

TSR 74. 
458

 Lev XIII.: QuaPl  718, MaDM 1043, ViBeN 1771. Mimo mariánské encykliky lze prohloubit po-
hled Lva XIII. na tento titul též četbou encykliky Tametsi futura o Kristu Vykupiteli. Viz též EE3, Carita-

tis studium 1380, aj. Grignion: PMÚ 125, 129. 
459

 Lev XIII.: OcMen 961 (sanctissimus Redemptor et Magister noster), ViBeN 1771 (divino Maestro, 

Gesù Cristo). Grignion: PMÚ 61, 64, 65, 113, 126, 169. TSR 36, 37, 66, 75.  
460

 Lev XIII.: OcMen 950, MaDM 1044 (Servator gentium), LaeSa 1099 (Christus Servator), IuSem 
1205 (Iesus Servator), AuVir 1351 (Salvator), FiPiu 1289 (Servator). Viz též EE3, Aeternis Patris 55, 62, 

In plurimis 1806, 1809, aj. Grignion: TSR 36, 46, 48, 68, 69, 70, 71, 72, 73 2x, 74, 75, 82, PMÚ 61.  
SM 54, 66. 

461
 Lev XIII.: SupAp 354, OcMen 950, MaDM 1046, FiPiu 1290, AuVir 1343, ViBeN 1771. Grignion: 

SM 3. 
462

 „Ille vero caelesti pervidit lumine, aetatis suae malis remedium nullum praesentius futurum, quam 

si homines ad Christum, qui via, veritas et vita est, salutis per eum nobis portare crebra commentatione 
rediissent; et Virginem illam, cui datum est «cunctas haereses interimere», deprecatricem apud Deum 

adhibuissent.“ SupAp 354. Překlad vlastní. 
463

 PMÚ 61. Viz pozn. 293. 



 

96 

všechny osoby vznešené Trojice
464

, z jejíž anonymity všemohoucího, mocného, živoucí-

ho,
465

 či jen „Boha“, byť milosrdného
466

, nechává Lev XIII. v růžencových encyklikách 

pozvolna vystoupit do popředí Bohu Otci, nebeskému Otci, věčnému Otci, milosrdnému, 

jak jej průběžně přibližuje ve svých textech Grignion.
467

 V kompletních dílech papeže 

Lva XIII. zůstává jmenovitá zmínka o božské osobě Otce raritou, pomineme-li trinitární 

výklady v encyklikách Divinum illud munus, Annum sacrum a Tametsi futura. Označení 

Boha jako Otce se vyskytuje příhodně a překvapivě právě v mariánských encyklikách 

Lva XIII.
468

 Dílu Vykoupení nutně předchází dílo Vtělení.
469

 Abstraktní divina  

Mentis
470

 získává i u Lva XIII. konkrétní obrysy v Kristu, jenž dříve, než se stal  

Vykupitelem a Spasitelem, byl Slovem
471

, Věčným Slovem
472

, Slovem Božím
473

 a posléze 

Vtěleným Slovem
474

, Slovem učiněným člověkem
475

. Ono Slovo nebeského Otce, kterým 

je Ježíš Kristus sám, Grignion nazývá Moudrostí.
476

 Paralelně s přívlastky Slova, rovněž 

Moudrost je Boží, věčná a vtělená.
477

 Nejedná se o autorskou myšlenku ani jedné  

ze zainteresovaných postav. Ohledně Slova i Moudrosti jsou oba muži ovlivněni díly 

jimi často citovaného sv. Augustina z Hipponu.
478

 Ale zatímco Grignion moudrost  

ztotožňuje s osobou Ježíše Krista, Lev XIII. moudrost přiřazuje k Bohu jako vlastnost, 

kterou se Bůh projevuje a která Ho provází v jeho konání.
479

 Z téhož zdroje augustinov-

ské inspirace se zdá být Boží Prozřetelnost.
480

 Grignion opět tíhne k personifikaci  

                                                 
464

 Lev XIII.: MaDM 1038, FiPiu 1292, AuVir 1350. Grignion: TSR  23, 41, 44–48, 58, 59, 69, 104; 
PMÚ 5, 22, 50, 140, 253, 262.  

465
 QuaPl 710 (Deus omnipotens), MaDM 1042 (Magnus omnipotens Deus), AuVir 1347 (Deus omni-

potens), 1351 (Deus viventis). 
466

 MaDM 1044, DiTem 1418. 
467

 TSR 37, 40, 41, 46, 65, 73, 144 3x; PMÚ 4, 16, 17, 18, 23, 30, 84, 85, 86, 122, 139, 164, 197, 198, 
206, 207, 211, 212, 215, 266, 267; SM 9, 10, 15, 21, 35, 37.  

468
 SupAp 354, OcMen 949, MaDM 1038, IuSem 1193, 1197, 1199, AdPop 1224, FiPiu 1286, 1289, 

1290, 1292, 1297. 
469

 Lev XIII.: AuVir 1351. Grignion:  PMÚ 22, 246, 248, 252; TSR 45, 46, 48, 112. Grignion nazývá 

Vtělení „největší a nejdůležitější věcí na světě“. TSR 45. 
470

 LaeSa 1096. 
471

 Lev XIII.: AuVir 1342. Grignion: TSR 44, 112. 
472

 Lev XIII.: AuVir 1350, 1351. Grignion: TSR 45, 48; SM 63. 
473

 Lev XIII.: QuaPl 716. Grignion: TSR 51; PMÚ 145. 
474

 Lev XIII.: AuVir 1351. Grignion: TSR 22, 72; SM 13. 
475

 FiPiu 1292. 
476

 VD 67, 80, 139, 175, 208, 214, 240 (Sagesse, qui est Jésus-Christ); SM 23, aj. viz též Grignionovy 
dopisy. Vlastní rozsáhlý výklad Moudrosti nabízí Grignion ve svém díle Láska Věčné Moudrosti.  

477
 Grignion: VD 18, 139 (Sagesse infinie, Sagesse incarnée), 168, 214; SAR 38. Viz též celé dílo VD. 

478
 O sv. Augustinovi se Lev XIII. na mnoha místech ve svých dílech zmiňuje jako uznávané autoritě, 

o niž se opírá, viz např. EE3, Aeterni patris 79 aj. Srov. též AUGUSTINUS. Vyznání. 6. vydání. Praha: 

Kalich, s.r.o., 2012. Kap. 9–13 aj., a Augustinovo dílo De Trinitate, kniha VII, čl. 3. aj. 
479

 Lev XIII.: OcMen 950, MaDM 1038, 1042, 1048, IuSem 1195, 1196, AdPop 1221, 1222, 1223.  
480

 Lev XIII.: EE3, Aeterni Patris 53. Srov. též Augustinovu rozpravu o prozřetelnosti Boží na http:// 
www.augustinus.it/italiano/discorsi/ discorso_594_testo.htm. [2021-04-03].  
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Boží Prozřetelnosti
481

 a míní jí zpravidla osobu Boha Otce.
482

 Lev XIII. je ve formula-

cích prozřetelnosti zdráhavější. Prozřetelnost (Providentia) chápe jako jednu ze základ-

ních vlastností Boha.
483

 Ve svých růžencových encyklikách pro výraz providens  

(či providentissimus) Deus nebo divina Providentia
484

 používá rovněž synonymum  

Božích (prozřetelných) „úradků“, tedy providentes (popřípadě Dei nebo divina) consi-

lia
485

. Přece jen však nacházíme silnou ryzí výpověď o spojení prozřetelnosti Boží 

s osobou Boha Otce, typickou pro Grigniona, v růžencové encyklice Fidentem piumque: 

„…můžeme vyjádřit naši víru v Boha, našeho nejprozřetelnějšího Otce…“.
486

 Mezi  

dalšími, méně významnými ozvěnami grignionovského teologického výraziva 

v encyklikách Lva XIII., pozorujeme titul Kristus Soudce
487

 s tématem Božího hněvu. 

Vyjmenovali jsme tedy témata (převážně augustinovského odkazu) společná pro Grig-

niona i pro Lva XIII.
488

 Při studiu kompletních děl Lva XIII. si nelze nepovšimnout 

papežova obratu k osobě Boha Otce, který můžeme pozorovat téměř výlučně v jeho 

růžencových encyklikách a dopisech.
489

 K Bohu Otci Lev XIII. postupně řadí jako pre-

ferovanou vlastnost soucit
490

 gradující přes vlídnost a benevolenci v milosrdenství
491

. 

Zdrojem výčtu těchto vlastností je scholasticky utříbené pojetí základních vlastností  

a kvality Božího Jsoucna, mezi nimiž exceluje dobrota
492

. Pro Grigniona prostou,  

ale jeho osobní vrcholnou výpovědí o Bohu Otci je, že je dobrý – bon Dieu,
493

 bon 

Père.
494

 Bon Père pak daroval světu svého Syna, který je bon Jèsus,
495

 bon Maître,
496

 

                                                 
481

 L 2, 3, 5–9, 25, 33; TSR 39, 40, 41; SM 4. 
482

 Dal MASO. Dieu seul, s. 117–122. 
483

 MaDM 1038. In mezzo alle ragioni 1610. ViBeN 1771. V listu papeže Lva XIII. Quantunque  
Le siano o směřování aktivit pontifikátu z 15. 6. 1887, není na první pohled úplně zřejmé, jak přesně  

7x zmíněnou Prozřetelnost interpretovat. 
484

 OcMen 943, 948, 958, MaDM 1045, AdPop 1224, FiPiu 1292, AuVir 1344, DiTem 1417,  

PiV 1739, ViBeN 1771, též MaDM 1038.  
485

 QuaPl 716, OcMen 950, 957, 960, MaDM 1031, LaeSa 1094, IuSem 1191, FiPiu 1294. První  

encyklika, jež Lev XIII. vydal po svém zvolení, nese název Inscrutabili Dei consilio. 
486

 FiPiu 1292. 
487

 Lev XIII.: OcMen 950, MaDM 1041. Grignion: TSR 29, 30, 58, 79.   
488

 Témata Boží moudrosti, prozřetelnosti, Boha jako Autora, Zakladatele, Spasitele, stejně jako  
odkazy na autoritu sv. Augustina, nacházíme i v encyklikách Aeterni Patris (4. 8. 1879), Arcanum divinae 

sapientiae (10. 2. 1880) aj. 
489

 SupAp 354, OcMen 961, MaDM 1036, 1042, IuSem 1194, 1197, 1199, AdPop 1224, FiPiu 1285, 
1286, 1289, 1290. Papež Lev XIII. se dokonce s rolí Otce identifikuje, nazývá sám sebe „společným 

Otcem všech“, viz ViBeN 1772. 
490

 SupAp 345, SupAn 434. 
491

 SupAp 349, OcMen 950, 951, 960, MaDM 1036, 1042, 1044, IuSem 1196, 1208, AdPop 1221,  
FiPiu 1283, DiTem 1418, ViBeN 1772. 

492
 QuaPl 707, OcMen 943, 950, 960, MaDM 1036, 1045, IuSem 1199, 1208, AdPop 1224. Srov. též 

OcMen 958, 961. Sapientia et bonitas Dei viz též v EE3, Immortale Dei 468, bonitas divina v EE3, 
Sapientiae christiane 754. 
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 PMÚ 97; SM 5, 38; TSR 109, 144, 148; LSE 16; LAC 10; L 13, 14, 17.18, 19. 
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 PMÚ 207, 215, 267; TSR 37, 39, 41; LAC 6, 25. 
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bon Segneur
497

, bon Pasteur
498

… Výraz dobrý Otec explicitně jako Boží titul v dílech 

Lva XIII. vyjádřen není, kromě opisu pro to, jak Bůh jedná, totiž jako pater bonus.
499

 

Nicméně vzhledem k obsahu všech textů Lva XIII. obsažených a prozkoumaných  

ve sbírce Enchiridion delle encicliche 3 přece jenom Lvův Bůh mstitel zločinů
500

  

ustupuje v růžencových encyklikách do pozadí ve prospěch Grignionova pojetí dobrého 

Otce. Stejně jako Grignion i Lev XIII. poukazuje na Boha jako na dárce či zdroj (všeho) 

dobra, nejvyššího dobra.
501

 A byl to právě dobrý a dobrotivý Bůh, který ze svého  

nejdobrotivějšího milosrdenství dal lidem Pannu Marii jako prostřednici milostí,
502

 píše 

Lev XIII. v růžencové encyklice Iucunda semper. Tento esenciální a existenciální titul 

Boha a zároveň Boží vlastnost dobra se ukazují, jak v dílech Lva XIII., tak těch 

v Grignionových, jako vnitřně soudržné.         

3.1.5. Ostatní duchovní témata 

Vědomí osobního dluhu jako předpoklad vykoupení, Boží hněv jako průvodní rys Boží 

spravedlnosti, význam a důsledky křestních závazků, smysl pro vznešenost a krásu  

andělského pozdravení – modlitby Ave Maria, jsou jedněmi z nemála dalších  

společných témat a tedy styčných bodů mezi oběma autory, mezi Lvem XIII. a Ludví-

kem Marií Grignionem z Montfortu, reflektovaných v jejich dílech na obecné rovině. 

Jejich podrobnější zkoumání přesahuje možnosti stanoveného rozsahu této práce.  

Na závěr našeho zkoumání přiznejme, že se nejeví jako čirá náhoda výše předložená 

skutečnost, že společných prvků v dílech Ludvíka M. Grigniona a Lva XIII., nahlíže-

ných prozatím v obecné rovině, není nepatrné množství. 
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 PMÚ 132, 137; LAC 11, 31. 
496

 PMÚ 139; LAC 7; LHM 2. 
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 PMÚ 169. 
498

 ASE 70. 
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 „…provedenter agat cum filiis pater bonus, eorum miserans insipientiam, consules utilitati.“ 
OcMen 958. 

500
 SupAp 361 (vindex scelerum Deus). 

501
 OcMen 962 (a largitore bonorum Deo spiritum imploremus), MaDM 1038 (ut Deum… ipsum 

ipsoqe frui ultimo bono perpetuum), AuVir 1350 (Deus, bonorum omnium fonte), DiTem 1417 (bonorum 

omnium largitori Deo grates habemus maximas), 1423 (Deus optimus maximus). Viz též EE3,  
Quod apostolici muneris 47 (bonorum omnium Datorem), aj. 
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 „Deus autem, Venerabiles Frares, qui nobis talem Mediatricem benignissima maseratione providit, 

quique totum nos habere voluit per Mariam, euisdem suffragio et gratia…“ IuSem 1208. 
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3.2. Tituly Panny Marie v mariánských encyklikách a listech Lva XIII. 

V chronologicky uspořádaném přehledu mariánských encyklik a listů papeže Lva XIII.  

předestřeme základní i rozvinuté tituly Panny Marie, s kterými autor pracuje,  

když církvi předává víru v účinnou pomoc Matky Boží dosahovanou skrze prostředek, 

jímž je modlitba růžence. Citujeme jejich latinskou podobu v 1. pádě a v závorce  

uvádíme číslo odstavce Enchiridionu delle encicliche 3, v němž se daný výraz nachází. 

3.2.1. Supremi apostolatus 

Encyklikou Supremi apostolatus z 1. 9. 1883 papež Lev XIII. vyhlašuje říjen jako měsíc 

Panny Marie Růžencové, kterou lid má ctít ve společné a veřejné modlitbě růžence  

a to v čase pro církev obzvlášť nepříznivém a těžkém. K Panně Marii přiřazuje tyto  

tituly: Virgo (352, 354); magna Virgo (345, 351, 361); magna Dei Parens Maria Virgo 

(quae pacis nostrae apud Deum sequestra et) celestium administra gratiarum (344); 

conciliatrix (345); Genetrix Dei (346); revera primaevae labis expers Virgo, allecta Dei 

Mater, et hoc ipso servandi hominum generis consors facta (346); augusta caelorum 

Regina (347); Deipara (348, 356); catholicae gentes christianorum Auxiliatrix, Opifera, 

Solatrix, bellorum Potens, Victrix, Pacifera (348); potentissima Mater Dei, Maria,  

Maria ex Rosarii, Maria Victrix, Domina (350); Deipara a Rosario (351); beata Virgo 

(352); Virgo augusta (353); caelestis Regina a Rosario (355); Deipara a Rosario (356); 

beata Maria Virgo a Rosario, Deipara (360); augusta Virgo, Maria, humani generis 

Patrona caelestis (361).    

3.2.2. Superiore anno 

Encyklikou Superiore anno z 30. 8. 1884 papež Lev XIII. povzbuzuje lid k vytrvalosti 

v modlitbě růžence, jíž lze církev účinně chránit a celé společnosti vyprošovat dobro. 

Použil tituly: magna Dei Mater, augusta Virgo (433); Maria Virgo, caelestium gratia-

rum administra (434); magna Dei Genetrix (435); Virgo, Maria Mater Iesu (436);  

potentissima Virgo (438); Maria, salutifera, opifera, sospitatrix (439); Maria Virgo  

a Rosario (440); Deipara (441); beata Virgo a Rosario, sanctissima eius Mater (442); 

caelestis Patrona (444). 

3.2.3. Più volte 

V krátkém dopise kardinálu Luccidovi Parocchimu, generálnímu vikáři Říma, vyda-

ném 31. 10. 1886, papež Lev XIII. naznává přetrvávající potřebu mimořádné pomoci 

Boží. Církev jako dílo božského Zakladatele se o sebe bát nemusí, ale velký je počet 

těch, kteří jdou vstříc záhubě. V Panně Marii růžencové vidí Lev XIII. „mocnou pomoc 



 

100 

křesťanů, před jejíž mocí se třesou mocnosti propastné“. (1737) Marii ctí jako: gloriosa 

Vergine del Rosario (1736); gran Vergine del Rosario, validissimo aiuto dei cristiani 

(1737); Santissima Vergine (1738); Vergine, gran Vergine (1739). V modlitbě růžence 

má jít kardinál svému lidu příkladem, vyjadřuje své přání Lev XIII.
503

  

3.2.4. Vi è ben noto  

Dopis s výzvou k modlitbě růžence s datací 20. 9. 1887 je určen biskupům celé Itálie. 

Posvěcení duší, rozšíření Božího království a pokoj pro církev vystavené útokům sekt 

jsou přání papeže Lva XIII., který u Panny Marie, Královny růžence hledá pomoc.  

Vykupitel Ježíš Kristus prolil svou krev za všchny lidi a tentýž božský Mistr zvolil  

za sídlo svého vikáře na zemi Řím, píše Italům Lev XIII. Proto je v této zemi víra  

a morálka více než kde jinde vystavena tříbení a nepřátelskému tlaku. Proti šířícímu  

se náboženskému indiferentismu staví papež svou důvěru v moc Královny růžence.  

O Marii píše jako o Vergine (1770 – 3x, 1774); gran Vergine (1772, 1773); Vergine  

del Rosario, gran Madre di Dio, gran Madre di Dio aiuto potentissimo dei cristiani, 

Maria Santissima, Maria Santissima del Rosario (1770); gran Vergine madre, glori-

osissima Regina del Rosario, potentissima Regina (1772); l´invitta Regina (1774).  

Maria má „srdce matky“ a máme na ně prosbami naléhat, vyzývá Lev XIII. (1773)
504

 

3.2.5. Octobri mense 

V encyklice Octobri mense z 22. 9. 1891 papež Lev XIII. poukazuje na nutnost modlit-

by, umrtvování a pokání a předkládá způsob, jak se modlit, aby z toho církvi i světu 

plynul užitek. Mluví o původu a zázračné účinnosti růžence, v níž vyniká Mariino  

prostřednictví. Mariino jméno je zde četnější (949, 950, 951 – 3x, 967, 968 – 3x),  

v ostatních případech je Virgo (949); Mater (949, 950, 953); magna Dei Mater, potens 

christiani populi adiutrix (939); preclarissima Maria, Dei Parens omnipotentis (950); 

Mater sanctissima (951); Maria sancta Domina nostra, Maria Mater Christi et nostra 

(952); divina Mater (953); Regina (954); favente Virgo, gloriosa haeresum omnium 

victrix (955); divina Mater (956); Domina nostra (957); sanctissima Dei Mater (967); 

augustissima Regina et benignissima Mater (967); sacratissimi Rosarii Regina (969).    

3.2.6. Magnae Dei Matris 

V encyklice Magnae Dei Matris z 8. 9. 1892 Lev XIII. staví do popředí Kristovo tajem-

ství vykoupení, Mariinu účast na něm, Marii jako vzor ctností a z toho vycházející  

potřebu následovat jej konáním dobrých skutků. V růženci o tom všem rozjímáme.  

                                                 
503

 Dopis je v EE3 pouze v italském jazyce. 
504

 Dopis je v EE3 pouze v italském jazyce. 
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V celém textu nacházíme prosté jméno Maria (1030, 1036 – 5x, 1045, 1046, 1048, 

1050) a tituly Virgo (1031, 1036); magna Dei Mater, Domina nostra et Regina augusta 

a Rosario (1032); Deipara, sancta Dei Genetrix (1035); Mater misericordiae, beata 

Virgo (1036); Maria, virgo integra et mater (1038); indulgentissima Mater (1039); 

sanctissima Mater, Dei ancilla, invicta regina martyrum (1044); Maria Virgo (1046, 

1047), Virgo, christianorum Adiutrix (1049); magna Dei Genetrix, Maria, potens  

et benigna mater, spes Nostra (1050); sacratissimi rosarii Regina (1051).  

3.2.8. Laetitiae sanctae 

V encyklice Laetitiae sanctae z 8. 9. 1893 papež Lev XIII. komentuje tři zla doby  

(odpor ke skromnému životu, odpor k oběti, lhostejnost k věčnosti) a v protiváze k nim 

staví rozjímání o radostných, bolestných a slavných růžencových tajemstvích. Maria 

(1114) je Mater (1099); apud Deum conciliatrix, Mater eius augusta, caelestis Regina 

(1094); studiosissima Mater (1095); Parens sanctissima (1103), magna Regina et Mater 

(1108), sanctissima Virgo, auspex et dux Regina caelestis (1111), Rosarii inventrix  

et magistra, Dei et hominum Mater (1114).  

3.2.9. Iucunda semper 

Encyklika Iucunda semper z 8. 9. 1894 o Panně Marii, která s lidmi „sdílí milosti Boží“, 

jak říká sv. Bernardin, znovu připomíná křesťanům, jaká dobrodiní přináší modlitba 

růžence. Lev XIII. pracuje s tituly: Virgo (1192, 1193, 1197 – 2x, 1199, 1203, 1205); 

Mater (1193); Virgo beatissima, Mater eius deprecatrix, caelestis Regina (1190); alma 

Virgo (1191); Maria Mater eius (1193, 1194); magna Virgo (1195, 1198); exoriens  

Ecclesiae solatrix optima et magistra (1195); regina et domina universorum (1195); 

Virgo Mater (1196); Mater Dei (1197); piissima Virgo Maria (1198); sancta Dei 

Parens, Conciliatrix salutis nostrae aeque potens et clemens (1203); magna Dei Mater, 

adiutrix potens christianae rei, Regina caelestis gloriosissima (1207); Mediatrix (1208). 

Jinde uvádí Maria (1192, 1193 – 2x, 1194, 1196, 1197 – 2x, 1199, 1200, 1202, 1208). 

3.2.10. Adiutricem populi  

Jak název napovídá, encyklika Adiutricem populi z 5. 9. 1895 vynáší na světlo důvěru 

papeže Lva XIII. v pomoc Panny Marie, pomocnice křesťanů. Se zvláštním zaměřením 

na jednotu církve, jež je třeba vyprošovat modlitbou růžence, papež připomíná  

dar původní jednoty víry a Mariinu přítomnost v díle šíření evangelia. Mariánské tituly, 

jež zakomponoval do svého tématu, jsou následující: Mater (1219, 1223, 1224, 1229 – 

2x, 1232 – 3x); Virgo (1219, 1221, 1224, 1226, 1228); Adiutrix populi christiani potens 

et clementissima, Virgo Dei Mater, Virgo beatissima, Regina caelestis (1217); Virgo 
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Mater (1218); mater Ecclesiae, magistra et regina Apostolorum (1219); humanae  

redemptionis patrandi administra, administra, domina nostra mediatrix nostra,  

reparatrix totius orbis, donorum Dei conciliatrix (1220); Deipara (1221, 1226); 

sceptrum orthodoxae fidei, magna Virgo Dei Genetrix, sapientiae divinae Sedes, divina 

Mater (1222); sancta Virgo Deipara (1225); perbenigna Virgo (1226); fautrix optima 

pacis et unitatis (1226); dilectissima Deo imperatrix, integerrima Virgo (1227); sancta 

Deipara, studiosissima Mater (1228); Mater Dei simul Mater nostra, omnium matrum 

optima, Mater, quae perpetua sanctae prolis fecunditate a Deo aucta est, miserens  

Mater (1229); Regina sacratissimi Rosarii, Adiutrix et Mater caelestis (1231); magna 

Virgo (1232). Stejně jako v encyklice Iucunda semper, i v Adiutricem populi stojí  

samostatně jméno Maria (1220, 1223, 1224 – 2x, 1225, 1227, 1229 – 4x).  

3.2.11. Fidentem piumque 

Modlit se nějak růženec nestačí. Je třeba modlit se jej dobře a vytrvat v něm. Výrazněji 

než v jiných růžencových encyklikách se v encyklice Fidentem Piumque z 20. 9. 1896 

vynořuje téma Mariina prostřednictví. Tato encyklika obsahuje jméno Maria (1290 – 

3x, 1297, 1298) a tituly Virgo (1284, 1286, 1289, 1290, 1295); Mater (1289, 1293); 

Virgo beatissima, augusta Genitrix sua, Mater divina, Mater hominum, felix aurora 

(1283); Rosa mystica Paradisi, universorum Regina stellans (1284); Virgo et Mater, 

bona mater (1286); Adiutrix (1288); Virgo excelsa (1289); ad Mediatorem Mediatrix 

(1289); Mater eius sanctissima (1297); Maria mater Iesu (1297); divina Mater (1297). 

3.2.12. Augustissimae Virginis 

Modlitba růžence je velmi záslužná, její však účinky sílí tam, kde se ji lidé modlí  

společně a veřejně, umí o růžencových tajemstvích přemýšlet a aplikovat je na život.  

V encyklice Augustissimae Virginis z 12. 9. 1897 papež Lev XIII. přikládá nemalý  

význam růžencovým bratrstvům, jež jsou andělskými milicemi bojujícími za církev 

modlitbou. Maria je Virgo (1350, 1351); Mater (1343); Augustissima Virgo Maria,  

Mater Verbi (1342); sanctissima Mater (1343, 1353); Deipara (1344); divina Mater 

(1344, 1348 – 2x, 1350); demonis errorumque omnium debellatrix (1348); Maria victrix 

(1349); augusta Dei Mater (1350); sancta Dei Genitrix (1351)
505

 anebo prostě a jen  

Maria (1343, 1350 – 2x). 

                                                 
505

 V latinském znění encyklik papeže Lva XIII. v EE3 stojí tvary slov Genitrix i Genetrix. Uvádíme 
je v této práci tak, jak v té které encyklice stojí.  
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3.2.13. Diuturni temporis 

O encyklice Diuturni temporis z 5. 9. 1898 papež Lev XIII. říká, že je tou poslední,  

v které chce prokázat horlivou péči o šíření úcty k Marii spočívající v praktikování 

modlitby růžence, jež je krásným věncem uvitým Panně z andělských pozdravení.  

Pannu Marii nazývá: Virgo (1418); Mater (1417); augusta Caeli Regina (1417); caeles-

tis Regina a Rosario (1418); Regina sacratissimi Rosarii (1420, 1423); Deipara (1421); 

augustissima Dei Mater (1422).   

V uvedeném přehledu titulů v mariánských encyklikách papeže Lva XIII. vidíme,  

že Panna Maria v jeho podání je především osobnost ve všem ohledu magna – velká, 

augusta – vznešená, gloriosa – slavná, eccelsa – vyvýšená. Když se Lev XIII. vyjadřuje 

o Marii, nevnáší do titulů nic osobního. Její velikost, vznešenost, nutno přičítat její  

nezměrně velké a obdivuhodné důstojnosti plynoucí z faktu a výsady Božího mateřství. 

Tituly, které Lev XIII. používá, se často vztahují k  dogmatu o Mariině mateřství,
506

 

vážícím se k tajemství vtělení božské Osoby Syna – Mater, Mater Dei, divina Mater, 

Deipara, Genitrix, Dei Parens, dále pak k dogmatu o jejím trvalém panenství
507

 – Virgo 

a k dogmatu o jejím neposkvrněném početí
508

 – immaculata. Ostatní tituly Regina,  

Patrona, Adiutrix vyplývají opět ze skutečnosti Mariina Božího mateřství a vznikaly  

                                                 
506

 Mateřský vztah mezi Marií a Vtěleným Slovem je naznačen již ve formulaci 1. konstantinopolské-

ho koncilu z r. 381 ohledně Věčného Slova, jež od Boha sestoupilo na zem: „Et incarnatus est de Spiritu 
Sancto et Maria virgine.“ Zde ještě slovo „matka“ explicitně nenacházíme. Hlavním předmětem formula-

ce není Mariino mateřství samo, nýbrž Slovo a jeho vtělení. Úvahy o významu a typu Mariina mateřství  

a z toho plynoucích důsledcích vzešly z úvah o Kristu: o jeho sice dvojí, ale přitom nerozdělené a zároveň 
nesmíšené přirozenosti – božské a lidské. Uznat, že Maria je Matkou Boží, znamená vyznat, že Kristus, 

syn Marie podle lidského zrodu, je Syn Boží a Bůh sám. Slovo „Bůh“ v tomto vyjádření označuje pouze 
osobu Syna. Na Efezském koncilu, který se konal r. 431, byla Maria nazvána Theotókos – Bohorodička. 

Theotókos neznamená rodička božství, ale rodička Vtěleného Slova. Viz De FIORES, Stefano – MEO, 
Salvatore. Nuovo dizionario di Mariologia, s. 438, 732 a též DS 150 a 251.    

507
 Zmínky o Mariině panenství stojí v dopisech církevních otců i v dokumentech 1. konstantinopol-

ského koncilu (r. 381; viz DS 150), Efezského koncilu (r. 431; viz DS 251, 252), Chalkedonského koncilu 
(r. 451; viz DS 290–293, 300 aj.), 2. konstantinopolského koncilu (r. 553; viz DS 422,427). Zástupci 

církve na Lateránském synodu za papeže Martina I. definovali r. 649 kánon o Mariině trvajícím panenství 
před porodem, při porodu a po porodu: „Si quis secundum sanctos Patres non confitetur proprie et secun-

dum veritatem Dei genitricem sanctam semperque virginem et immaculatam Mariam, utpote ipsum Deum 

Verbum specialiter et veraciter, qui a Deo Patre ante omnia saecula natus est, in ultimis saeculorum 
absque semine concepisse ex Spiritu Sancto, et incorruptibiliter eam genuisse, indissolubili permanente  

et post partum eiusdem virginitate, condemnatus sit.“ Roku 1555 papež Pavel IV. zanesl do kontituce 
Cum quorumdam hominum prohlášení o Panně Marii, že je Virgo ante partum, in partum a post partum. 

DS 1880. 
508

 Dogma o neposkvrněném početí Panny Marie vyhlásil papež Pius IX. dne 8. 12. 1854 bulou 

Ineffabilis Deus. Je to dogma, které je veřejnou ukázkou a pravdivým důkazem reálné a fungující spolu-

práce mezi magisteriem a lidem, projevujícím smysl pro víru, živenou Duchem Svatým (sensus fidei  
a sensus fidelium). Jde o vyznání víry ve skutečnost, že „nejblaženější Panna Maria v prvním okamžiku 

svého početí byla zvláštní milostí a výsadou všemohoucího Boha, se zřetelem k zásluhám Ježíše Krista 
Spasitele lidského rodu, předem uchráněna od vší skvrny prvotní viny.“ DS 2803. Překlad vlastní.  
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v raných počátcích církve. Titul Regina se objevuje od V. století.
509

 Jako tzv. Kyriotissa 

(či Královna), vládkyně světa
510

 sedící v purpurovém šatu na trůně, Basílissa, panovni-

ce
511

 s žehnajícím dítkem Ježíšem sedícím na matčině klíně chápaném jako Sedes 

Sapiaentiae
512

, je Maria vyobrazena na mnoha starobylých freskách, od římských kata-

komb po křesťanské chrámy církve východní.
513

 Roli ve vývoji titulu Královny sehrály  

i biblické předlohy: starozákonní matce krále, označované jako královna (hebr. ghe-

birâh), zůstávala královská výkonná funkce. Ta byla později aplikována v duchovním 

smyslu na Pannu Marii, Matku Ježíšovu.
514

 Jako příklad uveďme zmínku o královně 

matce Bat-šebě, která prosila svého syna Šalomouna o vyslyšení. Ten jí odpověděl:  

Žádej, má matko, tebe neodmítnu.“ (1 Král 2,12-20). (Z těchto a podobných biblických 

předobrazů, byť neúplných a nedokonalých, vychází i titul Přímluvkyně). Maria je pak  

z pohledu novozákonního královnou, protože je služebnicí a kralovat znamená sloužit 

(srov. Mk 10, 35–45 a Lk 1, 46–55).
515

 Maria je královnou s Kristem Králem, protože 

s Ním jako Matka přebývá v Jeho slávě. Maria je královnou jako první blahoslavená
516

, 

které patří Boží království (srov. Mt 5, 3–12). Od královny se odvíjejí ostatní její funkč-

ní významy. Maria Matka Ježíšova byla s Ním vtažena do díla spásy jako consors  

(společnice) Krista k záchraně lidského lidu,
517

 píše Lev XIII. Je první dědičkou králov-

ství svého Syna Vykupitele a Vítěze nad smrtí (nešťastným plodem ďáblova působení  

na člověka). Tak se stává pro člověka vůdkyní k plnosti spásy
518

, vládkyní  

nad mocnostmi zla, porazitelkou herezí
519

 a vítězkyní nad nimi.
520

  I tyto tituly Lev XIII. 

používá a obsahově jsou synonymem k titulu Královny
521

 Jeho náhled na postavu Panny 

Marie je v každém případě náhled na osobu chápanou jako u Boha privilegovanou.  

Inspirace k titulu Universorum Regina stellans může pocházet z pera jezuity 

                                                 
509

 De FIORES, Stefano – MEO, Salvatore. Nuovo dizionario di Mariologia, s. 1070. Heslo Regina.  
510

 Viz AdPop 1227. 
511

 Viz AdPop 1220. 
512

 Viz AdPop 1222. 
513

 Východní křesťané kladou výpovědi ikon na stejnou úroveň výpovědím Bible a tradice. Mariánské 

ikony mají obsah historický, kulturně-liturgický, duchovní i dogmatický. De FIORES, Stefano – MEO, 

Salvatore. Nuovo dizionario di Mariologia, s. 608–609. Heslo Icone. 
514

 De FIORES, Stefano – MEO, Salvatore. Nuovo dizionario di Mariologia, s. 1072. Heslo Regina. 
515

 Viz Dei ancilla v MaDM 1044. 
516

 Viz SupAp 352, 360, SupAn 442, QuaPl 715, MaDM 1036, IuSem 1190. 
517

 „Revera primaevae labis expers Virgo, allecta Dei Mater, et hoc ipso servandi hominum generis 
consors facta, tanta apud Filium gratia et potestate valet...“ SuPap 346. Maria je „Conciliatrix salutis 

nostrae“. (IuSem 1203). 
518

 Viz LaeSa 1111. 
519

 Viz AuVir 1348. 
520

 Viz SupAp 348, 350, OcMen 955, AuVir 1349. 
521

 De FIORES, Stefano. MEO, Salvatore. Nuovo dizionario di Mariologia, s. 1070–1086. 
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Carl´Ambrogia Catanea.
522

 Zdrojem pro symbolické pojmenování Marie jako sceptrum 

orthodixae fidei
523

 se zdá být mariánské kázání Cyrila Alexandrijského u příležitosti 

zahájení Efezského koncilu.
524

 Když však Lev XIII. píše o modlitbě růžence, přidržuje 

se prostého či přívlastky rozvinutého titulu Virgo, a to ze dvou pochopitelných důvodů 

– jednak v době působení vzdělaného učence sv. Dominika de Guzmána, šiřitele této 

zbožné praxe modlitby, byla v církvi vyhlášená pouze dvě dogmata: dogma o Mariině 

Božím mateřství a dogma o Mariině ustavičném panenství, (přednostně se tedy používa-

ly tituly Matky a Panny), a jednak se titul Panny snoubil s modlitbou růžence ve zbož-

ných spisech církevních autorů, kteří zachycují soukromá zjevení Panny Marie rovněž 

za účelem šíření tohoto prvku mariánské úcty. Například bl. Alanovi de La Roche,  

jak o tom píše Grignion, Panna Maria sama osobně vyložila význam modlitby Anděl-

ského pozdravení i jiné věci ohledně růžence. Titul Královna posvátného růžence  

je novodobý a rozšířil se hojně po celém světě až poté, co jej papež Lev XIII. zařadil 

jako invokaci do Loretánských litanií roku 1898, když vydal svou poslední růžencovou 

encykliku Diuturni temporis.  

Z výčtu titulů Panny Marie obsažených v latinských textech mariánských encyklik  

Lva XIII. podobnost s Grignionovým výrazivem není na první pohled příliš zřejmá, 

kromě nejzákladnějších titulů Matka a Panna a prostého jména Maria. Tato podobnost 

je patrnější v překladech latinských textů mariánských encyklik Lva XIII. do italštiny. 

Nacházíme v nich například osmkrát explicitně vyjádřen titul Prostřednice jako mediat-

rice
525

, zatímco v oficiálním latinském znění textu je tento významný titul zastoupen 

dvakrát slovem conciliatrix
526

, čyřikrát výrazem administra
527

, jednou sequestra
528

  

anebo je opsán termíny vyjadřujícími Mariino prostřednické působení za pomoci slove-

sa conciliare
529

 a v mnoha případech pomocí předložky per. Italské znění se tedy para-

doxně více přibližuje znění ve francouzském originálu Grignionových děl.
530

  

                                                 
522

 Opere del Padre Carl´Ambrogio Cattaneo della Compagnia di Gesù. Tomo terzo. Venezia, 1769, 

s. 222. Exhortace XXII, výklad modlitby Ave Maris Stella.  
523

 AdPop 1222. 
524

 Část Cyrilova úvodního pozdravu k účastníkům koncilu viz v PETRI, Heinrich – BEINERT, 

Wolfgang. Učení o Marii, s. 119.  
525

 SupAp 344, LaeSa 1094, IuSem 1192, 1197, 1203, 1208, AdPop 1220, FiPiu 1289. 
526

 SupAp 345, LaeSa 1094, IuSem 1203. V AdPop 1220 je Panna Maria uvedena jako donorum Dei 
conciliatrix s italským nepřesným ekvivalentem dispensatrice dei doni celesti.  

527
 SupAp 344, IuSem 1196. 

528
 SuAp 344. 

529
 IuSem 1192. 

530
 Stejný jev jako u slova (pro Gringiona tak příznačného) Prozřetelnost (v italském překladu Provvi-

denza odpovídajícmu francouzskému Providence, které je v latinském znění nahrazováno opisy, např. 
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3.3. Klíčové mariologické tituly v encyklikách Lva XIII. a jejich možný 

grignionovský horizont  

Způsob, jakým se papež Lev XIII. v encyklikách vyjadřoval o Panně Marii, odpovídá 

vývoji teologie a jejím výpovědním schopnostem v čase a kultuře. To se promítá  

do papežovy preference titulů Panny Marie, které používá. V jejich výběru ověříme,  

zda nesou stopy po duchovním patrimoniu Ludvíka M. Grigniona z Montfortu. Na první 

pohled je patrné, že v tzv. růžencových encyklikách papež Lev XIII. prezentuje Pannu 

Marii odlišným způsobem než jidne (např. v jeho soukromé básnické tvorbě). V dubnu 

1878 vydal první encykliku u příležitosti svého nástupu na papežský stolec pod názvem 

Inscrutabili Dei consiglio. Na jejím konci v textu stojí obsahově hutné označení  

pro Pannu Marii, které předjímá to, co je posléze typické pro růžencové encykliky: 

zprostředkovatelka u Boha Neposkvrněná Královna nebes.
531

 Jde konkrétně o výraz 

zprostředkovatelka, který se v jeho nemariánských encyklikách a dopisech až do roku 

1883 už neobjeví. V následujícím pastoračním dopise týkajícím se výuky náboženství 

na školách Lev XIII. nazval Marii Neposkvrněnou Matkou Spasitele.
532

 V závěru  

encykliky Quod apostolici muneris je Maria blaženou Pannou Marií od počátku Nepo-

skvrněnou.
533

 Papežův dopis Nel giugno ohledně vyučování na římských školách  

zmiňuje opět i pouze Pannu Neposkvrněnou.
534

 Zde ojedinělý Mariin přívlastek  

trůn moudrosti
535

 stojí v závěru tomistické encykliky Aeternis Patris. V encyklice  

Arcanum divinae sapientiae (o křesťanském manželství), opět v závěru, vzývá Lev XIII. 

přesvatou Marii Pannu Neposkvrněnou, matku a pomoc lidí.
536

 Bohorodička Panna 

může vymýtit všemožné, i ty nejneuvěřitelnější omyly, stojí v Sancta Dei civitatis.
537

 

Velká Matka Boží figuruje v dopise Militans Iesu Christi Ecclesia.
538

 V Diuturnum illud 

o původu světské moci je Marie Panna velká Boží rodička, pomoc křesťanů, ochránky-

                                                                                                                                               
consilia, viz OcMen 948, 950, 957, 960 aj.), nacházíme u zmíněného titulu Panny Marie Prostřednice – 

Mediatrice, conciliatrix apod. Viz též pozn. 484. 
531

 Viz pozn. 541. 
532

 Viz pozn. 542. 
533

 Viz pozn. 543. 
534

 Viz pozn. 544. 
535

 „…etiam B. Virginis Mariae, quae sedes sapientiae appellatur, efficacissimum patrocinium  

apud Deum interponite“. EE3, Aeternis patris 110. (4. 8. 1879).  
536

 Viz pozn. 545. 
537

 „Deiparam Virginem, quae valet omnia errorum monstra interimere.“ EE3, Sancta Dei civitatis 

218. (3. 12. 1880). 
538

 „…magnam Dei Matrem“. EE3, Militans Iesu Christi Ecclesia 1681. (12. 3. 1881). 
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ně lidského rodu.
539

 K neblahé situaci církve v Itálii se papež vyjádřil v listu Etsi nos  

a i v tomto případě do svého závěrečného povzbuzení zařadil Neposkvrněnou Pannu 

Marii, velkou Boží rodičku, vykonavatelku a pomocnici nejlepších úradků.
540

 V rozsáhlé 

encyklice věnované třetímu řádu františkánů, v Auspicato concessum, se Marii dostalo 

jediného minimalistického, byť vševypovídajícího titulu Marie Panna Matka Boží.
541

 

List Cum multa sint je adresován Španělům. Marii jako jejich patronku papež nazývá 

vznešenou Boží rodičkou Pannou Marií Neposkvrněnou.
542

 Zmínky o Marii stojí  

výhradně na konci dokumentů a mají téměř identickou základní strukturu: Lev XIII.  

zve lid k modlitbám, svěřuje danou záležitost Marii jako Matce Boží, Neposkvrněné 

Panně, případně pomocnici, dále svatému Josefovi, svatým Petrovi a Pavlovi. Konečně 

1. září 1883 vyšla první růžencová encyklika Supremi apostolatus, která jasně ukazuje 

zásadní obrat v dosud zaužívaném, převážně imakulistickém způsobu vyjadřování  

Lva XIII. Ten skrze mariánské tituly dosud přednostně vyznával víru v Neposkvrněné 

početí Panny Marie, prohlášené jako dogma předchůdcem Lva XIII., papežem Piem IX. 

Rok 1883 je bodem zlomu, kdy Lev XIII. přechází od Mariiny identity Neposkvrněné  

k úloze zprostředkovatelky.
543

 

3.3.1. Neposkvrněná 

Ze života papeže Lva XIII. víme, že se vždy hlásil k poslušnosti Římu a ctil papežské 

výnosy. Za papeže Pia IX. bylo roku 1854 vyhlášeno dogma o Neposkvrněném početí 

Panny Marie. Jak jsme shora uvedli, papež Lev XIII. navazuje na svého předchůdce  

a titul Neposkvrněné připomíná již od své první encykliky Inscrutabili Dei consilio, 

kterou vydal hned po svém nástupu do úřadu r. 1878. Mariin titul Neposkvrněné  

Královny nebes (Immaculata caelorum Regina) stojí za titulem prostřednice u Boha.
544

 

Do vydání první růžencové encykliky Lev XIII. jmenoval v uvedených dokumentech 

Marii jako Neposkvrněnou ve spojení i s jinými tituly. Neposkvrněná Matka Spasitele 

                                                 
539

 „…Mariam Virginem magnam Dei parentem, auxilium christianorum, tutelam generis humani“. 

EE3, Diuturnum illud 256. (29. 6. 1881).   
540

 Viz pozn. 546. 
541

 „… a Maria Virgine matre Dei“. EE3, Auspicato concessum 322. (17. 9. 1882).  
542

 Viz pozn. 547. 
543

 Když odhlédneme od tohoto postřehu, zajímavá je i historická okolnost, že Posvátná kongregace  

ritů tehdy prověřovala zázračná uzdravení čtyř nevyléčitelně nemocných osob, které svou záležitost svěři-
ly přímluvě ct. Ludíka z Montfortu. V době vydání první růžencové encykliky Lva XIII. do Grignionova 

blahořečení zbývalo necelých 5 let. Roku 1881 navštívil papeže Lva XIII. Mons. Catteau, biskup 
z Luçon, aby osobně požádal o dokončení Grignionova betifikačního procesu. Lev XIII. o proces projevil 

živý zájem, r. 1885 svolal další shromáždění ve vatikánském paláci a v lednu 1886 generální shromáždě-

ní, jemuž předsedal. Dekret uzavírající proces zkoumání zázraků kongreagace vydala 21. listopadu 1886. 
Béatification du serviteur du Dieu Louis-Marie Grignon de Montfort (Éd. 1888), s. 11–16.  

544
 „…conciliatrice apud Deum adhibita Immaculata Caelorum Regina“ EE3, Inscrutabili  

Dei consiglio 18. (21. 4. 1878).  
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byla odpradávna ctěna Římany a ti se k ní měli opět utíkat, protože rozdrtila hada  

a přemohla všechny hereze.
545

 Pannu Marii od počátku Neposkvrněnou
546

, či jednoduše 

Pannu Neposkvrněnou
547

 vsazuje Lev XIII. do závěrečných pozdravů. Od blažené Ma-

rie Panny Neposkvrněné si mají věřící snažně vyprošovat pomoc.
548

 Lidé mají žádat  

od Neposkvrněné Panny Marie, velké Boží rodičky, vykonavatelky a pomocnice nejlep-

ších úradků pomoc.
549

 Vznešenou Boží rodičku Marii Pannu Neposkvrněnou Lev XIII. 

ctí jako patronku Španělů.
550

 Neposkvrněnou Pannu Rodičku Boží vidí spojenou zvlášt-

ním poutem blíženské lásky se sv. Josefem.
551

 Neposkvrněná Boží rodička Maria
552

 

chrání Portugalce. Když papež Lev XIII. apeloval na zrušení otroctví, svěřil úspěch 

osvobození mateřské pomoci Neposkvrněné Panny.
553

 V encyklice o Duchu Svatém 

Maria je Nevěstou jeho neposkvrněnou. Jako taková „má s Duchem Svatým niterný  

a podivuhodný vztah“, z něhož pak vychází i její prostřednictví, jež má základ 

v tajemství Vtělení a realizuje se dál v její přímluvné prosbě.
554

 U Ludvíka M. Grignio-

na titul Panny Marie Neposkvrněné v jeho dílech hledáme stěží, přestože patří k jejím 

vyznavačům. Podle pravidel, která Grignion sepsal pro sdružení panen, se tyto mají 

scházet čtyřikrát do roka a jedním z určených dnů je den Neposkvrněného Početí.
555

 

Sancta et immaculata Virginitas je chválena v druhém zdrávasu modlitby malé korunky 

svaté Panny, kterou Grignion radil modlit se. K třetímu zdrávasu korunky je přiřazena 

starobylá antifona stejnojmenné modlitby: Tota pulchra es, Virgo Maria, et macula non 

est in te.
556

 V sepsaných metodách, jak se modlit růženec, Grignion věnuje 14. desátek 

k uctění milosti Neposkvrněného Početí a nanebevzetí Mariina.
557

 Podle něj „démon 

                                                 
545

 „Nel cuore dei Romani è antica la devozione verso l´Immacolata Madre del Salvatore; ma adesso 

incalzando vieppiù il pericolo, ricorrano e più spesso e con ardore più intenso a Lei, che schiacciò il serpe 
e vinse tutte le eresie.“ EE3, In mezzo alle ragioni 1612. (26. 6. 1878). 

546
 „…et B. Virginis Mariae ab origine Immaculatae, eiusque Sponsi Iosephi… quorum suffragiis 

maxime confidimus, patrocinium interponite.“ EE3, Quod apostolici muneris 48. (28. 12. 1878).   
547

 „Ed ora chiudendo la nostra lettera innalziamo gli occhi a Dio supplicandolo per l´intercessione 

della Vergine immacolata...“ EE3, Nel giugno 1654. (25. 3. 1879). 
548

 „Huius rei gratia, supplice atque humili prece omnes pariter opem imploremus beatae Mariae Vir-

ginis Immaculatae, quae excitatis mentibus ad obediendum fidei, matrem se et adiutricem hominibus 
impertiat.“ EE3, Arcanum divinae sapientiae 181. (10. 2. 1880). 

549
 „…imploranda suppliciter est Immaculata Virgo Maria, magna Dei parens, fautrix et adiutrix  

consiliorum optimorum“. EE3, Etsi nos 291. (15. 2. 1882). 
550

 Augusta Dei parens Maria Virgo Immaculata. EE3, Cum multa sint 342. (8. 12. 1882). 
551

 QuaPl 731. (15. 8. 1889). 
552

 Immaculata Dei Genitrix Maria. EE3, Pergrata Nobis 589. (14. 9. 1886). 
553

 „Id autem quod succedat felicius, cumulatissimam a Deo gratiam opemque maternam Immaculatae 
Virginis imploramus et exsposcimus.“ EE3, In plurimus 1822. (5. 5. 1888). 

554
 „Quae ipsi rationes cum Spiritu Sancto intercedant intimae admirabilesque, probe nostis; ut Sponsa 

eius immaculata merito nominetur.“ EE3, Divinum illud munus 1328. (9. 5. 1897). 
555

 OC, Règlement de quarante-quatre Vierges, s. 816.  
556

 Ibid. 
557

 OC, Méthodes pour dire le rosaire, s. 396. 
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nikdy neměl, ani nikdy mít nebude přístup k Marii svaté a neposkvrněné, bez nejmenší-

ho stínu hříchu“.
558

 Maria, „pravý pozemský ráj nového Adama“, je „země panenská  

a neposkvrněná“
559

 a je také „cestou neposkvrněnou“.
560

 Marii neposkvrněnou oslovuje 

na jednom místě v zásvětné modlitbě ke Kristu Ježíši, Vtělené Moudrosti.
561

 Výraz 

Matka neposkvrněná Bohočlověka je součástí citace Grignionem převzaté od nám  

neznámého opata Ruperta.
562

 Neposkvrněnost svaté Panny Grignion logicky předpoklá-

dá v titulu věrné a nerozlučné Nevěsty Ducha Svatého.    

3.3.2. Panna 

V titulu Panny nacházíme dogmatickou výpověď o pravdě, tajemství a úloze Mariina 

panenství v Božím díle spásy. Když Lev XIII. psal své encykliky, reprezentoval učitel-

ský úřad církve. Studoval a znal výnosy a dekrety svých předchůdců.
563

 Vracel  

se ke koncilním událostem. V encyklice o Duchu Svatém například píše, že to byl  

sv. Cyril, kdo nejsvětější Pannu Marii s neobyčejnou odhodlaností titulem Boží matky 

vyznamenal.
564

 Míní tím událost koncilu v Efezu, kde byl definován titul Theotókos. 

Přestože Boží mateřství Mariino se projednávalo na koncilech dříve než tajemství jejího 

stálého panenství, již od prvních dob církve byla Maria nazývána pannou a to nikoliv 

jako adjektivum ani jako atribut, nýbrž z pohledu gramatické kategorie jako přístavek. 

Spíše než titul, tato apozice Panna z doby raně patristické, označuje esenciální charak-

teristiku Mariina bytí a téměř významový prvek vtělení a Božího zásahu v ní.
565

  

Tak nacházíme v článku víry 1. konstantinopolského koncilu formulaci o Kristově  

vtělení: „Et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine.“
566

 Ve formulaci chybí 

slovo „matka“, protože hlavním předmětem mariánské formulace nebylo Mariino  

mateřství samo, nýbrž právě Slovo a jeho vtělení.
567

 Mariino mateřství zde vystupuje 

jako funkce. V průběhu patristické doby se v církevních dokumentech začal pomalu 

                                                 
558

 SM 17. Překlad vlastní. 
559

 VD 261. 
560

 VD 50, 158, 218. 
561

 ASE 224. Viz též pod křížem mečem bolesti prokláté „něžné a neposkvrněné Srdce Panny Marie, 

která byla prosta nejen hříchu dědičného, ale i každého hříchu osobního“ v LPK 27. 
562

 VD 145. 
563

 První Denzingerův Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei  

et morum vyšel již roku 1854 za Pia IX. a od té doby se pracovalo na vydáních dalších stále kompletněj-
ších sbírek církevních dokumentů. Poslední edice Denzingerovy sbírky církevních dokumentů za pontifi-

kátu papeže Lva XIII. z roku 1900 byla v pořadí již devátá. DH, Introduzione, XLV–LXX.  
564

 „...maxime vero sanctissima Virgo Maria, cui decus divinae matris Cyrillus idem constantia mirifi-

ca asseruit.“ EE3, Unitatis christianae 2018. 
565

 De FIORES, Stefano – MEO, Salvatore. Nuovo Dizionario di Mariologia. 4. vydání. Milano:  
San Paolo s. r. l., 1996, s. 441. 

566
 DH 150. 1. konstantinopolský koncil, svolaný císařem Theodosiem I., se konal roku 381. 

567
 Ibid., s. 732–733.  
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objevovat vedle Panny výraz sancta a později sanctissima.
568

 Zprvu byl tento přívlastek 

chápán jako přívlastek vyjadřující Mariinu účast na svatosti Boží díky podivuhodnému 

působení Ducha Svatého v tajemství Vtělení Slova. Už ve 4. století Hyppolit Římský 

prohlásil, že Logo na sebe vzalo svaté tělo ze svaté Panny.
569

 Nejpozději od 5. století  

se rozvíjely i teologické reflexe posilující etický obraz Panny Marie, v němž nabývaly 

na významu ctnosti.
570

 Přívlastek sancta, sanctissima měl nově rozměr Mariiny morální 

kvality. Papež Lev XIII. byl však současníkem formující se mariologie novověké, utvá-

řející se sobě vlastním způsobem od pol. 18. stol. Mariánská úcta i učení se soustředily 

na Pannu Marii vnímanou jako přední postavu v Boží ekonomii spásy, z čehož pro teo-

logy a mariánské ctitele plynulo zaměření se na její výsady.
571

 Takto je třeba nahlížet 

titul Panny, s jeho obsahovým vývojem, s jeho zprvu ryze dogmatickou a postupně  

i duchovní a morální výpovědní hodnotou v dílech Lva XIII., reprezentanta učitelského 

úřadu církve, i v dílech Ludvíka M. Grigniona, autora duchovních děl s tendencí učení 

dogmaticky objasňovat. U Lva XIII. nutno navíc přihlédnout interpretacím mariologie 

novověké. Jak jsme viděli v titulech vyjmenovaných z jeho encyklik, Lev XIII. používá 

často titul Panny vedle titulu Matky Boží nebo Rodičky Boží: magna Dei Parens Maria 

Virgo, magna Virgo Dei Genetrix, augusta Virgo Dei Genetrix, Virgo Deipara aj. Jedná 

se zde o ukázkovou dogmatickou výpověď v raně patristickém duchu. Jeho titul Virgo 

však nalézáme i samostatně anebo s přívlastky sancta, sanctissima, augusta, magna, 

beata, eccelsa, potentissima, mnohé původem z doby patristické a přetrávající právě  

v „mariologii výsad“. Totéž, v svérázném provedení, pozorujeme i u Grigniona: Vierge 

stojí samostatně, ale i s přívlastky sainte, trés sainte, singuliére et miraculeuse, aimable, 

uniquement fidèle, puissante, glorieuse, féconde. V dílech papeže Lva XIII. i Ludvíka 

M. Grigniona je výskyt titulu Panny velmi četný. U obou autorů se v titulu Panny odráží 

dědictví zmíněné doby patristické i středověku. Konstatujeme explicitní shodu v užívání 

titulu Panny ve všech jeho typech. U Grigniona má titul sainte Vierge, Trés-Sainte 

Vierge, kromě věroučné výpovědi více rozměr etického obrazu s bezkonkurenčím  

morálním kreditem. Jeho nejčetnější výskyt vidíme v jeho knize Obdivuhodné tajemství 

nejsvětějšího růžence. Ještě jeden titul Panny si však zaslouží být obzváště zmíněn: 

                                                 
568

 Viz např. řeckou verzi antiochijského křestního vyznání z konce 5. století. DH 50. Výraz Maria 
sancta virgo stojí v koptské verzi křestního vyznání, viz DH 62.  

569
 PETRI, Heinrich – BEINERT, Wolfgang. Učení o Marii, s. 116. 

570
 Ibid., s. 115–118.   

571
 De FIORES, Stefano – FERRARI SCHIFER Valeria – PERELLA, Salvatore M. Mariologia.  

Torino: Edizioni San Paolo s. r. l., 2009. S. 814–817. Lev XIII. sám slovo „výsada“ v mariánských  
encyklikách používá. 
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bonne Vierge, Grignionova dobrá Panna
572

. I Lev XIII. totiž nachází spolehlivé útočiště 

v mateřské dobrotě Panny
573

, o níž ví, že jeho naděje v ni složená není marná.  

Je to Panna předobrá
574

 a milosrdná
575

. 

3.3.3. Matka 

V předchozí podkapitole věnované titulu Panna jsme předeslali, že úzce souvisí  

s druhým nejdůležitějším mariologickým titulem Matky. Ten totiž vypovídá o praktic-

kém výsledku souhlasu „Marie Panny“ s Božím plánem spásy. Jak jsme uvedli výše, 

mateřský vztah mezi Marií a vtěleným Slovem je ukotven již ve věroučné definici  

1. konstantinopolského koncliu: „Et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria virgi-

ne.“
576

 Slovo matka se v definici ještě neobjevilo, protože tato mariánská formulace 

stojí vložená mezi články týkající se Krista Spasitele, a proto hlavním předmětem zájmu 

i podmětem zůstává vtělené Slovo, jeho vtělení a jeho dílo spásy. Maria je jmenována 

jako prvek lidský, který vtělení Slova a jeho spásné dílo objasňuje. Titul Theotókos
577

, 

Bohorodička,
 
je plodem Efezského koncilu (431) a v době christologických sporů mezi 

učenci měl potvrdit jednotu Kristovy osoby. Uznat, že Maria je Matka Boží, znamená 

totiž vyznat, že Kristus, syn Marie podle lidského zrodu, je Synem Božím a Bůh sám. 

Synem Božím pak je míněn Syn, jedna ze tří božských osob v Nejsvětější Trojici.  

Každá Matka je matkou nejen těla, ale i osoby svého syna. Theotókos v důsledku  

znamená nikoli rodička božství, ale rodička vtěleného Slova.
578

 V předchozí kapitole  

o titulu Panna jsme předeslali, že Lev XIII. je člověkem dogmatických výpovědí.
579

 

Platí to i o mariologickém titulu Matky. Poukázali jsme dříve na spojení titulu Virgo 

s Dei Parens, Dei Genitrix a Deipara – a nyní čteme: Maria Virgo Mater Dei
580

, teolo-

gicky minimalistické Virgo Mater
581

, či Mater Verbi
582

. I u tohoto titulu Mater Dei  

v dílech papeže Lva XIII. vyniká tzv. „mariologie výsad“ poplatná době, v níž papež 

Lev XIII. žil a působil.
583

 Mater Dei je allecta
584

, potente
585

, potentissima
586

, magna
587

, 

                                                 
572

 SAR 117. 
573

 „Paratum novimus in materna Virginis bonitate perfugium, spesque Nostras non frustra  

in ea collocatas certo scimus.“ QuaPl 711. 
574

 Perbenigna Virgo, AdPop 1226. 
575

 Virgo misericors, FiPiu 1295. „...sainte Vierge est bénigne et miséricordieuse...“ SAR 128. 
576

 DH 150. 
577

 DH 251, 252. 
578

 De FIORES, Stefano – MEO, Salvatore. Nuovo Dizionario di Mariologia, s. 438. 
579

 Například „dogma“ Božího mateřství výslovně jmenuje v AdPop 1225. 
580

 EE3, Humanum genus 432, AdPop 1217. 
581

 IuSem 1196, AdPop 1218, FiPiu 1286, EE3, Militans ecclesiae 1340. 
582

 AuVir 1342. 
583

 Pro slovo „výsada“ Lev XIII. několikrát použil slovo „dignitas“, viz např. AdPop 1217. 
584

 SupAp 436. 
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augusta
588

, augustissima
589

, caelestis
590

, Divina
591

 a rovněž sanctissima
592

. „Důstojnost 

Matky Boží je jistotně tak vznešená, že nic většího už nelze nalézt.“, tvrdí Lev XIII.
593

 

Tuto nebetyčnou vznešenost vyvažuje karolinské pojetí „něžné“ Matky, jež je zvlášť 

patrné u Ludvíka M. Grigniona. Pro karolinskou dobu je charakteristické úsilí teologů 

Marii lidsky přiblížit a z jejího dominujícího obrazu oslavené nebeské Královny cíleně 

zvýraznit rysy něžně milující matky.
594

 Panna Maria tedy v encyklikách papeže  

Lva XIII. vystupuje do popředí i jako Mater benigna a benignissima
595

, misericors
596

, 

miserens
597

, indulgentissima
598

, tenera
599

, Mater omnium est optima et studiosissima
600

.  

Kromě toho tato matka, jež je Dei et hominum Mater
601

, je nejen Matkou Krista,  

ale je i Matkou naší! Teologie doby karolingů vyzískala pro Boží Mateřství aspekt 

spásného činu pro lidstvo. Maria je stále více nahlížena jako duchovní matka všech lidí. 

Už pro Ambrože Autperta (790 – 859) je Maria matkou věřících (a vyvolených). Možná 

dříve, ale s jistotou v době Anselma z Canteburry došlo ke spojení Mater Dei – Mater 

nostra a rozvíjí se zde analogie mezi Marií a církví. Maria je Matka milosrdenství, která 

všechny lidi (pod Křížem) zrodila k životu v milosti.“
602

 To přejímá i Lev XIII., Maria 

je Matka Ježíšova a matka naše
603

 – v tom je její dvojí důstojnost. Maria, Matka Boží  

a lidí, je plná milosrdenství a milosti.
604

 Proto Lev XIII. křesťany nabádá: „Matku Kris-

ta a naši snažně vzývejme a svorně pobízejme: Ukaž se matkou, nechť přijme skrze tebe 

prosby, jenž zrodiv se pro nás, vzal na sebe býti tvým.“
605

 Tuto prosebnou citaci, vždy 

                                                                                                                                               
585

 MaDM 1050. 
586

 SupAp 350. 
587

 OcMen 939, MaDM 1030, IuSem 1207. 
588

 LaeSa 1094, AuVir 1350. 
589

 DiuTem 1422. 
590

 AdPop 1231. 
591

 OcMen 956, AdPop 1222, FiPiu 1283, 1298, AuVir 1344, 1348, PeQui 1956. 
592

 OcMen 967, MaDM 1044, FiPiu 1296, AuVir 1343, 1353. 
593

 „Certe Matris Dei tam in excelso dignitas est, ut nihil fieri maius queat.“ QuaPl 715. Překlad vlast. 
594

 PETRI, Heinrich – BEINERT, Wolfgang. Učení o Marii, s. 168. 
595

 OcMen 968, MaDM 1050. 
596

 MaDM 1036. 
597

 AdPop 1229. 
598

 MaDM 1039. 
599

 DiTem 1417. 
600

 MaDM 1046. Studiosissima, AdPop 1228. Omnium mater optima, AdPop 1229. 
601

 LaeSa 1114 
602

 PETRI, Heinrich – BEINERT, Wolfgang. Učení o Marii, s. 466–467. Viz AuVir 1343. 
603

 „Simul Mater Dei, simul Mater nostra“, AdPop 1229; OcMen 952. 
604

 „Mater divina... Mater eandem hominum, quae plena est misericordiae, plena est gratiarum.“ FiPiu 
1283. 

605
 „Mariam Matrem Christi et nostram appellemus concordesque obtestemur: «Monstra te esse 

matrem, sumat per te preces, qui pro nobis natus, tulit esse tuus».“ OcMen 952. Překlad vlastní. 
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k „Matce Boží a Matce naší“, nacházíme v růžencových encyklikách třikrát.
606

 Od velké 

Boží Rodičky se papež Lev XIII. pozvolna propracovává k duchovnímu mateřství  

Mariině
607

, k jejímu soucitu
608

, k něžné lásce Matky
609

 a konečně k její mateřské  

dobrotě
610

. Maria je bona mater
611

, ta, do níž Bůh vložil plnost všeho dobra,
612

 ten Bůh, 

jenž sám jediný (solus Deus) všech dober je zdrojem
613

. O shora zmíněné zmíněné dob-

rotě Panny Lev XIII. vypovídá, že je mateřská.
614

 Připravuje tím půdu pro přijetí tajem-

ství „dobré matky v koruně synů“.
615

 Grignion někdy také o Matce píše, že je vznešená, 

nebeská, svatá, mocná..., přesto je pro něj Matka průběžně a trvale naše, drahá, slitov-

ná, milosrdná, něžná, dobrotivá. Tyto přívlastky můžeme považovat sice za dědictví 

teologie doby karolinské (později dále zpracovávané autory jako jsou Lvem XIII.  

i Grignionem zmiňovaný sv. Bernard, Bernardin aj.), ale Grignionův titul bonne Mère  

v zásadě nemá v jeho dílech primárně citové zabarvení. Je titulem s věroučnou  

výpovědní hodnotou, vztahuje se k Bohu, původci a dárci všeho dobra. Četnost výskytu 

bonne Mère jsme alespoň částečně zdokumentovali v kapitole zvlášť vyhrazené mario-

logii Ludvíka M. Grigniona a jeho duchovní tvorbě. U papeže Lva XIII. představuje 

označení Panny Marie jako bona mater neobvyklou výjimku v jeho stylu psaní, podlo-

ženou navíc explicitními zmínkami o Boží dobrotě a dobrotivosti.
616

 Pán, rozdělovatel 

všech dober chtěl, aby Maria byla počátkem všech dober. Taková je totiž vůle Boží, 

tvrdí shodně s Grignionem Lev XIII.
617

 A stejně jako si stěžuje Grignion na katolické 

křesťany a učence, kteří považují kult Panny Marie za přehnaný, i Lev XIII. v encyklice 

Octobri mense vyjadřuje lítost nad těmi, kteří, nemajíce božskou víru, nectí Marii  

a dokonce i když víru mají, považují její kult za přehnaný,
618

 přestože Marie je matka 

Ježíše Krista, i matka naše.
619
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 V OcMen 952 a „«Monstra te esse matrem!» Maternae sit clementiae eius, familiam suam uni-

versam servare ab omni periculo incolumem... «Monstra te esse matrem!»“ v AdPop 1232. 
607

 „Ad spiritualis maternitatis eius officium proprie id attinet.“ AdPop 1229. 
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 Materna pietas. AuVir 1350. 
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 Tenera Matris amore. DiTem 1470. 
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 „Praecipuum semper ac solemne catholicis hominibus fuit in trepidis rebus dubiisque temporibus 

ad Mariam confugere et in materna eis bonitate conquiscere.“ SupAn 346. 
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 Bona mater in corona filiorum, FiPiu 1286.  
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 „...per eam in qua totius boni posuit plenitudem...“ SupAp 362. 
613

 Deus bonorum omnium fonte, AuVir 1350. OcMen 962. 
614

 QuaPl 711. 
615

 Viz pozn. 611. 
616

 QuaPl 707, OcMen 943, 959, 960, 962, MaDM 1044, 1045, LaeSa 1094, 1109, IuSem 1208, FiPiu 

1285, 1294, DiTem 1417. 
617

 DiTem 1417. 
618

 Lev XIII.: OcMen 951. Grignionon: PMÚ 64. 
619

 Viz pozn. 603. 
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3.3.4. Královna 

Odmítnutí adopcianismu teology karolinské doby s obzvláštním zdůrazňováním důstoj-

nosti Marie jako Dei-genitrix gloriosa mělo za následek, že Marii byla přiznávána  

důstojnost Královny. Královský obraz Marie byl od doby církevních Otců dál rozvíjen  

a pojí se s ním postupně stále uvědomělejší víra v Mariino nanebevzetí, podle níž byla 

Maria na konci své pozemské pouti vzata do nebeské slávy, s duší i tělem, zvlášť  

důstojným způsobem, bez následků v porušení, jaké působí smrt.
620

 Obecně věřenému 

mimořádnému vybavení Marie milostmi odpovídala i zbožná představa její větší oslavy 

v nebi.
621

 Království Mariino velmi zdůrazňuje Anselm z Canteburry, o němž víme,  

že jej Lev XIII. ve svých mariánských encyklikách rovněž cituje. Z pohledu žité spiritu-

ality se titul Královny objevoval v různých formách zásvětných modliteb věřících, kteří 

se vůči své Paní a Vádkyni stavěli do pozice služebníka a otroka. Představa patronátu 

Královny vykonávaným nad svěřeným lidem odpovídá středověkému chápání života. 

Zdrojem odhodlání k vlastnímu sebedarování se Královně (jako výraz osobní oddanosti) 

byla víra lidí v aktuální, transcendentní roli nebeské Paní a Královny, duchovní Matky 

všech křesťanů, jíž připisují všemohoucí přímluvu u Boha při hledání řešení v životních 

nesnázích.
622

 Jak jsme řekli, papež Lev XIII. je mužem dogmatických výpovědí  

a vyznavač Maiiných privilegií. Maria je v jeho dílech augusta caelorum Regina
623

, 

augusta Caeli Regina
624

, augustissima Regina et benignissima Mater
625

, magna Regina 

et Mater
626

, caelestis Regina
627

, Regina caelestis gloriosissima
628

, auspex et dux Regina 

caelestis
629

, universorum Regina stellans
630

. Užívání titulu Královny rovněž odpovídá 

touze papeže po obrození nepřáteli pošlapané slávy církve. Tuto upřímnou touhu  

ve svých encyklikách otevřeně vyslovuje. Žhoucí a důvěrná zbožná úcta k vznešené 

Královně nebes musí jasně vyniknout tam, kde se zdá, že násilí všude rozšířených  

omylů nebo rozmáhající se zkáza mravů nebo útok nepřátel uvádějí do nebezpečí církev 

Boží bojující, poznamenal v encyklice Supremi apostolatus.
631

 Titul Královny růžence, 
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 Dogma o Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil teprve papež Pius XII. apoštolskou konstitucí Munifi-

centissimus Deus dne 1. 11. 1950. 
621

 Viz PETRI, Heinrich – BEINERT, Wolfgang. Učení o Marii, s. 161–162. 
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 PETRI, Heinrich – BEINERT, Wolfgang. Učení o Marii, s. 403–404. 
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Regina sacratissimi Rosarii,
632

 však nezapadá ani do kategorie dogmatických výpovědí, 

ani do kategorie výsad. Přesto u Lva XIII. pozorujeme sklon tento titul na uvedené  

dvě kategorie navázat: caelestis Regina a Rosario
633

, Domina nostra et Regina augusta 

a Rosario sacrum
634

. U Grigniona titul Královny, případně vládkyně, v jeho dílech  

vidíme jako: Reine du ciel
635

, Reine des cieux
636

, Reine et souveraine du ciel et de la 

terre
637

, auguste Reine
638

, potažmo Souveraine
639

 a imperatrice de l´univers
640

. Maria  

je předně a stále Matkou Toho, který je Králem nebes, je Mère du Roi des cieux
641

.  

Svůj Traktát o pravé úctě k svaté Panně s podtitulem Příprava na Království Ježíše 

Krista Grignion začíná výrokem: „Skrze Pannu Marii přišel Kristus na svět a skrze Ni 

má také ve světě kralovat.“ Mariinu královskou hodnost však zcela zahaluje do služby 

Kristu Králi. Opět vysvětluje, že „Maria je Královnou nebe i země prostřednictvím  

milosti, stejně jako Ježíš je jejich Králem svou přirozeností a silou, jíž si podrobuje 

všechno.“ (PMÚ 38) Grignion ve svých dílech nereflektuje nijak výrazně augustinovské 

pojetí „civitas Dei“ Myšlenka světa jako prostoru, v němž se má snahou křesťanů utvr-

zovat a sílit Kristovo Boží království, nemá v jeho pastorační péči takovou váhu,  

aby cítil potřebu vztahovat ji intenzivněji k Panně Marii jako královně a tuto potřebu 

neaplikuje běžně ani na Krista. Ve svém pastoračním údělu lidového misionáře totiž 

nesdílel stejný typ starostí o budoucnost univerzální církve jako papež Lev XIII.  

Byl „pouhým“, byť duchovně plodným lidovým kazatelem, pro kterého prioritou byla 

spása duší. Jeho osobní vztah k Marii odráží vztah ke svěřeným duším, je vztahem k 

Reine des Coeurs, Královně srdcí
642

, Reine dans une âme, Královně duše
643

. Grignion 

spíše než titul Královny používá výraz (bonne, ma chère) Maîtresse
644

, běžně překláda-

né jako Paní, která je aimable
645

. Tato Maîtresse je však jako obvykle paralelou k Ježíši 

Kristu, jenž je (bon, mon cher, divin, céleste) Maître, a kterým Grignion nemíní titul 

Pána – Seugneur, ale Mistra – učitele. Přestože titul Královna růžence Grignion expli-
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citně nepoužívá, mohl k němu připravit cestu, když o Marii napsal: „Bůh ji učinil  

Královnou nebe i země, velitelkou svých vojsk, rozdavatelkou svých milostí, vykonava-

telkou svých velkých divů, obnovitelkou lidského pokolení, prostřednicí lidí, ničitelkou 

Božích nepřátel a věrnou společnicí ve svých velikých činech a vítězstvích.“ (PMÚ 28) 

Téměř slyšíme ozvěny děl v bitvě u Lepanta. To, co Grignion vyjádřil mnoha slovy, 

Lev XIII. shrnul v titulu Královna posvátného růžence, kterou roku 1898 zařadil mezi 

invokace do Loretánských litanií. 

3.3.5. Prostřednice 

Ježíš Kristus, dokonale člověk a dokonale Boží Syn, je Slovem od věčnosti u Boha  

a v Bohu přebývajícím, které z Marie získalo lidské tělo. Toto Slovo je obdařené rozu-

movou duší, s níž je substanciálně spojené právě díky svému zrození podle těla.
646

 Boží 

Syn je tedy jedna osoba, ale má dvě přirozenosti, božskou a lidskou,
647

 dvě vůle, bož-

skou a lidskou a dva způsoby konání – božské a lidské.
648

 Tím se Ježíš Kristus stává 

dokonalým prostředníkem mezi Bohem a lidmi. Sv. apoštol Pavel o něm píše: „Je totiž 

jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám 

sebe jako výkupné za všechny.“ (1. Tim 2, 5–6) Univerzální Mariino prostřednictví  

pak má základ v Kristově prostřednictví skrze její přímou osobní účast na tajemství  

Vtělení a Vykoupení. Je-li Kristus Prostředníkem mezi Bohem a lidmi (podle Pavlo-

vých slov), pak mariánští ctitelé a teologové vztahovali tento obraz i na Marii. Zprvu 

byl však Mariin titul prostřednice chápán jen jako prosebná invokace, bez specifických 

doktrinálních obsahů, jak to vidíme i v pradávné modlitbě Sub tuum praesidium.
649

  

Sv. Irenej nazývá Marii „příčinou spásy“, Basilius ze Seleucie († kol. 468) Prostřednicí 

mezi Bohem a lidmi, Teodor z Ankary († 446) zase rozdavatelkou dober spásy.
650

 Víra 

lidu v účinné spásné prostřednictví Panny Marie se stále udržovala živá a rostla. Obecně 

se dá konstatovat, že až do středověku se pozornost církevních otců a posléze učitelů 

teologie obracela spíše k tajemství Vtělení jako k základu Mariiny prostřednické funk-

ce. Vtělení Krista představuje dějinně spásný fakt, že Maria byla vybrána k tomu,  

aby skrze ně zprostředkovala světu Vykupitele. To vedlo věřící k tomu, že se na Marii 

nedívali již jen na omilostněnou osobu, ale nahlíželi ji v této její spásně zprostředkující 

funkci. Od 6. století církevní otcové dávali podněty k upřesňování významů a definic 
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Mariina prostřednictví. V tomto období se jak na západě, tak na východě u byzantských 

teologů, rozmáhá slovní spojení „skrze Marii“.
651

 Známá paralela, že hřích přišel  

do světa skrze Evu a milost skrze Marii, rezonuje stále ještě i v dílech Grignionových. 

Od 13. století se titul prostřednice objevuje stále častěji: Petr z Blois († kol. 1204)  

opěvuje Marii, jež je Prostřednicí mezi Bohem a lidmi, Kněžnou a Královnou nebe,  

Paní světa, Obnovitelkou světa, Ničitelkou pekla, Slávou mučedníků...“ Nemyslí  

tím ještě přímé spolupůsobení Marie na díle vykoupení, nýbrž opět vyzdvihuje význam 

Božího vtělení a tím i Mariiny funkce ve vykoupení světa.
652

 Petr Damián († 1072) zdů-

razňoval prostřednickou funkci Marie, když skrze Vtělení Krista viděl z Marie vyjít 

církev. Anselm z Canteburry († 1109) se soustřeďoval na otázku důvodu vtělení Krista, 

ale uvažoval již o soteriologickém významu „matky Vykupitele“, „usmiřitelky světa  

a brány života“. Bernard z Clairvaux († 1153) rozvíjel myšlenku Prostřednice milostí 

jako mariánský ctitel a myslitel. Hranice působnosti Prostředníka – Krista a Marie – 

Prostřednice k Prostředníku, byly někdy velmi nezřetelné. Pohled teologů na prostřed-

nickou funkci Mariinu se přesouval stále více z tajemství Vtělení na tajemství Vykou-

pení. Tajemství Vykoupení se nově jevilo rovněž jako stěžejní a zároveň komplemen-

tární k tajemství Vtělení, dosud upřednostňovanému jakožto základ Mariiny mateřské 

funkce realizované v přímluvě a rozdílení Božích milostí. Tendence teologů a duchov-

ních spisovatelů vedly často k paralelám, zrcadlovému pojmosloví, používanému 

u Panny Marie. Pokud je Kristus novým Adamem, Maria je novou Evou. Je-li Ježíš 

Kristus viděn Pánem, Prostředníkem, Vykupitelem, Spasitelem, i Panna Maria se v řádu 

milosti těšila titulům Paní, Prostřednice, někdy i Spasitelky nebo (spolu)Vykupitelky.
653

 

Tyto abinace nebyly vždy příliš šťastně zvolené ani formulované a působily v dějinách 

názorové střety mezi katolíky a protestanty. Teprve v 18. století docházelo k prvním 

pokusům o budování základů vlastní doktrinální teze ohledně Mariina prostřednictví 

v jeho komplexnějším rozměru. Pokus o rovnováhu a komplemetaritu mezi zmíněnými 

dvěma tajemstvími (Vtělení a Vykoupení) vidíme jak v dílech Ludvíka M. Grigniona, 

tak v dílech papeže Lva XIII.
654

 Potřeba odlišovat prohlubující se systematickou teolo-
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gickou reflexi od lidových postojů byla čím dál tím zřejmější a naléhavější. V teologii 

předcházející 2. vatikánskému koncilu teologové vycházeli z učení sv. Tomáše Akvin-

ského o Kristu Prostředníku, jenž propojoval dva nejzazší konce.
655

 Jak jsme již řekli, 

posléze aplikovali na Marii titul prostřednice v analogii k titulu prostředníka, který  

dal Kristu apoštol sv. Pavel.  Přiznali tím titulu prostřednice význam spolupráce jak  

na objektivním díle vykoupení, uskutečněném v Kristově oběti na kříži v historickém 

okamžiku Mariina života, tak i spolupráce na aktuální aplikaci plodů vykoupení (vy-

koupení subjektivní) skrze přímluvu a rozdílení milostí.
656

 Kristus je v obou případech 

vykoupení (objektivního i subjektivního) jediným prostředníkem, protože je jeho hlavní, 

nezávislou, soběstačnou a nutnou příčinou, kdežto Maria se stává prostřednicí jako pří-

čina sekundární, závislá, nesoběstačná a nutná hypoteticky.
657

 O mnoho později, když 

se shromáždili otcové biskupové a teologové na 2. vatikánském koncilu (1962 – 1965), 

byla r. 1964 vydána věroučná konsituce o církvi Lumen gentium. V ní de facto potvrzu-

jí zasazení Mariina titulu Prostřednice do rámce soteriologie. Shodují se, že Maria neby-

la použita Bohem jen trpně, nýbrž ze své svobodné víry a poslušnosti spolupracovala  

na lidské spáse. Svou poslušností se stala příčinou spásy pro sebe i pro lidské pokolení. 

Spojení matky se synem v díle spásy je zřejmé od chvíle pozemského početí Krista  

až do jeho smrti.
658

 A nejen to – „Mariino mateřství v plánu milosti trvá neustále  

od okamžiku souhlasu, který s vírou vyjádřila při zvěstování a bez váhání zachovala 

pod křížem, až do věčného dovršení spásy všech vyvolených. Když byla vzata do nebe, 

neopustila tento spasitelný úkol, ale nadále nám získává dary věčné spásy svými mno-

honásobnými přímluvami.“
659

 Významový obsah Mariina titulu univerzální prostředni-

ce (zpočátku chápaného jen jako invokace) spočíval odedávna a vždy v Mariině úkolu 

aktuálně rozdílet Bohem jí svěřené milosti. Maria je nazývána správkyní Božích milostí 

a jejich rozdavatelkou.
660

 Maria je také prostřednicí přímluvnou a jako taková vystupuje 
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v dílech obou autorů: jako prostřednice s připojeným titulem přímluvkyně, případně 

satisfakčním teoretikům bližším titulem obhájkyně. Tohoto titulu se více přidržoval 

Grignion, ale vždycky v něm vnímal jako hlavní účel přímluvu vnouzi. Jeho chére 

avocate et médiatrice
661

 je současně notre médiatrice d´intercession
662

. V jeho době  

se slovům sv. apoštola Pavla rozumělo tak, že Vykoupení je historickým dílem Krista, 

jenž vykoupil člověka z hříchu, opět pro něj získal milost a dál na každém člověku 

uplatňuje její účinky a vše, co Kristovo prostřednictví v sobě zahrnuje. Zcela tu však 

chybělo specifické prohloubení a určení přesných teologických obsahů v pojmech „pro-

střednictví“, „spása“ i „vykoupení“. Pokud Grignion pracuje s titulem Panny Marie jako 

Prostřednice (ať se už zakládá na jednom či druhém spásném tajemství Krista), pracuje 

v prostředí na teologickou terminologii velmi chudém: staré výrazivo přežívá, nové  

ještě není. I Lev XIII. si je vědom výzvy, ba nutnosti zásahu, a řeší ji návrhem k tomis-

tickému způsobu myšlení. Teprve 2. vatikánský koncil učinil nový krok k objasnění 

vnitřního řádu a soudržnosti prostřednictví Krista a od něho odvislého prostřednictví 

Mariina, když Mariino prostřednictví hodnotí nikoli již v essenci, nýbrž v jeho stupni, 

jako Mariinu eminentní, jedinečnou a přetrvávající spolupráci na Kristově díle vykou-

pení.
663

 Po 2. vatikánském koncilu je Maria, jejíž božské mateřství je „dar a úkol“,
664

 

přítomná v tajemství Vykoupení, je první spolupracovnicí na Kristově díle spásy  

a „jedinečným způsobem nad jiné velkodušnou společnicí a pokornou služebnicí  

Pána“.
665

 Vrátíme-li se zpět k Ludvíkovi M. Grignionovi, pak tento za svého života  

pracoval s titulem Panny Marie Prostřednice Božích milostí, pro výše uvedené skuteč-

nosti tehdy ještě „všech milostí“. Zmínili jsme, že pro některé teology univerzální  

prostřednictví všech milostí významově tkvělo jak v Mariině spolupráci na vykoupení 

objektivním (a tím v získání milosti), tak na vykoupení subjektivním (tj. v možnosti 

aktuálního uplatnění plodů milosti pro každého jednotlivého člověka).
666

 Podle tohoto 

výkladu by se titul univerzální prostřednice milostí odlišil pouze nominálně a nikoliv 

reálně od titulu duchovní matky, matky milosti. Prostřednictví by pak bylo synonymem 

duchovního mateřství Marie.
667

 Aspekt podobnosti Mariina prostřednictví a mateřství 

lze rovněž zachytit v Grignionových výrocích. Nicméně jak Mariino prostřednictví,  
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tak v té době porůznu hypotetizované a reflektované spoluvykupitelství, by měly  

u všech teologů jediný teologický kořen, totiž nepřetržitou mateřskou spolupráci Marie 

na spásném díle Krista, od zvěstování po paruzii Pána a Mariino oslavení v nebi, a také 

jediný základ, totiž jednotu Matky se Synem.
668

 2. vatikánský koncil myšlenku funkce 

Panny Marie formulované explicitně jako Spoluvykupitelky nepodporuje, ale ponechá-

vá jí všechny nejdůstojnější úlohy starostlivé Matky, jež je Matkou Boží i Matkou  

naší.
669

 Mariino prostřednictví je dominantním tématem v námi zkoumaných Grignio-

nových mariánských spisech a nemenší pozornost Marii jako prostřednici věnuje  

Lev XIII. Po tom, co jsme výše uvedli o univerzálním prostřednictví Panny Marie  

a o jeho historickém a významovém vývoji, můžeme dodat, že její prostřednictví v sobě 

zahrnuje tři základní skutečnosti: skutečnost nabytí milosti (Maria je nazývána Poklad-

nicí), oprávnění Marie spravovat získanou milost, která je mimo jiné hojná, protože 

nekonečné jsou zásluhy Krista, s nimiž má tu čest disponovat (Maria je Správkyní mi-

lostí) a Mariino aktivní rozdílení milosti lidem a to od milostí časných po milosti věčné 

spásy (Maria je Rozdavatelkou Božích milostí). Ve struktuře spásného poslání Rozdava-

telky Božích milostí (stejně tak i Přímluvkyně) se nabízejí tři interpretace: 1) kauzalita 

nebo vliv morální – zásluhy a přímluvy Marie hýbou Bohem, aby prokázal přízeň,  

poskytnul pomoc nebo v duši vytvořil milost. Bůh je bezprostřední příčinou milosti, 

Maria je causa mediata. 2) kauzalita nebo vliv tělesně-strumentální jako mechanismus 

disponující k milosti – prostřednictví Mariino by jako causa strumentalis podporovalo 

v lidech dispozici k milosti nebo by v nich vytvářelo nárok milost požadovat. 3) kauza-

lita tělesně-strumentální milost produkující, a to v tom smyslu, že Maria je nástrojem 

v rukách Božích k vylití a produkci milosti, přízně a pomoci ve prospěch lidí.
670

 Ludvík 

M. Grignion se kloní převážně k třetí interpretaci. Aby tedy Maria mohla být prostřed-

nicí, musí něčím disponovat, a protože od Boha získala milosti již při svém početí,  

je od počátku Boží pokladnicí. Maria nalezla u Boha milost
671

 a této milostiplné Panně 

Grignion klade do úst větu: „Slova milosti plná mi představují, že Duch Svatý mne  

zahrnul tolika milostmi, že se s nimi mohu hojně sdílet s těmi, kdo o ně prosí mým  

prostřednictvím.“
672

 Maria – Pokladnice, má lidem z čeho dávat. Grignion píše: „Tento 

Bůh má přebohatou pokladnici nebo sklad, kde je ukryto všechno krásné, skvělé, vzácné 
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a drahocenné, i Jeho vlastní Syn. Touto ohromnou pokladnicí není nikdo jiný než  

Maria. Světci ji nazývají Pokladnicí Páně, z jejíž plnosti jsou lidé obohacováni.“
673

  

O nevolníkovi lásky, který se Marii odevzdává, čteme: „...když se úplně obětoval Kristu 

prostřednictvím této laskavé Matky, má už jen jednu pokladnici, v níž jsou všechna jeho 

dobra. Ta pokladnice už není u něho, tou pokladnicí je už Maria.“
674

 Maria je totiž 

„maîtresse des biens de Dieu“ – Paní dober Božích.
675

 Maria je u Grigniona Pokladnicí 

nehledě k zásluhám získaným ve spolupráci na díle vykoupení. Ona je Pokladnicí  

od počátku, protože od počátku „milostiplná“.
676

 Posléze skrze tajemství vtělení je plná 

Ježíše – nezměrného Pokladu, teprve potom je pokladnicí plnou zásluh plynoucích  

z věrné spolupráce na Kristově díle spásy. Lev XIII. titul Pokladnice zcela opomíjí.  

Je to proto, že necítí potřebu zabývat se přímo naukou o milosti, ale jejími účinky ucho-

penými v Mariině aktuální viditelné pomoci lidstvu, v kterou tolik doufal, když psal 

růžencové encykliky. Jinak je tomu s titulem Správkyně/ Rozdavatelky Božích milostí.
677

 

Zatímco Pokladnice má blížeji k tajemství Vtělení Krista a k tajemství plnosti milosti 

v Marii, titul Rozdavatelky Božích milostí se váže na obě tajemství – Vtělení i Vykou-

pení. Než se podle Grigniona Maria stala správkyní a rozdavatelkou Božích milostí, 

nejprve u Boha milost sama nalezla, uchovávala ji a rozmnožovala, že dosáhla jejího 

nepochopitelného stupně.
678

 Její předjímaná funkce správkyně a rozdavatelky milostí 

zároveň průběžně dozrávala. Kdo by chtěl nalézt milost, nalezne ji jen skrze Marii,  

protože Marii od jejího syna Ježíše, pravého Božího Pokladu, nelze oddělit. Maria tedy 

měla plnost milosti posvěcující v Duchu Svatém,
679

 ale k plné dokonalosti lidského  

                                                 
673

 PMÚ 23. 
674

 PMÚ 145. Srov. též PMÚ 216.  
675

 ASE 207. 
676

 „Jediná Maria nalezla u Boha milost bez pomoci jiné stvořené bytosti. Všichni, kdo od té doby  
nalezli a naleznou u Boha milost, nalezli a naleznou ji jen skrze Marii. Maria byla plná mlosti, když  

ji pozdravil archanděl Gabriel, a Duch Svatý ji naplnil milostí v překypující míře, když ji nevýslovným 

způsobem zastínil. Maria pak den ode dne a v každém okamžiku tuto dvojí plnost tak rozmnožovala,  
že dosáhla nesmírného a nepochopitelného stupně milosti. Bůh ji tedy učinil jedinou správkyní svých 

pokladů a rozdavatelkou svých milostí, aby zušlechťovala, vyvyšovala a obohacovala ty, které chce,  
aby uváděla na úzkou cestu k nebi ty, které chce, aby navzdory všemu provázela těsnou branou do života 

ty, které chce, a aby dávala trůn, žezlo a královskou korunu těm, kterým chce. Ježíš je vždycky a všude 

plodem a Synem Mariiným a Maria je všude opravdovým stromem, který nese plod života, a je pravou 
Matkou, která ho rodí.“ PMÚ 44. 

677
 Latinsky administra caelestis gratiarum (SupAp 344, SupAn 434, AdPop 1220), donorum  

Dei conciliatrix (AdPop 1220). Italsky dispensatrice delle celesti grazie (SupAp 344), amministratrice 

delle grazie celesti (SupAn 434), dispensatrice della grazia, dispensatrice dei doni celesti (AdPop 1220). 
Grignion: VD 24, 25, 28, 44, 206; SM 10, 39; SAR 58; AES 207. 

678
 Viz pozn. 676. 

679
 „Bůh Duch svatý svěřil své nevýslovné dary Marii, své věrné Snoubence, a Ji vyvolil za rozdava-

telku všeho, co On má. Ona tedy rozděluje všechny Jeho dary a milosti, komu chce, kolik chce, jak chce  

a kdy chce. Lidé nedostávají žádný nebeský dar, aniž by prošel Jejíma panenskýma rukama. Taková  
je totiž vůle Boha, který chtěl, abychom všechno měli skrze Marii.“ PMÚ 25. 



 

122 

tvora se měla ještě zúčastnit v historickém okamžiku svého života naplnění Božího  

slibu o milosti vykoupení, kdy by před ním nalezlo milost celé lidstvo, jehož ona sama 

byla součástí, skrze Kristovu oběť na kříži. Tak se Maria mohla stát skutečně rozdava-

telkou toho, co před tím ještě nemohla mít, ale jen předjímat ve svém neposkvrněném 

početí: „Bůh Syn svěřil své Matce všechno, co získal svým životem a smrtí, své neko-

nečné zásluhy a obdivuhodné ctnosti. Ji učinil správkyní pokladu, který mu Otec  

dal za dědictví. Jejím prostřednictvím převádí své zásluhy na své údy, Jejím prostřed-

nictvím uděluje své ctnosti a rozdává své milosti. Ona je tajemným přívodem, Jeho ře-

čištěm, kterým On dává jemně a hojně průchod svému milosrdenství...“
680

 Díla vykou-

pení se účastní každá z osob Nejsvětější Trojice, každá však zcela jiným a jedinečným, 

sobě vlastním způsobem: Duch Svatý posvěcuje oběť, Syn se obětuje, Otec odevzdává 

Synu moc vládnout nade vším stvořením jako odměnu za prokázanou dokonalou  

poslušnost Ježíše Krista, jehož lidská přirozenost je trvale a nerozdílně spojena 

s božskou přirozeností v jednotě božského Logu.
681

 Pro Marii jako prostřednici díla 

vtělení (skrze své Boží mateřství) a účastnici díla vykoupení (pod Křížem) z toho plyne, 

že „Bůh ji vyvolil za pokladnici, správkyni a rozdělovatelku všech svých milostí, takže 

všechny jeho dary procházejí jejíma rukama a podle moci, kterou z toho získala... dává 

komu chce, jak chce, kdy chce a kolik chce milostí Věčného Otce, ctností Ježíše Krista 

a darů Ducha Svatého.“
682

 Jako Bůh Otec oslavil svého Syna, nemohl neoslavit i jeho 

Matku. Grignion je přesvědčený, že tak to Bůh prostě chtěl: „Taková je vůle Boha,  

který povyšuje ponížené, aby se nebe, země i peklo musely, dobrovolně, sklánět  

před rozkazy pokorné Panny Marie. Bůh ji učinil Královnou nebe a země, velitelkou 

svých vojsk, správkyní svých pokladů, rozdavatelkou svých milostí, vykonavatelkou 

svých velkých divů, obnovitelkou lidského pokolení, prostřednicí lidí, ničitelkou  

Božích nepřátel a věrnou společnicí ve svých velikých činech a vítězstvích.“
683

 Tuto 

víru spojují jak Grignion, tak papež Lev XIII. s účinností modlitby růžence. Zároveň  

se tím vysvětluje i Boží dopuštění zla, Boží dopuštění hříchu. Konečný stav slávy věcí 

předčí dokonalost jejich počátku. Proto Grignion může vložit do Mariiných úst jako 

nové Evě slova ujištění: „A jestliže jsem milosti plná, hojně ji budu rozdílet svým dra-

                                                 
680

 PMÚ 24. 
681

 V Nejsvětější Trojici jedna Boží osoba je nazývaná Syn, má ve své jednotě dvě nerozdělené  

a nesmíšené přirozenosti – božskou a lidskou, má v dokonalé jednotě dvě autonomní vůle – božskou  
a lidskou a v dokonalé jednotě dva autonomní způsoby konání – božské a lidské. Srov. DS 487. 

682
 SM 10. Překlad vlastní. 

683
 PMÚ 28. 
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hým dětem.“
684

 Texty v námi zkoumaných Grignionových dílech, které se jakýmkoli 

způsobem dotýkají Mariina prostřednictví, jsme shromáždili v jeden celek a připojili 

k této práci jako zvláštní přílohu, která nabízí jejich přehled a možnost hlubšího vhledu. 

A toto všechno jsme uvedli, protože myšlenku, že Bůh sám chtěl mít Marii správkyní 

nebeských milostí, a že vyslyší prosebné modlitby věřících skrze ni k němu pozvedané, 

nacházíme rovněž u Lva XIII., a sice například v encyklice Superiore anno.
685

 Od první 

papežovy mariánské encykliky Supremi apostolatus Maria je vskutku u Boha  

zprostředkovatelka – sequestra a nebeských milostí správkyně – caelestium administra 

gratiarum.
 
Její prostřednictví má základ v důstojnosti Boží Rodičky, sedící v nebesích 

na nejvyšším trůnu moci a slávy.
686

 Jinde je Maria prosebnice za odvrácení zlého –  

deprecatrix 
687

, plná milosrdenství a milosti.
688

 Odpustky, které stanovil Lev XIII.  

u příležitosti slavení růžencového měsíce října, jsou podle jeho slov udělovány téměř 

„skrze milosrdné ruce Panny“, tvrdí ve Fidentem piumque.
689

 Lev XIII. připomíná  

křesťanům dávnou víru předků, že do rukou velké Matky Boží, nejmocnější pomoci 

křesťanů, jsou vloženy všechny milosti.
690

 I Lev XIII. připomíná, že Maria je s Kristem 

spojená v nejvyšší míře
691

 a Kristus si ji vybral za spolupracovnici a správkyni prvních 

dvou zázraků učiněných během svého pozemského života: v zázraku milosti, při němž 

se radostí pohnulo dítě v lůně Alžběty po Mariině pozdravu a v zázraku v řádu přiroze-

nosti na svatbě v Káni Galilejské, když Kristus proměnil vodu ve víno.
692

 A konečně 

Maria je vrchovatě naplněným kanálem, řečištěm, stejně jako u Grigniona, skrze který 

plynou lidem nebeské milosti, a v Mariiných rukách jsou poklady Pánova slitování.
693

 

„Bůh chtěl, aby ona byla počátkem (principem) všech dober.“, cituje Lev XIII.  

sv. Ireneje.
694

 Forumuluje příčinu Mariiny prostřednické funkce pokladnice, správkyně  

i rozdělovatelky Božích milostí – Boží autoritu a vůli, i účinky – podíl na dobru, jehož 

                                                 
684

 TSR 89.  
685

 „Deus... audiat tandem preces obsecrantium per eam, quam ipse caelestium gratiarum voluit esse 

administram.“ SupAn 434. 
686

 „Hanc ad rem nihil validius potiusque iudicamus, quam religione et pietate demereri magnam  

Dei Parentem Mariam Virginem quae pacis nostrae apud Deum sequestra et caelestium administra grati-

arum, in celsissimo potestatis est gloriaeque fastigio in caelis collocata, ut hominibus ad sempiternam 
illam civitatem per tot labores et pericula contendentibus patrocinii sui subsidium impertiat.“ SupAp 344. 

687
 IuSem 1190. 

688
 Plena est misericordiae, plena gratiarum, FiPiu 1283. 

689
 „...quasi per manus misericordis Virginis impertita...“, FiPiu 1295. 

690
 ViBeN 1770. 

691
 „...utpote quae Christo maxime coniuncta...“, FiPiu 1298. 

692
 Prodigii administra, AuVir 1343. 

693
 „Ab ipsa enim, tamquam uberrimo ductu, caelestium gratiarum haustus derivantur: eius «in mani-

bus sunt thesauri miserationum Domini».“ DiTem 1417. 
694

 „Vult illam Deus bonorum omnium esse principium.“ Ibid. 
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jediným zdrojem je Bůh. Papež Lev XIII. je velmi opatrný na vlastní definice a výklady 

Mariina prostřednictví, a proto se opírá o citace jiných. Zaujímá s Grignionem stejný 

postoj – předává to, co sám přijal. Pokud jde o Mariin titul Prostřednice, Grignion  

používá slovo médiatrice a jeho složeniny: médiatrice des hommes (DV 28), (nostre) 

avvocate et (notre) médiatrice (DV 55, SM 36, SAR 58), médiatrice d´intercession  

(DV 86), notre médiatrice auprés de lui, qui est notre médiateur (DV 85, SM 36, ASE 

223). Tyto složeniny obsahují výkladové roviny Mariina prostřednictví stavěného  

na inkarnační a soteriologiký základ. S ním souvisí titul réparatrice du gendre huma-

in.
695

 Je to titul, který Lev XIII. podobně použil v encyklice Adiutrix populi (1220) jako 

reparatrix totius orbis a humanae redemptionis patrandi administra. Poprvé nacházíme 

tento titul mediatrix v závěrečném odstavci encykliky Iucunda semper (1209). Podle 

slov Lva XIII. aktuálně zvlášť viditelná ničemnost nepřátel církve přesáhla šechny me-

ze, působí Boží hněv a přitahuje na zemi spravedlivý Boží trest. Bylo tedy třeba modlit 

se růženec v protiváze k pohrdání a k výsměchu katolickému náboženství, k výsměchu 

důvěře v přímluvu svaté Panny a k urážkám božství Ježíše Krista, bez něhož se hroutí 

základy vykoupení. Vrchol zvrácenosti Lev XIII. spatřoval ve snaze o rehabilitaci Kris-

tova zrádce.
696

 Podle něj bylo třeba zvláštních úkonů na odčinění urážek nejvíce milují-

címu Původci naší spásy. Mezi tyto úkony patří úcta k velké Matce Boží, mocné pomoc-

nici křesťanského lidu, nejslavnější Královně nebe. Byl to totiž sám Bůh, který nám  

„ze své milosrdné dobroty opatřil (providit) takovou Prostřednici (Mediatrix)“ a chtěl, 

aby nám všechno, co máme, přicházelo „skrze Marii“. Její přímluva a milost ať prospí-

vá společným hlasům (modliteb) a ať rozhojňuje naději, vyslovuje přání Lev XIII.
697

  

V encyklice Supremi Apostolatus se Lev XIII. vrací rovněž k mariánské zkušenosti 

předků, tolik zdůrazňované i Grignionem, a sice že ve chvílích chvění a nejistoty bylo 

vždy první a svatou myšlenkou katolíků uchylovat se k Marii a utíkat se k její mateřské 

dobrotě. Dokazuje to naprostá úplná důvěra, kterou církev poprávu skládala v Matku 

Boží. Neposkvrněná Panna totiž, předem vyvolená, aby byla Matkou Boží, a tím samým 

učiněna družkou ve spásném díle lidského rodu, těší se u Syna moci a milosti tak vel-

                                                 
695

 „Telle est la volonté du Très-Haut, qui esalte les humbles, que le Ciel, la terre et les enfers plient, 

bon gré mal gré, aux commandement de l´humble Marie, qu´il a faite la souverine du ciel et de la terre,  
la générale de ses armées, la trésorière de ses trésors, la dispensatrice de ses grâces, l´ouvrière  

de ses grandes merveilles, la réparatrice du gendre humain, la médiatrice des hommes, l´exterminatrice 
des ennemis de Dieu et la fidèle compagne de ses grandeurs et de ses triomphes.“ DV 28. 

696
 IuSem 1205. 

697
 „Deus autem, Venerabiles Fratres, qui nobis «talem Mediatricem benignissima miseratione provi-

dit», quique «totum nos habere voluit per Mariam», eiusdem suffragio et gratia, faveat communibus  

votis, cumulet spes.“ IuSem 1208. Papež Lev XIII. cituje sv. Bernarda, De XII praerogativis B.M.V.,  
n. 2 a Sermo i nativ. B.M.V., n. 7. 
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kým, že žádný jiný tvor ani lidský ani andělský nikdy nedokázal, ba ani nedokáže  

dospět k větším. A protože radostí jí nejmilejší je pomáhat a těšit každého jednotlivého 

věřícího, který by vzýval její pomoc, nelze mít pochyb o tom, že ona ještě raději touží 

přijmout, ba dokonce jásá, když přijímá hlasy celé církve.
698

 Marii, která církvi získává 

pomoc, z nebe bdící nad církví jako matka, Lev XIII. staví čtenářům encykliky Adiutri-

cem populi před oči dřív, než se rozhodne použít opět termín mediatrix. Je součástí 

úradku Božího, „aby ta, která byla pomocnicí při uskutečňování vykoupení člověka, 

byla též v každém čase stejně tak pomocnicí při čerpání milosti, přičemž jí byla přene-

chána téměř nezměrná moc.“
699

 Papež vysvětluje, že křesťanské duše se cítí taženy 

k Marii téměř přirozeným instinktem a ponechávají své věci její dobrotě a starostlivosti. 

To pak je ten spravedlivý důvod, proč jí lidé všech dob přiznávali tituly domina nostra 

– mediatrix nostra, reparatrix totius orbis, donorum Dei conciliatrix
700

 Termín mediat-

rix se naposledy objevil v encyklice Fidentem piumque, jako stručné shrnutí Mariina 

prostřednictví zcela odvislého od prostřednictví Kristova: ona je ta, z níž se narodil  

Ježíš, je jeho pravou Matkou a proto důstojná a předjímaná (digna et preaccepta)  

ad Mediatorem Mediatrix
701

. Tento titul před tím, než jej použil, důkladně vyložil:  

Kdo by považoval za přehnanou a kdo by se chtěl vysmívat velké důvěře v pomoc  

a ochranu Panny? Všichni se přece shodují na tom a připouštějí, že jméno a funkce  

dokonalého Prostředníka nenáleží než Kristu, protože pouze on, Bůh a Člověk zároveň, 

smířil lidský rod se svým nejvyšším Otcem. Jeden je prostředník mezi Bohem a lidmi, 

člověk Kristus Ježíš, který sám sebe dal jako výkupné za všechny.
702

 Lev XIII. uvádí 

novozákonní zdroj Pavlova listu 1. Tim 2,5-6, a pokračuje tvrzením, že pokud nic neza-

kazuje, jak učí Tomáš Akvinský, aby se někdo jiný, v jistých ohledech, nazýval pro-

                                                 
698

 „Praecipuum semper ac solemne catholicis hominibus fuit in trepidis rebus dubiisque temporibus 

ad Mariam confugere et in materna eis bonitate conquiscere. Quo quidem ostenditur certissima non modo 

spes, sed plane fiducia, quam Ecclesia catholica semper habuit in Genetrice Dei iure repositam. Revera 
primaevae labis expers Virgo, allecta Dei Mater, et hoc ipso servandi hominum generis consors facta, 

tanta apud Filium gratia et potestate valet, ut maiorem nec humana nec angelica natura assecuta unquam 
sit, aut assequi possit. Cumque suave ipsi ac iucundum apprime sit, singulos suam flagitantes opem iuvare 

ac solari, dubitandum non est, quin Ecclesiae universae votis annuere multo libentius velit ac propemo-

dum gestiat.“ SupAp 346. Lat. slovo consors má více významových rovin. Zvolila jsem překlad družka, 
ale ekvivalent, vyjadřující jak společný podíl na dané záležitosti, i díl odměny, by byl spíš spolupodílnice. 

Varuji se zde italského překladu lat. slova consors jako corredentrice, v češtině tím pádem spoluvykupi-
telky. K tomuto termínu 2. vatikánský koncil zaujal odmítavý postoj a oproti němu vyzvedl Mariinu  

spoluúčast na Kristově díle spásy jako první spolupracovnice. Srov. LG 60–62. 
699

 "Nam inde, divino consilio, sic illa coepit advigilare Ecclesiae, sic nobis adesse et favere mater,  

ut quae humanae redemptionis patrandi administra fuerat, eadem gratiae ex illo in omne tempus derivan-

dae esset pariter administra, permissa ei paene immensa potestate." AdPop 1220. 
700

 AdPop 1220. 
701

 FiPiu 1289. 
702

 Ibid. 
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středníkem mezi Bohem a lidmi, nakolik dispozitivně a ministeriálně spolupracuje  

na spojení člověka s Bohem, jako jsou andělé, svatí, proroci a kněží staré i nové 

smlouvy, pak takový titul slávy nepochybně náleží, v míře daleko větší, vznešené  

Panně. Je nemožné představit si jiného tvora, který by naplnil nebo by se chystal naplnit 

dílo usmíření lidí s Bohem, podobné jejímu. Byla to ona, která lidem, obráceným 

k věčné zkáze, zrodila Spasitele, když při zvěstování tajemství pokoje, přineseném  

od anděla na zem, dala svůj obdivuhodný souhlas ve jménu celého lidského rodu.  

Ona je ta, z níž se narodil Ježíš, je jeho pravou Matkou a proto je důstojná a předjímaná 

ad Mediatorem Mediatrix.
703

 Při pozorné četbě vnímáme, že v zásadě v jediném odstav-

ci Lev XIII. shrnuje to, co o Panně Marii jako Prostřednici Grignion rozprostírá  

ve svých mariánských spisech: Jediným prostředníkem je Ježíš Kristus, podle slov apoš-

tola Pavla. Mariino prostřednictví je od něho odvozené, ale vychází také z předchozí 

zkušenosti a preexistence prostředníků mezi Bohem a lidmi již ve Starém zákoně. Zdro-

jem nároku na tituly Mariina prostřednictví je tajemství Vtělení s dvěma konstitučními 

prvky: jejím svobodným souhlasem a zrozením Spasitele. Můžeme jen doplnit,  

že posláním Mariina prostřednictví je v konečném důsledku navracet lidem pokoj.  

V encyklice Octobris mense Lev XIII. ještě předkládá Marii jako hominum generis con-

sors facta
704

 a dí, že je třeba hluboce ctít Boží úradky. Věčný Syn Otce totiž chtěl  

na sebe vzít lidskou přirozenost, aby ji vykoupil a pozvedl. Tím uzavřel s lidským  

rodem mystický manželský svazek. Tento svůj plán nepřivedl k naplnění dřív, dokud 

neobdržel souhlas té, která byla určena jako jeho Matka a která v jistém smyslu repre-

zentovala celý lidský rod, podle Tomáše Akvinského, který praví, že skrze Zvěstování 

se očekával souhlas Panny ve jménu a v zastoupení celé lidské přirozenosti. V důsledku 

toho lze se vší pravdou a přísně vzato tvrdit, že z Božího rozhodnutí nám nic nemůže 

být uděleno z nesmírného pokladu milosti Krista,
705

 než skrze Marii. Jako nikdo nemů-

že přistoupit k nejvyššímu Otci, než skrze Syna, tak nikdo nemůže přistoupit ke Kristu, 

než skrze Marii, uzavírá téma Lev XIII.
706

 V této pasáži Lev XIII. jasně uvádí tři stupně 
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 FiPiu 1289. 
704

 OcMen 346.  
705

 Srov. Jan 1,17. 
706

 „Divina consilia addecet magna cum religione intueri. Filius Dei aeternus, cum, ad hominis redem-
ptionem et decus, hominis naturam vellet suscipere, eaque re misticum quoddam cum universo humano 

genere initurus esset connubium, non id ante perfecit quam liberrima consensio accessisset designatae  

Matris, quae ipsius generis humani personam quodammodo agebat, ad eam illustrem verissimamque 
Aquinatis sententiam: «Per annuntiationem expectabatur consensus Virginis, loco totius humane naturae». 

Ex quo non minus vere proprieque affirmare licet, nihil prorsus de permagno illo omnis gratiae thesauro, 
quem attulit Dominus, siquidem «gratia et veritas per Iesum Christum facta est» (Io 1,17), nihil nobis, 
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prostřednictví, jež v traktátu sepsaném na téma pravé úcty k Panně Marii, uvádí i Grig-

nion.
707

 Vlastně i další pokračování papežovy encykliky Octobri mense zrcadlí Grignio-

novo myšlení: „Kolik moudrosti a milosrdenství září v tomto rozhodnutí Božím! Kolik 

pochopení pro slabost a křehkost lidí! My vskutku věříme v jeho dobrotu a vzdáváme  

za ni nekonečnou chválu, ale stejně tak věříme i v jeho nekonečnou spravedlnost.  

Cítíme hlubokou vděčnost za lásku Spasitele, který za každou duši prolil krev. Zároveň 

se obáváme jeho vlastnosti neúprosného Soudce. Chvějeme se kvůli svědomí obtížené-

mu našimi hříchy a potřebujeme tudíž slitovného přímluvce nebo ochránce, který by se 

jednak u Boha těšil velké milosti a jednak by byl duše tak blahovolné, že by nikomu 

ochranu neodepřel, ani těm nejzoufalejším, a zároveň by vléval důvěru v Boží shovíva-

vost. Tím nejjasnějším tvorem je Maria. Mocná je, Rodička Boha všemohoucího,  

ale kdo by dokázal být sladší, přičinlivější, laskavější, slitovnější. Takovou nám ji dal 

Bůh, sám si ji vyvolil jako Matku Jednorozeného, vlil do ní mateřské smysly vydechují-

cí lásku a odpuštění. Takovou nám ji ukazuje Ježíš Kristus, když se chtěl podřídit Marii 

jako syn matce, takovou ji předpověděl z kříže, když jí svěřil do péče celé lidstvo 

v učedníku Janovi, takovou se konečně ukázala i ona sama, když velkodušně přijala 

těžké dědictví, které jí umírající Syn zanechal a od té chvíle se jala plnit své povinnosti 

matky.“
708

 Jako bychom slyšeli Grigniona v Traktátu o pravé úctě k svaté Panně, kde 

říká, že máme Obhájkyni tak mocnou, že nikdy není neodmítnuta, tak vynalézavou,  

že zná všechna tajemství, jak získat Boží Srdce, tak dobrou a milosrdnou, že nikoho, 

jakkoli nepatrného a špatného, neodmítá. (VD 150) „Kolik moudrosti a milosrden-

ství...“, těmito slovy začal úryvek Lva XIII. Jeho výpovědí je, že Bůh dal lidem Marii, 

která rozumí hříšníkům a před Bohem se o ně stará. Podívejme se, co Grignion cítil jako 

nutné zakomponovat do svého veledíla Láska Věčné Moudrosti. Domníval se, že jeho 

                                                                                                                                               
nihil per Mariam, Deo sic volente, impertiri: ut, quo modo ad summum Patrem, nisi per Filium, nemo 
potest accedere, ita fere, nisi per îm, accedere nemo possit ad Christum.“ OcMen 949.  

707
 PMÚ 86. Viz též přílohu práce č. 1. 

708
 Srov.: „Quantum in hoc Dei consilio et sapientiae et misericordiae elucet! Quanta ad imbecillita-

tem fragilitatemque hominis convenientia! Cuius namque bonitatem credimus laudamusque infinitam, 

eiusdem infinitam credimus et veremur iustitiam; et quem amantissimum Servatorem, sanguinis  
animaeque prodigum, redamamus, eundem non exorabilem iudicem pertimescimus: quare factorum con-

scientia trepidis opus omnio deprecatore ac patrono, qui et magna ad Deum polleat gratia, et begnititate 
sit animi tanta, nullius ut recuset desperatissimi patrocinium, afflictosque iacentesque in spem erigat  

clementiae divinae. Ipsa preclarissime Maria: potens ea quidem, Dei Parens omnipotentis, sed, quod 
sapit dulcius, facilis, perbenigna, indulgentissima. Talem nobis praestitit Deus, cui, hoc ipso quod Uni-

genae sui Matrem elegit, maternos plane indidit sensus, aliud nihil spirantes nisi amorem et veniam; 

talem facto suo Iesus Christus ostendit, cum Mariae subesse et obtemperare ut matri filius sponte voluit: 
talem de cruce praedicavit, quum universitatem humani generis, in Ioanne discipulo, curandam ei foven-

damque commisit; talem denique se dedit ipsa, quae eam immensi laboris hereditatem, a moriente Figlio 
relictam, magno complexa animo, materna in omnes officia confestim coepit impendere.“ OcMen 950. 
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hříchy zasluhovaly Boží hněv. Kdo by se v takovém stavu odvážil přistoupit k svatému 

a vznešenému Majestátu? A proto Grignion píše Bohu: „To je to, proč jsem se uchýlil 

k přímluvě a milosrdenství Vaší nejsvětější Matky, kterou jste mi dal jako prostřednici  

u Vás. Je to její prostřednictví, skrze něž doufám, že od Vás obdržím lítost a odpuštění 

svých hříchů, získání a uchování Moudrosti.“
709

 Lev XIII. i Grignion chápou jak Marii-

nu úlohu přímluvy, tak obhajoby a mariánské úctě přikládají velký význam. Lev XIII. 

dokonce prohlašuje, že i kdyby nebylo tradice a písma, úcta k Panně Marii by tak jako 

tak tryskala ze srdcí křesťanů, protože impuls k ní pochází od Boha: „tento plán něžné-

ho milosrdenství, uskutečněného Bohem v Marii a Kristem stvrzený v jeho poslední 

vůli“, byl od počátku v církvi chápán jak apoštoly, tak prvními věřícími, a byl chápán  

a vyučován církevními učiteli všech dob.
710

 Ale i kdyby nebylo tradice, „nedal  

by se vysvětlit, bez božské víry, mocný impuls, který nás ponouká a jemně táhne 

k Marii. I kdyby mlčely tradice a písma, tato úcta by tryskala ze srdcí křesťanů.  

Bez Boží vůle si tento mocný impuls nelze vysvětlit. Všechno svěřujeme Marii, cítíme 

totiž živou touhu, či ještě lépe potřebu hledat u ní útočiště a pomoc, svěřovat jí naše 

plány, jednání, nevinnost i pokání, trápení a radosti, modlitby a přísliby, vskutku všech-

no, protože to, co by pro Boha od nás bylo méně přijatelné, od Marie vezme rád, pokud 

jí to všechno svěříme.
711

 Téhož mínění je Grignion: od Marie Bůh vezme to, co do nás 

by jinak nepřijal.
712

 Maria je naší prostřednicí u Boha. V závěru encykliky Octobri men-

se stojí zvolání implicitně vyjadřující Mariino prostřednictví, když Lev XIII. lid vybízí 

nepřetržitě „jednomyslně a jedním hlasem Marii pozdravovat, Marii snažně prosit, skrze 

Marii doufat všechno!“
713

 Podobnost s Grignionovým mariánským mottem je nasnadě: 

Vše skrze Marii – skrze Marii doufat všechno; s Marií a v Marii – Marii snažně prosit; 

pro Marii – jednomyslně a jedním hlasem Marii pozdravovat.
714

 Poté, co jsme si ukázali 

úzus titulu mediatrix a zaznamenali alespoň na malých ukázkách také jeho implicitní 

formy (předložka „per“), zbývá nám zastavit se u lat. slova conciliatrix, v encyklikách 

papeže Lva XIII. rovněž používaného ve významu prostřednice. Nacházíme jej ve čty-

řech encyklikách: Supremi apostolatus 345, Laetitiae sanctae 1094, Iucunda semper 

1203 a Adiutricem populi  1220. V encyklice Supremi apostolatus má prostřednická 
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 ASE 223. 
710

 OcMen 951. 
711

 Ibid. 
712

 Srov. PMÚ 146–150. 
713

 „...una mente et voce singulis horis Mariam consalutare, Mariam implorare, per Mariam sperare 

omnia!“ OcMen 968. 
714

 PMÚ 257. 
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funkce Marie – conciliatrix povahu zprostředkovatelky utišení Božího hněvu. Maria  

má a může usmířit lid se svým Synem, Synem Božím. Apud Deum conciliatrix, Mater 

eius augusta je v encyklice Laetitiae sanctae předmětem díků papeže Lva XIII.  

a vlastnost, kterou u Marie zvlášť vyzdvihuje, je její znamenitá láska (eximia caritas). 

Titulu mocné a vlídné (potens et clemens) Conciliatrix v encyklice Iucunda semper 

rovněž předchází chvála Mariiny objímající lásky (caritate complexa). V posledním 

případě je conciliatrix synonymem udělovatelky Božích milostí. V tomto případě titulu 

Dei donorum conciliatrix v encyklice Adiutricem populi předchází chvála Mariiny  

výjimečné dobroty (bonitas). Titul conciliatrix používá Lev XIII. tam, kde nijak neob-

jasňuje Mariinu spoluúčast na spásném Kristově díle, jako to činil u titulu mediatrix, 

aby zamezil jeho chybné interpretaci. Jeho texty kolem titulu conciliatrix zvýrazňu-

jí spíše kontrast mezi obávanou Boží spravedlností, pro kterou si hříšník nic od něj  

nezaslouží a mezi něžnou mateřskou láskou zprostředkovatelky Marie, která ve pro-

spěch hříšníka neustále aktivně jedná a rozdává Jeho dary. 

3.3.6. Pomocnice 

Lev XIII. nazval jednu ze svých  růžencových encyklik Adiutrix populi. Pomocnice,  

lat. adiutrix, je titul Panny Marie, ke kterému papež Lev XIII. evidentně chová osobní 

náklonnost. Ukrývá se v něm totiž jeho osobní a preferovaný výklad poslání Marie v její 

mateřské funkci Prostřednice. Maria zprostředkovává křesťanům pomoc. Titul Adiutrix 

nepatří k titulům formulovaným jako dogma a přesto jej u Lva XIII. nacházíme  

jak v encyklikách růžencových,
715

 tak v těch ostatních.
716

 Rovněž slovo auxilium –  

pomoc, se vyskystuje, nejčastěji ve spojení auxilium christianorum, v encyklikách  

růžencových
717

 i jiných.
718

 Maria nám získává pomoc oživujícího Ducha, míní  

Lev XIII.
719

 Překladatel latinských textů růžencových encyklik do jazyka italského  

                                                 
715

 OcMen 939 (potens christiani populi adiutrix), MaDM 1049 (christianorum adiutrix), IuSem 1207 

(adiutrix potens christianae rei), AdPop 1217 (adiutrix populi christiani potens et clementissima), 1231 

(Adiutrix), FiPiu 1288 (Adiutrix nominis catholici potentissima).  
716

 EE3, Arcanum divinae sapientiae 181, Etsi nos 291, Humanum genus 432, Quod auctoritate 542. 
717

 „Veteris et recentioris aevi historiae, ac sanctiores Ecclesiae fasti publicas privatasque ad Deipa-
ram obsecrationes et vota commemorant ac vicissim praebita per ipsam auxilia partamque divinitus 

tranquillitatem et pacem. Hinc insignes illi tituli, quibus eam catholicae gentes christianorum Auxiliatri-
cem, Opiferam, Solatricem, bellorum Potentem, Victricem, Paciferam consalutarunt. Quos inter praecipue 

commemorandus sollemnis ille ex Rosario ductus, quo insignia ipsius in universum christianum nomen 

beneficia ad perpetuitatem consecrata sunt.“ SupAp 348. 
718

 EE3, Diuturnum illud 256 (auxilium christianorum, tutela generis humani). Obdobně nacházíme 

Sospitatrix (Ochránkyně) v SupAn 439. 
719

 AdPop 1229.  
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překládal často latinské adiutrix jednoduše jako ausiliatrice.
720

 Grignion titul pomocni-

ce v námi zkoumaných textech nepoužívá, nýbrž dává přednost zmíněnému titulu notre 

avocate – naše obhájkyně.
721

 Pouze v  starodávném textu malé korunky svaté Panny, 

kterou Grignion doporučoval lidem k modlitbě, právě dvanácté Ave je adresováno  

Marii Adiutrix praesentissima.
722

 Nicméně na celé své knize Podivuhodné tajemství 

nejsvětějšího růžence ilustruje evidentní účinky a právě pomoc Panny Marie u těch,  

kdo se růženec modlí a v její pomoc doufají. Panna Maria, jak ji papež Lev XIII. 

v růžencových encyklikách představuje, realizuje svůj úkol Pomocnice vzývané právě 

modlitbou růžence. O velké Panně růžencové papež napsal, že je „nejsilnější pomoc 

křesťanů, jejíž moc cítí s chvěním mocnosti propasti“.
723

   

 

 

Závěr 

Svatý Ludvík Maria Grignion z Montfortu figuruje v obecném povědomí lidí jako 

zbožný lidový kazatel, něžný mariánský ctitel a šiřitel modlitby růžence. Některé prvky 

jeho osobní mariánské spirituality jsou známější než samo jeho učení o Panně Marii  

a jsou pro nás těmi nejméně srozumitelnými a kvůli odlišné kulturní a duchovní formaci 

soudobého člověka i nejméně přijatelnými, jako například zbožný úkon úplného ode-

vzdání sebe sama Panně Marii v dobrovolně pěstované identitě jejího otroka. V prvním 

oddíle této práce jsme ukázali, že tato představa o něm je neúplná. Grignion byl vzděla-

ný člověk znalý děl církevních otců, učitelů církve a významných i méně známých  

duchovních spisovatelů napříč staletími až do jeho historické současnosti. Kromě širo-

kého přehledu v církevní historii a teolgických naukách své doby vynikal zároveň 

v upřímně žité praxi křesťaské víry. Životopisci prezentují Grigniona jako člověka  

nepochybně velké morální kredibility. Jeho teologie je výpovědí o kříži, Boží Moudrosti  

a Boží Prozřetelnosti, v níž vynikají božské osoby „dobrého Otce“ a „dobrého Ježíše“, 

Syna tajemným způsobem neustále spojeného s jeho lidskou, něžně milující matkou 

Marií, jež je jeho „dobrou Matkou“ a zároveň věrnou a nerozlučnou Nevěstou Ducha 

Svatého. Proto jsme se v druhém oddílu této práce detailně zabývali Grignionovou  
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 OcMen 939, IuSem 1207, AdPop 1231, 1231, FiPiu 1288, Etsi nos 291. V MaDM 1049 je „Aiuto“ 

dei cristiani. Viz též Humanum genus 432. 
721

 Viz „chère avocate et médiatrice“ (TVD 55). „notre Avocate et Médiatrice“ a „l´avocate et le refu-
ge des pécheurs...“ (SAR 58). „notre avocate et notre médiatrice“ (SM 36).   
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 OC, La petite couronne de la Sainte Vierge, s. 839. 
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 PiV 1737. 
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mariologií. Grignion Pannu Marii prezentuje jako Pokladnici milosti, ctností a zásluh 

Ježíše Krista a Otcovy moci. Z rozhodnutí samotného Boha, z jeho svrchované vůle, 

která žádnému tvoru nepodléhá, je Maria správkyní Božích milostí a jejich rozdavate-

kou díky ochotnému osobnímu souhlasu a vlastní účasti na Božím díle spásy ve dvou 

jeho stěžejních tajemstvích: Vtělení a Vykoupení. Marie Panna, hříchem nedotčená, 

stala se prostřednicí spásy Bohem člověku slíbené, a to tím, že porodila Krista, přivedla 

ho na svět k lidem a zůstala při něm jako věrná společnice v jeho spásném díle během 

celého pozemského života až k jeho výkupné Kristově smrti na kříži. Viděli jsme,  

že Mariina mateřská funkce Prostřednice, uskutečňovaná v úkolu uchovávání, správ-

covství a rozdílení Božích milostí, je centrálním tématem Grignionovy mariologie. V 

době jeho písemné tvorby však chyběly jakékoli specifikace doktrinálních obsahů zmí-

něných mariologických titulů a Grignionovy mariologické výpovědi jsou tím částečně 

poznamenány. Mariologický titul Prostřednice měl v počátku svého vzniku výpovědní 

hodnotu přímluvkyně s dimenzí přispět v nouzi, obhajovat před Božím soudem a získá-

vat účinnou pomoc. Různé jiné mariologické a mariánské tituly vyjadřovaly paralely 

k Ježíši Kristu a byly v minulosti hojně rozšířené. O dobové podmíněnosti Grigniono-

vých děl jsme rovněž obsáhle pojednali. Ukázali jsme si, že Grignionova mariologie  

je jednoznačně pevně trinitárně ukotvena a její výpovědi jsou stále platné, protože souz-

nějí s tím, co definovali otcové shromáždění na 2. vatikánském koncilu, a sice že jedi-

ným Prostředníkem spásy je Ježíš Kristus a Mariino prostřednictví je od něj odvislé, 

jemu podřízené, nic mu neubírá ani nepřidává a v žádném případě jej nezastiňuje. (LG 

62) Konstatovali jsme, že Kristus je jediným prostředníkem, protože je hlavní, nezávis-

lou, soběstačnou a nutnou příčinou vykoupení, kdežto Maria se stává prostřednicí jako  

příčina sekundární, závislá, nesoběstačná a nutná hypoteticky. Přes dějinné zasazení  

do barokní doby je Grignionova teologická výpověď o Marii a její úloze v Kristově díle 

spásy zdravá, není ani přehnaná, ani úzkoprsá (LG 67) a drží se v mezích svobodného 

hlásání názorů o té, která má ve svaté církvi po Kristu místo nejvyšší a zároveň nám 

nejbližší (LG 54). Výrazným rysem pokusů o mariologické výpovědi v rozmezí 17. – 

18. století bylo, že se upínaly na ontologická a antropologická řešení. Otcové 2. vatikán-

ského koncilu se oprostili od zkoumání Mariiny essence a pozornost napnuli ke stupni 

její prostřednické funkce v úkolu Matky Boží a matky lidí, která, když byla vzata  

do nebe, tento úkol mateřství neopustila, ale nadále nám, v těsném spojení se svým  

Vykupitelem i s jeho církví, získává dary věčné spásy svými mnohonásobnými přímlu-

vami (LG 62, 63). Když uplynulo od smrti Ludvíka M. Grigniona z Montfortu  
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víc jak půldruhého století, v čele církve stanul Vincenzo Gioacchino Pecci jako papež 

Lev XIII. Jeho životopis jsme zařadili rovněž do prvního oddílu. Na životě papeže  

Lva XIII. jsme vypozorovali, že ctil Pannu Marii Neposkvrněnou. Pod patronátem  

Nepokvrněného početí bylo jeho rodné město, roku 1830 se zjevila v Paříži neposkvr-

něná Panna Kateřině Labouré. V roce 1854 byl Gioacchino Pecci svědkem prohlášení 

dogmatu o Neposkvrněném Početí Panny Marie. Roku 1858 se Panna Maria zjevila jako 

Neposkvrněné početí Bernadettě Soubirous v Lurdech. Později jako papež Lev XIII.  

ve svých encyklikách, které nebyly růžencové, jmenuje obvykle Neposkvrněnou Pannu 

v závěrečných pozdravech. Co se vztahu k Panně Marii růžencové týká, v rodném městě 

se chodil modlit do růžencové kaple tamního kostela zbudované na památku vítězství 

bitvy u Lepanta. Je o něm známo, že jako biskup v Perugii se modlil večer růženec.  

Roku 1878 Bartolo Longo z vlastní iniciativy zahájil výstavbu chrámu Panny Marie 

růžencové v Neapoli. Kromě těchto informací ale bližší zprávy o papežově náklonnosti 

k modlitbě růžence nemáme a je otázkou, zda by tyto okolnosti postačily jako motivace 

k sepsání 13 růžencových děl. Okrajově jsme zmínili Pecciho úctu k Panně Marii Paní 

milostí v Beneventu a v Perugii. Poutní místo v římském okrsku s titulem Matky dobré 

rady v Genazzanu papež Lev XIII. krátce před smrtí povýšil na baziliku minor. Do lore-

tánských litanií zařadil invokaci ke Královně posvátného růžence a Matce dobré rady. 

Z historického hlediska nenacházíme pro naši domněnku o možném grignionovském 

vlivu na tvorbu růžencových encyklik papeže Lva XIII. jiný styčný bod než doloženou 

skutečnost, že papež Lev XIII. spolupracoval na přípravném procesu Grignionova bla-

hořečení, účastnil se zasedání, Grignionova díla znal a roku 1888 ho blahořečil u příle-

žitosti 50. výročí svého kněžského svěcení. Roku 1823 byly zahájeny první kroky 

k otevření Grignionova beatifikačního procesu, díla byla římskou kurií zkoumána, roku 

1842 byl nalezen Grignionův traktát O pravé úctě k svaté Panně s podtitulem Příprava 

na Království Ježíše a o rok později byl vydán tiskem. V oddílu druhém se naše pozor-

nost soustředila na papežovy růžencové encykliky. Přistoupili jsme také k podrobnému 

zkoumání obsahu tří vybraných spisů Ludvíka M. Grigniona z Montfortu a třinácti  

růžencových encyklik a dopisů papeže Lva XIII. s přihlédnutím k ostatním dílům obou 

autorů. Hledali jsme styčné body nejprve na obecné rovině a prokázali jsme v nich sho-

du v obsahu, v tématech historických, v respektovaných duchovních autoritách, částeč-

ně v Božích titulech a predikátech. Poukázali jsme i na jejich významové odstíny. 

Vzhledem k rozsahu práce jsme nemohli vyčerpat všechny skýtající se možnosti.  

Růžencové encykliky Lva XIII. viditelně odrážejí ráz Grignionovy knihy Tajemství sva-
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tého růžence, vyjma dobových, v té době již z kulturního hlediska nepoužitelných  

ilustrativních exempel. Na obecné rovině témat je myšlení Ludvíka M. Grigniona  

prokazatelné. V třetím oddílu diplomové práce jsme zkoumali vybrané klíčové mariolo-

gické tituly, které Lev XIII. používal: Neposkvrněná, Panna, Matka, Královna,  

Prostřednice a Pomocnice. Každý ze jmenovaných jsme okomentovali, přiblížili jeho 

historický vývoj a významové roviny. Usoudili jsme, že v titulu Neposkvrněné nemů-

žeme poukázat na výslovně grignionovský horizont. Papežův relevantní vztah 

k Neposkvrněné Panně se v dějinách utvářel nezávisle na Grignionovi. U titulu Panny 

vidíme shodu mezi oběma autory v přívlastcích svatá, nejsvětější, vlídná, něžná. Protože 

ale oba dva dobře znají díla církevních otců doby patristické i pozdějších středověkých 

spisovatelů a jsou ovlivněni také mariánským dědictvím doby karolinské, nemůžeme 

s jistotou říci, že by se Grignionovo myšlení ohledně titulu Panny překrývalo 

s myšlením Lva XIII. v jeho encyklikách. Vysvětlili jsme si věroučnou výpovědní hod-

notu tohoto nejstaršího mariologického titulu a upozorňujeme na drobný svérázný deatil 

v Grignionově terminologii. Grignion totiž titul Panny místy pojí s přívlastkem dobrá. 

Ve  strohém způsobu písemného projevu Lva XIII. jako oficiálního reprezentanta  

učitelského úřadu církve nás u něj překvapuje tatáž schopnost otevřeně pojit titul Panny 

s mateřskou dobrotou. V růžencových encyklikách nacházíme zmínky o Panně, která je 

dobrotivá a o Panně, do níž Bůh vložil všechno dobro. Tento náhled je vyjímečný u člo-

věka, který je vyznavačem a zastáncem tzv. Mariiných výsad. V růžencových encykli-

kách je patrný papežův mimořádný a postupný obrat od Boha nejvýš vznešeného  

a Soudce k  Boží dobrotě. Takový příklon v žádných jeho ostatních encyklikách nevi-

díme. Titul Matka je pak v dílech Lva XIII. vzornou ukázkou dogmatické výpovědi  

o Mariině Božím mateřství. Lev XIII. jej často přistavuje k titulu Boží Rodičky. Pozor-

nost budí fakt, že titul Matka používaný Lvem XIII. standardně jako věroučná výpověď, 

nabývá v růžencových encyklikách na krásné lidské tvářnosti – Maria je Matkou Boží  

a Matkou naší, je Matkou něžnou, starající se, dobrotivou a „dobrou“. Toto považuji  

za první známku Grignionova myšlení explicitně přítomného v klíčových mariologic-

kých titulech papeže Lva XIII. Pro Grigniona totiž nejhlubší a nejvlastnější výpovědí  

o Marii jako Matce je, že ona je bonne Mère (dobrá Matka), a zároveň je dcerou  

„dobrého Otce“ a zcela jedinečným způsobem Matkou „dobrého Ježíše“. Oba autoři  

se shodují v tvrzení, že Bůh do Marie vložil plnost všeho dobra. Titul Královny odpoví-

dá papežově přirozenému zaměření na Mariiny výsady. Maria je Královna vznešená, 

velká, mocná. Rovněž Grignion umí vyvýšit Marii jako Královnu, ale nepoužívá téměř 
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nikdy její titul ve spojení s růžencem. K rozšíření mariánského titulu Královna posvát-

ného růžence, který papež Lev XIII. zařadil jako invokaci do loretánských litanií,  

Grignion mohl připravit cestu, když napsal, že Bůh Marii učinil Královnou nebe i země, 

velitelkou svých vojsk, rozdavatelkou svých milostí, vykonavatelkou svých velkých 

divů, obnovitelkou lidského pokolení, prostřednicí lidí, ničitelkou Božích nepřátel  

a věrnou společnicí ve svých velikých činech a vítězstvích. Grignion i Lev XIII. chápali 

růžencová bratrstva jako vojenské milice bojující modlitbou za církev. Oba byli pře-

svědčení, že tam, kde se modlí růženec, dochází k obnově společnosti a dobrých mravů 

a k velkým zázrakům, jakým byla například oběma autory opakovaně vzpomínaná  

událost bitvy u Lepanta. Explicitní vliv grignionovy mariologie jsme zachytili 

v růžencových encyklikách Lva XIII. v titulu Prostřednice. Grignion jej používá  

ve třech významových rovinách: jako mediatrice, s upřesněním Mediatrice auprés  

Mediator (Prostřednice u Prostředníka), mediatrice d´intercession (prostřednice přímlu-

vy) a Mediatrice et Avvocate (Prostřednice a Obhájkyně). O titulu Prostřednice jsme 

pojednali velmi obsáhle. Ve svých růžencových encyklikách papež Lev XIII. upřesňuje 

výkladový obsah titulu Prostřednice tak, aby vyloučil jakékoli nedorozumění, k němuž 

by mohlo dojít v představě některými teology hypotetizovaného spoluvykupitelství. 

Termín Mediatrix používá Lev XIII. většinou v přímých citacích církevních autorů,  

a stejně tak činí i Grignion. Oba se odkazují na stejné zdroje. Lev XIII. však titul  

Prostřednice opisuje rovněž slovy conciliatrix nebo interpres, popřípadě administra.  

Ve svých komentářích Mariiny prostřednické funkce zachovává naprosto věrně Grigni-

onovu výkladovou linii: Bůh ze své vůle naplnil Marii milostí, Maria se stala Matkou 

Boží, Maria se podílela na Kristově díle spásy účastí v tajemství Vtělení a Vykoupení, 

Maria je Prostřednice u jediného Prostředníka a lidé Ji jako takovou potřebují, Maria  

je Správkyní a Rozdavatelkou Božích milostí, Maria se za lid přimlouvá a získává účin-

nou pomoc. Důkladně jsme analyzovali inkarnační i soteriologický základ titulu  

Prostřednice. Ukázali jsme na konkrétních místech v dílech Lva XIII. i Ludvíka  

M. Grigniona, že v prostřednické funkci Marie, jež je Matkou Boží, vyniká jasně  

a shodně u obou autorů její rozměr Rozdavatelky Božích milostí v pokračujícím úkolu 

duchovního mateřství vůči všem lidem. Stejně jako Grignion, i Lev XIII. cituje stupně 

prostřednictví, o kterém píší sv. Bernard a sv. Bonaventura. Podle nich mají lidé k Bohu 

stoupat po třech stupních: první, který je jim nejblíže a je nejpřiměřenější jejich schop-

nostem, je Maria. Druhým je Kristus a třetím je Bůh Otec. Aby šli k Ježíši, je potřeba  

jít k Marii, jejich Prostřednici – Přímluvkyni. Aby šli k věčnému Otci, je třeba  
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jít k Ježíši, jejich Prostředníku – Vykupiteli. Všechny milosti Boží procházejí rukama 

Mariinýma, shodují se Lev XIII. a Grignion. Podle moci, kterou Maria získala z účasti 

na tajemství Vykoupení, ona dává, komu chce, jak chce, kdy chce a kolik chce milostí 

Věčného Otce, ctností Ježíše Krista a darů Ducha Svatého. Papež Lev XIII. využívá 

možnosti opsat Mariino prostřednictví u Grigniona typickou předložkou per – skrze. 

V tomto titulu Prostřednice se obě dvě osobnosti plně stýkají. Posledním zkoumaným 

klíčovým titulem je Pomocnice. Jde zde opět o jednu z výkladových rovin titulu  

Prostřednice. Maria se jako Prostřednice milostí projevuje tak, že pomáhá lidem 

v jejich rozličných životních situacích. Papež Lev XIII. tímto titulem vyznává svou víru, 

že Maria v nouzi a strázních, jež na něj během celého jeho pontifikátu doléhají, zachra-

ňuje. Vrací se tím k  nejstaršímu pojetí Mariina prostřednictví v církvi, vyjádřeném 

v pradávné modlitbě Sub tuum praesidium, kdy výraz Prostřednice ještě nebyl titulem, 

nýberž invokací. Grignion titul Pomocnice (explicitně jako Aide nebo Aiuxiliaire)  

neuplatňuje, ale upřednostňuje titul Avvocate – obhájkyně (překládané též jako Přímluv-

kyně) s jeho satisfakčním rozměrem v době, kdy jsou stále ještě velmi oblíbené zmíněné 

paralelismy s Kristem, jenž je v tomto případě naším Obhájcem (u Boha Soudce). Naše 

zkoumání a upřímné hledání možného grignionovského horizontu zachytitelného 

v mariánských encyklikách Lva XIII. uzavíráme konstatováním, že jsme jej zachytili 

prokazatelně v mnoha jednotlivostech na obecné rovině, a že gringionovská inspirace  

je zcela evidentní u titulu Prostřednice, Správkyně a Rozdavatelky Božích milostí,  

a Matky, jež je pro oba autory Matkou Boží a Matkou naší, a Matkou dobrou. Grignio-

novské myšlení je v růžencových encyklikách Lva XIII. zcela nepřehlédnutelné, pokud 

všechny nalezené jednotlivosti uchopíme a propojíme mezi sebou jako organický celek. 

Umění aktivně využít Mariiny mateřské funkce Prostřednice zůstává pro soudobého 

člověka stále výzvou, nakolik mu napomáhá správně porozumět (post) moderním  

pojmům vlastní „emancipace“, „svobody“ a „osobního rozvoje“. Vylučuje totiž jakou-

koli neplodnou hrdou soběstačnost, jež je v rozporu se skutečností blaženého společen-

ství Nejsvětější Trojice. Podle slov Ludvíka M. Grigniona z Montfortu mít Prostřednici  

u jediného Prostředníka je cesta k Bohu pokornější. A jsou to právě a jedině pokorní, 

které Bůh k sobě pozvedá.    

 

 

 

 



 

136 

Seznam použitých zkratek 

 

EE3 Enchiridion delle Encicliche 3 

LG  Lumen Gentium 

MP Matka Páně. Památka – Přítomnost – Naděje. (Dokument MPMA) 

 

OSS Opere, Scritti spirituali, r. vydání 2019 

OC Oeuvres complètes de saint Louis-Marie Grignion de Montfort.  

ASE L´Amour de la Sagesse éternelle 

VD Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge 

SM Le Secret de Marie (sur l´esclavage de la Sainte Vierge) 

SAR Le Secret Admirable du très saint Rosaire (pour se convertir et se sauver) 

LAC Lettre circulaire aux Amis de la Croix 

LHM  Lettre circulaire aux habitants de Montbernage 

L Lettres 

 

PMÚ O pravé mariánské úctě 

TSR Tajemství svatého růžence 

LPK List přátelům kříže 

 

 

 

Encykliky a dopisy Lva XIII. 

 

SupAp  Supremi apostolatus 

SupAn  Superiore anno 

PiV  Più volte 

ViBeN  Vi è ben noto 

OcMen   Octobri mense 

MaDM  Magnae Dei Matris 

LaeSa  Laetitiae sanctae 

IuSem  Iucunda semper 

AdPop  Adiutricem populi 

FiPiu  Fidentem piumque 

AuVir  Augustissimae Virginis 

DiTem  Diuturni temporis 

QuaPl  Quamquam pluries 

PeQui  Perlibenti quidem 
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Příloha č. 1 

 

Přehled textů v dílech L. M. Grigniona z Montfortu  

vztahujících se k prostřednické funkci Panny Marie 

 

 

O pravé mariánské úctě 

(1) Skrze Pannu Marii přišel Kristus na svět a skrze Ni také má ve světě kralovat.  

(15) ...když uvažujeme o věcech tak, jak jsou, tvrdím, že Bůh od chvíle, kdy stvořil 

Pannu Marii, chtěl začít a dovršit svá největší díla skrze Ni. Máme věřit, že svůj záměr 

ani v budoucnu vůbec nemění, vždyť je to Bůh. Nemění své myšlení ani jednání.  

(16) Bůh Otec dal svého jediného Syna světu jen skrze Marii... Bůh Duch svatý vytvořil 

Krista v Marii, ale teprve, když ji požádal o souhlas prostřednictvím jednoho z nej-

vyšších andělů.  

(17) Bůh Otec předal Marii svou plodnost, nakolik jí byla pouhá stvořená bytost schop-

na, aby Jí umožnil zrodit svého Syna a všechny údy Jeho tajemného těla.  

(18) Bůh, který se stal člověkem, nalezl svobodu, když se viděl uvězněn v jejím lůně. ... 

Oslavil svou nezávislost a velebnost tím, že závisel na této milé Panně ve svém početí, 

v narození, obětování v chrámě a ve svém skrytém třicetiletém životě. Maria musela být 

přítomna i u Jeho smrti, aby s ní Kristus přinesl jednu a tutéž oběť a aby byl obětován 

věčnému Otci s jejím svolením, jako byl kdysi obětován Izák podle vůle Boží se souhla-

sem Abrahámovým. ... Ježíš Kristus vzdal Bohu, svému Otci, více slávy tím,  

že se po třicet let podřizoval své Matce, než kdyby obrátil k Bohu celou zemi největšími 

zázraky.  

(27) Její modlitby a prosby jsou totiž u Boha tak mocné, že je vůči své Velebnosti  

pokládá za rozkazy v tom smyslu, že nikdy neodporuje prosbě své drahé Matky, protože 

Ona je vždy pokorná a vždy ve shodě s Jeho vůlí.  

(25) Taková je totiž vůle Boha, který chtěl, abychom všechno měli skrze Marii.  

(33) ...všichni předurčení, aby byli připodobněni obrazu Božího Syna, jsou na tomto 

světě skryti v lůně Panny Marie, kde jsou chráněni, živeni, kde se o ně pečuje a kde  

se rozvíjejí prostřednictvím této laskavé Matky, dokud je neporodí k životu slávy  

po smrti...  

(38) Maria je Královnou nebe i země prostřednictvím milosti, stejně jako Ježíš je jejich 

Králem svou přirozeností a silou, jíž si podrobuje všechno.  

(55) Apoštolové na konci časů se za všech okolností k Ní budou utíkat jako ke své drahé 

přímluvkyni a prostřednici u Krista. Poznají, že Maria je nejsnazší, nejkratší a nejdoko-

nalejší cestou ke Kristu...  

(75) Panna Maria je prostředkem, který použil Pán Ježíš, aby přišel k nám. Ona je také 

prostředkem, jehož máme použít i my, abychom přišli k Němu.  

(83) Je dokonalejší nepřistupovat k Bohu sám, bez prostředníka, protože je to pokorněj-

ší.  

(85) Pán Ježíš je náš přímluvce a prostředník našeho vykoupení u Boha Otce. Řekněme 

tedy směle se svatým Bernardem, že potřebujeme prostředníka u samotného Prostřední-
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ka a že úchvatná Maria je nejschopnější, aby nám prokázala tuto laskavou službu. Skrze 

Ni přišel Kristus k nám a skrze Ni musíme my jít k Němu... směle volejme o pomoc  

a o přímluvu k Marii, své Matce...  

(86) Toto všechno je převzato od sv. Bernarda a sv. Bonaventury. Podle nich máme 

k Bohu stoupat po třech stupních. První, který je nám nejblíže a je nejpřiměřenější  

našim schopnostem, je Maria. Druhý je Kristus a třetí je Bůh Otec. Abychom  

šli k Ježíši, je potřeba jít k Marii, naší Prostřednici-Přímluvkyni. Abychom  

šli k věčnému Otci, je třeba jít k Ježíši, našemu Prostředníku-Vykupiteli. A tento pořá-

dek se dokonale zachovává mariánskou úctou...  

(115) Všechny své skutky začínat, provádět a končit skrze Marii, v Marii, s Marií  

a pro Marii, abychom všechno konali skrze Krista, v Kristu, s Kristem a pro Krista, svůj 

poslední cíl.  

(125) Zasvěcujeme se Panně Marii jako dokonalému prostředku, který si Kristus vyvo-

lil, aby se spojil s námi a abychom se my spojovali s Ním. Zasvěcujeme se pak Pánu 

Ježíši jako svému poslednímu cíli, kterému jsme jako svému Vykupiteli a Bohu povino-

váni vším, co jsme.  

(126) ...úplně celí se dáváme Kristu rukama Mariinýma.  

(139) Tento laskavý Pán nepohrdl uzavřeností v lůně Panny Marie jako zajatec a nevol-

ník z lásky. Nepohrdl podřízeností Panně Marii a poslouchal Ji po třicet let. Tady  

je, opakuji, lidský duch v koncích, když se vážně zamýšlí nad takovým jednáním.  

Vtělená Moudrost se nechtěla lidem dát přímo, ačkoli to mohla udělat, ale jenom  

prostřednictvím Panny Marie.  

(140) Otec dal a dává svého Syna jenom skrze Ni, tvoří své děti jenom skrze Ni a udělu-

je své milosti jenom skrze Ni. Bůh Syn byl utvořen pro všechny lidi všeobecně jenom 

skrze Ni, denně je plozen jenom Jí ve spojení s Duchem svatým
724

 a uděluje své zásluhy 

a ctnosti jenom skrze Ni. Duch svatý utvořil Ježíše Krista jenom skrze Ni, plodí údy 

Jeho mystického Těla jenom skrze Ni a rozdává své dary a svou přízeň jenom skrze Ni. 

Když nám Nejsvětější Trojice dává výmluvný příklad, mohli bychom se my obejít  

bez Marie, aniž bychom byli krajně zaslepeni?  

(142) Je tedy velmi spravedlivé, abychom následovali toto Boží jednání a, jak opět říká 

svatý Bernard, aby se milost vracela ke svému Původci týmž řečištěm, kterým k nám 

přišla.  

(245) Pojmenování tohoto zbožného úkonu odvozujeme spíše od jeho posledního cíle, 

kterým je Kristus, než od cesty a prostředku, kterým je Maria.  

(246) Hlavní tajemství, které oslavujeme a uctíváme touto mariánskou úctou, je tajem-

ství Vtělení. V něm můžeme vidět Krista pouze v Marii, a to vtěleného v Jejím lůně.  

(247) Ti dva jsou totiž tak těsně spojeni, že jeden je úplně ve druhém. Ježíš je celý 

v Marii a Marie je celá v Ježíši.  

                                                 
724

 Nedostatečný doktrinální vývoj kolem božské osoby Ducha Svatého a endematická situace latinské 

teologie vedly v jazyce týkajícím se prostřednických funkcí Panny Marie k používání termínů, které nále-
ží Duchu Svatému a jsou přisuzovatelné jenom jemu jako pravému spoluvykupiteli, univerzálnímu zdroji 

milosti a utěšitele, kterého Kristus zanechal lidem jako dar. Viz De FIORES, Stefano – MEO, Salvatore. 
Nuovo Dizionario di Mariologia, s. 830.    
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(248) ...je to tajemství nejskrytější, nejvznešenější a také nejméně známé... V tomto 

tajemství Ježíš vyvolal všechna následující tajemství svého života tím, že to tajemství 

[Vtělení] přijal: Ježíš, když přicházel na svět, řekl: ,Hle, přicházím Otče, abych splnil 

Tvou vůli.ʽ Vtělení je tedy souhrnem všech Kristových tajemství, neboť je všechny  

obsahuje co do úmyslu i co do milosti. Toto tajemství je trůnem milosrdenství, štědrosti 

a slávy Boží. Je trůnem Jeho milosrdenství k nám, protože jako se k Ježíši můžeme  

přiblížit jen skrze Marii, tak můžeme Ježíše spatřit a s Ním mluvit jen prostřednictvím 

Marie. Ježíš vždycky vyslyší svou drahou Matku a jistě v Ní udělí milost a milosrden-

ství všem ubohým hříšníkům. Přistupme tedy s důvěrou k trůnu milosti.  

Zdroj: GRIGNION, Ludvík Maria. O pravé mariánské úctě. 2. přepracované a doplněné 

vydání. Olomouc: Matice cyrilometodějská s. r. o., 1997. 

 

Tajemství svatého růžence 

(48) Slova milosti plná mi představují, že Duch Svatý mne zahrnul tolika milostmi,  

že se s nimi mohu hojně sdílet s těmi, kdo o ně prosí mým prostřednictvím. 

(52) Miluji ty, kdo mě milují..., abych získala jmění těm, kdo mě milují, a napln 

ila jejich pokladnice. 

(89) Ať se ti to zdá neuvěřitelné: je to pro mne snadné, neboť jsem matka Krále nebes, 

který mne nazývá milosti plná. A jestliže jsem milosti plná, hojně ji budu rozdílet svým 

drahým dětem. 

(112) Panna Maria jednou řekla blahoslavenému Alanovi: „Jako si Bůh vybral Andělské 

pozdravení pro Vtělení svého Slova a Vykoupení lidí, tak ti, kteří chtějí zreformovat 

mravy národů a obnovit je v Ježíši Kristu, mne musí uctívat a zdravit mne stejným 

pozdravem. Jsem,“ dodává, „cestou, jíž Bůh přišel k lidem, a je třeba, aby po Ježíši 

Kristu získávali milost a ctnosti mým prostřednictvím.  

Zdroj: GRIGNION, Ludvík Maria. Tajemství svatého růžence. 1. vydání. Olomouc: 

Matice cyrilometodějská, 2012. 

 

Le Sécret de Marie (Tajemství Mariino) 

(10) Bůh ji vyvolil za pokladnici, správkyni a rozdělovatelku všech svých milostí;  

tím všechny jeho milosti a všechny jeho dary prochází jejíma rukama; a podle moci, 

kterou z toho získala, dí Bernardin, ona dává, komu ona chce, jak ona chce a kdy ona 

chce stejně tak kolik ona chce, milostí věčného Otce, ctností Ježíše Krista a darů Ducha 

Svatého.“ (Překlad vlastní.) 

Zdroj: GRIGNION, Louis-Marie. Oeuvres complètes de saint Louis-Marie Grignion  

de Montfort. Paris: Éditions du Seuil, 1966. 

 

 

 

 

 

 

 


