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Útěcha Panny Marie vás nikdy nepřivede k pádu 

 „Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, 

že činí to, co mu bylo přikázáno.“ (Lukáš 12,43) 

Před několika dny mě něco napadlo – že tady v kapli máme více 

než deset různých soch Panny Marie. Snadno se může stát, že když 

jste jako kněz odmítnuti Církví, najde se někdo, kdo vám poskytne 

útěchu – žena, může to být třeba sestra, přijde vás utěšovat svým 

tělem, a vy se ztratíte v této hloupé, zoufalé útěše. Propadnete její 

útěše. A co se stane? Jste ztraceni. 

Bůh už mě zachránil, když mě Církev odmítla, někdo mě přišel 

utěšit – Panna Maria. Když byl Ježíš odmítnut od židů, byla po jeho 

boku žena – Maria. I na Kalvárii mu stála po boku. I když ho svlékli 

do naha, dala mu svůj závoj, aby se jím mohl zakrýt. Každé stvoření 

vás může přivést k pádu, ale Maria vás nikdy nepřivede k pádu. 

Všichni papežové, kardinálové, biskupové, andělé a svatí jsou jako 

list a Maria je jako les, ti všichni jsou jako kapka vody a Maria je 

jako oceán. Ti všichni dohromady jsou jako malý oblázek a Maria 



je jako hora. Maria tady naplňuje celou kapli. Maria, Maria, Maria, 

Matko Boží, Maria, Maria, Marie, Maria, miluji tě (píseň). 

Před několika minutami ke mně promluvila, chci jít dnes ráno na 

pohřeb jednoho kněze, který mě po složení zkoušek doporučil k 

tomu, abych byl knězem, dovedl mě do semináře a domluvil mi 

schůzku s biskupem. Byl mým farářem a potom také mým rektorem. 

Dnes bude pohřben. Děkuji za něj Bohu a moc bych si přál, abych 

mu býval mohl věnovat více času. 

Když vás odmítnou vaši vlastní lidé, je to velmi, velmi bolestné. 

Mnozí kněží, když jsou odmítnuti biskupem a Církví, najdou útěchu 

s řádovou sestrou, která je jim blízká. Takhle to udělal Martin 

Luther – oženil se. Ale taková útěcha je nesmyslná. Jediná žena, 

která vás utěší a nenechá vás padnout, je Maria, Ježíšova Matka. 

Ona vás podrží. Ona jde se mnou všude, kam jdu já. Když mi v 

Německu v jednom kostele řekli: „Už sem nechoďte slavit Vigilii“, 

šel jsem k soše Panny Marie, která byla v tom kostele, a řekl jsem: 

„Maria, sbohem“ a ona odpověděla: „Půjdu s tebou kamkoliv, kam 

půjdeš.“ Jde se mnou, jako chodila s Ježíšem. Když jí budete 

naslouchat, ona vám bude říkat, co máte dělat. Jako dnes ráno, když 

jsem se připravoval na mši svatou a ona mi řekla: „Marníš čas, dělej 

rychle.“ Ona vás řídí na každém kroku. Pokud jí to dovolíte, ona se 

o vás postará, jako se matka stará o své dítě. Vy jste její dítě, ona je 

vaše Matka. Pokud jí to dovolíte, ona vás bude řídit na každém 



vašem kroku. Pokud jí to dovolíte, ona vás bude řídit na každém 

vašem kroku. Proto byl Ježíš dokonalý, protože Maria řídila každý 

jeho krok. 


