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Když jsem byla malá, nutila nás babička modlit se 

růženec. Aniž by nám cokoli vysvětlila, museli jsme 
si kleknout na studenou podlahu u postele a odříkávat věty, 
které nám nic neříkaly. A já jsem tak do svých třiceti let 
měla k růženci silný odpor. Možná, že jste na tom byli 
v dětství lépe. Svou cestu k růženci si musí najít každý sám.  

Všechno geniální je naprosto jednoduché 
Kdysi jsem v práci naprogramovala statistický program. 

Při následném prohlížení kódu jsem některé části vyškrtala 
a některé nakonec hodně zjednodušila, takže se program 
velmi zkrátil, ale fungoval stále dobře, protože vše 
podstatné v něm zůstalo. Když jsem se o tom bavila se 
svým šéfem, pronesl tehdy větu, kterou si pamatuji 
dodnes: „To je tím, že všechno geniální je vlastně naprosto 
jednoduché.“ Naplno se to dá vztáhnout na Boha. A už 
tehdy mě napadlo, že se to dá vztáhnout také na modlitbu 
růžence. 



Růženec je prostý a zároveň tak bohatý 
Růženec je tak jednoduchý, že se ho naučí odříkávat 

i malé dítě, a nepotřebuje k tomu žádné pomůcky. Nakonec 
člověk má deset prstů, takže si prostý růženec nosí všude 
s sebou. Nepotřebuje žádné knihy, a přitom se mu odvíjí před 
očima celé následování Krista. Růženec zůstává jako poslední 
možnost pronásledovaným křesťanům vězněným pro víru, 
kterým jinak v kriminále vzali úplně všechno. Růženec je 
prostý a zároveň tak bohatý, že se ho mohou modlit sotva 
vyučení spolu s docenty a profesory školenými v teologii. 

Rytmus zdrávasů uvede duši do klidu, o který se často 
marně během dne snaží. Myšlenky utichají, starosti usínají, 
mysl se obrací k Bohu. „Ztišil, zklidnil jsem své srdce. Jako 
dítě v klíně matky, jako dítě zkonejšené, ztichla ve mně duše 
má.“ (srov. Ž 131,2) 

Maria nebyla Bohočlověk 
Maria nebyla Bohočlověk. Byla mladá a zasnoubená za 

Josefa. Jistě měla představy o svém životě. Pak přišel anděl 
Gabriel a oznámil jí, že Boží plány s ní jsou docela jiné. To se 
přece stává i ostatním lidem, že jim Bůh udělá čáru přes 
rozpočet. Nikdy si jediným slovem nepostěžovala, že se její 
sny nenaplnily, to by se o tom jistě evangelista Lukáš zmínil. 
Dokázala svoje sny vyměnit za Boží plány s obdivuhodnou 
pružností. A o všem „uvažovala ve svém srdci.“ (srov. Lk 2, 51) 
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