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O MODLITBĚ 
(RŮŽENCE) 
MODLITBA  
PŘINÁŠÍ ÚTĚCHU, 
ALE TAKÉ ROZČILENÍ  
Modlitba – říká papež František – je základem 

křesťanského života a ve své podstatě znamená být 
s Bohem a důvěřovat mu jako Otci. Pravá modlitba je 
živým vztahem, každodenní zkušeností naslouchání 
a dialogu, přinášející útěchu a osvobození, ale také 
rozčilení: „Také to je modlitba. Bohu se líbí, když se rozčílíš 
a řekneš mu zpříma to, co cítíš, protože On je Otec“. Ve 
chvíli zkoušky – podotýká dále František – může z našeho 
srdce vytrysknout také modlitba „Proč?“, výkřik z temnoty 
strastí, protože nedokážeme pojmout hloubku bolesti.  

Modlit se tedy znamená porozumět, že jsme děti 
jediného Otce, který nás neopouští a vede nás, abychom 
pochopili, že jsme bratři, a přesáhli své omezenosti. 
Modlitba proto znamená také vycházet vstříc druhému, 
obsahuje tajemství lásky, které je odedávna v mysli 
Stvořitele 
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MARIINA POMOC V BOJI  
Papež František často zmiňuje ďábla. Nestydí se za to 

mluvit o věcech považovaných mnohými za přežitek 
středověku. „Ďábel existuje také v 21. století,“  
konstatoval. Za zlem působeným člověkem stojí satan, 
říká nikoli proto, aby umenšoval lidskou odpovědnost, ale 
aby naznačil, že největší boj probíhá na duchovní úrovni. 
Ďábel je ten, kdo rozděluje, chce nás oddělit od Boha a od 
bratří, rozděluje národy, společenství, církev, rodiny. Lže, 
obviňuje, je nepřítel, zabíjí.  

František v tomto duchovním boji proti zlu vždy 
odkazuje k Marii. Svěřuje se Matce Boží, podobně jako na 
začátku každé své mezinárodní cesty. Papež František 
vybízí věřící, aby se modlili růženec a prosili Marii a sv. 
Archanděla Michaela za ochranu církve před útoky  
démona. Růženec, přiznává, je jeho nejoblíbenější 
modlitbou. „Ďábel se představuje s obrovskou mocí, 
nabízí nám nejrůznější dary, ale nikdy nevíme co je 
opravdu uvnitř. Všechny znovu vybízím, aby se během 
měsíce října denně modlili růženec na odražení útoků 
ďábla, který chce rozdělit církev“ 

František nás zve k důvěře v moc modlitby  
a na konci každé své promluvy dodává:  

„Prosím vás, nezapomeňte se modlit i za mě, 
potřebuji to!“ 

Zpracováno podle webu Radio Vaticana, vaticannews.va/cs/.  
Redakčně upraveno, zkráceno.  


