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, Na sklonku marié,nskéhri roku se pràveu
ptrí,rr. , zda opravdu tento rok nèco podstat-
ného 'r Èivoté Církve - v àivoté lidstva -'znamenal? Není pochyby: jednak v àivotè
Církve - boiského ziizeni, které dívó déji-
nóm lidstva smysl - takika kaàdé pokolení
proúivà, nèjakou rozhodnou krisi: tento ne-
utuchajicí zópas nóm próvé hrozí únavou a
zevéednéním; jednak v tisícilet;ich dèjích to-
hoto véesr.étového útyaru takìka,kaàdÍ den
je v1;hoòím nèjakého pamótného období. Tak
jsme loni slavili vyroòí svatého Prokopa,, letos
sv. Augustina ; loni jsme pÌipomínali pód
OaÌihradu, letos jelro rozf,tùkv s jednotou
Církve. A jakkoli takovó vliroòí jsou vítanou
pobídkou k dalÉí próci, pÌece jejiclr, neustól;í
íetèz;rovnéi, htozí zev5ednéním a oslabuje
úòinek jednotlivé vyzvy. Byla tedy papeZsk6
v-.izva mariénského roku iaké takovym hìa-
sem volajícího 

- 
ne na pcuÈli, nirfui, v h1o-

mozu dneÉního velkomésia a ve vÍavè rr stu-
dené < valky? Osmèìujeme se tvrditi, i.e nelze
mluviti o vÉednosti ani stran naÉeho období,
ani stran mariénské myÉlenky" Marid,nskú
myÉlenka,, aòkoliv je odedóvna nezbytnè ve
stiedu katolického Zivota, piece se stivó, ve
hnutí piímo àivelném. vZdy mocnéjÉí pohnut-
kou kaZdého katolického projevu. A kdyby
nékdo namítl, Ze prór.è tím se katolíci vzda-
lují Zódoucího, por-inného cile : sblíàení s

odtrÉen imi bratÍími, iekli bvchom tak r Je
pravda, àe móme naléì:.arrou povinnost kato-
lickou nauku a úctu mariónskou neúnavné
rrekatoiíkùrn objasúovat a piibliàova,t ; kaàdé

nepochopení je naSírn provinènim. Ale pÍece
je pravrJa, àe nejen pravoslavné kÍestanstvo
rnd, na m;isli mariologii, njrbrù: i protestanté
z rùznorod.é rninulosti svych vyznàni yyhle-
r'livají próvè númèty, ktcr.é je piibìiZují na
dosah prvotní, katolické myÈlenky. AvÉak
jak;i je vúb,ec smysl dne5rtífio rozvoje marión-
ské úct3'? To pochopírne, kclyZ popatiíme ni
druhou str'énhu na5í otózky obclobí, v
némZ se konaly oslavy mariónského ,oko. '

\'Éedním za.jislé tento úsek katolickjch dèjiu
nazr-ati nelze. Smím-li se tak vyjódÍit : va-
tikdnské úi'ady nestaòí (s tou 

- 
zevrrrbnou

dúkladností, kterou uZ vzhledem k pochybo-
vaòfrm Íím5tí papeàové pÍedepsali) projednú-
vat, procesy svatoÍeòení diívèjÉích BoZích
hrdinù, a jii ze rÉech konèin zemé se hrnou
zpró"vy o novych muòednícíeh : jako by se
oltóie nemohly doòkat novych svétcú, tak tu
nejcle o pokojné dílo tich;ich klóÉternílú, pii:
nj'ch bohoslovcú, trpélivych panen - ne.ldle
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