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Na cestu.

Dňa 28.apríla 1967 uplynulo 250 rokov, čo sa pobral k Bohu svätý Ludvík Mária Grignion z 
Montfortu. Autorka tejto knihy hovorí o ňom, že "miloval Máriu ako sotva ktorý iný svätec". To je 
velké slovo; ale autorka aj presvedčivo dokázala túto svoju mienku, celou svojou knihou. To však 
vonkoncom neznamená, že by sa opísanie tohoto života malo lákavo vydariť po každej stránke. 
Naopak, Grignionov život, najmä čo sa týka vonkajšieho priebehu, nebol nijako uchvacujúci.
My, ľudia dneška, čo sme zažili takého Jána XXIII., orientujeme sa radšej na láskavého Františka 
Salezského /+ 1622/, čo zomrel skoro sto rokov pred Grignionom Veď svätí nie sú vždy sympatickí, 
najmä v časoch, ktoré sa nielen vzdialili od kríža a obeti, ale aj stratili zmysel pre 
bezpodmienečnosť a radikálnosť a ktoré sa - zdá sa - sprisahali na konformizmu každého druhu. 
Grignion bol radikálny, jeho láska bola silná ako smrť.
Ale nie o tom má byť reč v týchto sprievodných slovách, ani nie o takzvanej dokonalej pobožnosti k 
Panne Márii, ale o celkom praktickej otázke, či totiž Grignion so svojou, podľa neho pomenovanou 
mariánskou úctou, má nám povedať ešte niečo podstatného dnes, po Druhom vatikánskom sneme.
Ale najprv slovo o tejto knihe. Už sme naznačili, že autorka načrtla nelíčený obraz o živote 
sv.Grigniona z Montfortu a že nešetrila kritickými poznámkami, čo je napokon potechou pre nás 
všetkých, ktorí sme tiež povolaní na cestu svätosti. Nadto vložila spisovateľka život svojho svätého 
do času a čo sa mi vidí zvláštnou prednosťou tohoto diela, ukázala pramene jeho duchovosti a 
konfrontovala život a dielo svätého Grigniona s duševnými a náboženskými prúdmi vtedajších čias. 
A to si treba vážiť: Všetko,čo sa dnes váľa na mariánsku úctu vo vlastných radoch, aj u inovercov 
/používam vedome tento výraz/, s tým stretávame už v časoch svätého Grigniona. Odporcovia 
mariánskej úcty nie sú vôbec moderní, ako sa robia, iba nič nevedia z dejín. Nevedia, že sám svätý 
Grignion hovorí o úpadku mariánskej úcty a že tu vypočítavá nie menej ako sedem skupín. Vôbec 
už nevedia nič o tom že celý protimariánsky arzenál bol dávno r. 1673 zozbieral v "Monita salutaria 
Beatas Mariae ad cultores suos indiscretos" kolínsky právnik Windenfeld. Ale ani o tom tu nemá 
byť reč; ostatne odkazujem na svoj úvod k takzvanej "Zlatej knihe dokonalej oddanosti k Márii". 
/Prvýkrát vyšla r.1954 v nakladateľstve Kanisius vo Freiburgu, vo Švajčiarsku./
Ale teraz k rozhodujúcij otázke: Má nám svätý Grignion dnes ešte čo povedať?
Zodpovedanie tejto otázky závisí najprv od toho, či s kapitolou o Panne Márii dogmatickej 
konštitúcie Druhého vatikánskeho koncilu o Cirkvi sa položila bodka za mariológiou alebo nie. 
Odpoveď na to dala sama autorka, keď hovorí, že človek tu má "dojem, že o Panne Márii ešte 
neboli povedané posledné slová  že teologické formulovanie je v štádiu rozvoja, ktorý ešte 
nedosiahol dokončenie". Poznamenal by som k tomu , že tento ďalší rozvoj; stal sa viditeľným 
priamo počas koncilu, keď pápež Pavol VI. vyhlásil Pannu Máriu za Matku Cirkvi /pri čom tu 
nechceme skúmať, nakoľko sa používalo tohoto titulu už predtým/.
K tomu ešte poznámka, akým spôsobom by sa mohla mariológia aj ďalej rozvíjať práve cez svatého 
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Grigniona. Koncil, podľa názoru pápeža Jána XXIII., mal by mať úlohu nových Turíc v Cirkvi a v 
ľudstve a v tomto zmysle sa v koncilových debatách veľmi často hovorilo o Duchu Svatom a jeho 
význame. Ale veď to bol práve svätý Grignion, ktorý povedal úžasne hlboké veci o vzťahoch medzi 
Pannou Máriou a Duchom Svätým, čo potrebuje ďalšie teologické objasnenie. /O tom viď môj úvod 
ku "Zlatej knihe". str. XLII ff./ Istý, pred rokmi zomretý dušpastier, mi raz povedal: Keďže vzťahy 
Panny Márie ku druhej božskej Osobe sú teologicky už dosť dobre vysvetlené, išlo by teraz o to, 
znova premyslieť vzťahy Panny Márie ku tretej božskej Osobe. A tu nadobúda svatý Grignion 
osobitný význam.
Nové hľadisko vyjde najavo, keď sa postavíme na stanovisko konštitúcie o liturgii. Vládnucou 
myšlienkou v nej je "paschale mystérium“, Kristovo "oblažujíce utrpenie, jeho zmŕtvychvstanie a 
jeho slávne nanebovstúpenie", "z ktorého všetky sviatosti odvodzujú svoju silu", predovšetkým krst 
/por. Rim.6,3 nas./.Je teda nanajvýš pozoruhodné, že Grignion ako aj jeho duchovní otcovia v 
úplnej oddanosti k Márii vidia dokonalé obnovenie krstných sľubov. Pritom pravdaže treba vedieť, 
že v tejto úplnej oddanosti Mária nie je konečným cieľom, ale takrečeno prechodným štádiom ku 
Kristovi, takže v podstate u Grigniona sa stretávame s kristocentrickou mariánskou úctou - 
myšlienkou, ktorá je nám dnes úplne sympatická. Grignion vychádza z francúzskej školy", pre 
ktorú je Mária modelom kristocentrizmu. Ďalej treba vedieť, že Grignionova doba a doba pred ním 
vyznačuje sa rozkvetom mystiky krstu, ktorý nám dnes chýba napriek liturgickému hnutiu a 
konštitúcii o liturgii. Kto chce vedieť o tom bližšie, nech siahne po diele Henri Bremonda "La vie 
Chrétienne sous 1 ancien régine" /Paris 1932; porovn. k tomu Rudolf Graber, "Christus in seinen 
heiligen Sakramenten“, Munchen 1940/.
Ešte tretia otázka pre rozbeh je nám dnes zverená, totiž o kráľovstve Božom. Ako veľmi sa svätec 
zaoberal touto starodávnou biblickou myšlienkou vo svojom najhlbšom vnútri, ukazuje skutočnosť, 
že jeho "Rozprava o pravej úcte k Márii" predstavuje len časť väčšieho diela, ktoré sa zapodieva 
príchodom Kristovho kráľovstva a ktoré sa žiaľ, až podnes nemohlo nájsť. Ale stačí čítať rukolapné 
úvodné vety k tejto rozprave, aby sme poznali, o čo ide Grignionovi v krajnom dôsledku, totiž o 
Kristovu ríšu, o jeho kráľovské panovanie. "Cez Máriu prišiel Kristus na svet, cez Máriu chce aj vo 
svete panovať". To je Grignionova teológia, mariológia a Kristológia, a kto by sa odvážil tvrdiť, že 
je to prehnané?
Grignion sa ukáže priamo potrebným, keď upozornime ešte na niektoré formálne veci. Dnes sa tak 
často používa slovo "dynamika" a myslí sa tým, že  koncil priniesol do Cirkvi tento dynamický 
prúd. Počujme, čo píše autorka o mariológii svätca: "Byť spolu s Máriou, byť závislým od nej, to 
neznamená pohodlný život, ticho, to neznamená byť plynulo dobrým; je to oveľa viac, je to 
ohromne dynamicky, vzrušujúci život. Veď to znamená ustavične sa porovnávať podľa najvyššieho 
ideálu, podľa samého Boha, podľa neho jediného, bez odlúčenia."Mariánska zbožnosť teda 
neznamená byť dobručkým vo zvyčajnom zmysle, ale niečo, čo by malo lákať veľkomyseľné duša, 
"dobyvateľov v Kráľovstve božom" /Mt.1,12/.
Táto dynamika je spojená s obdivuhodne možnou mariánskou mystikou, ktorá by bola svojou 
kontemplatívnou pohrúženosťou taká nekonečne potrebná našej suchotinárskej dobe a bola by 
liekom proti všetkej nervozite a nevyrovnanosti. A čo sa týka Grignionovho mariánského 
maximalizmu a radikalizmu, kto by ho chcel za to haniť, keď nás vyzýva taký Pius XII., aby sme už 
konečne odložili všetku prostrednosť a zanechali starú vybehanú koľaj duchovného meštiactva. A 
keď naše triezve časy nemajú pochopenia pre mariánsky prekypujúcu plnosť a jej formy prejavu, 
nech len svet uváži, že táto nadmiera pramení vždy z lásky a že je lepšie mať milujúce srdce, ako 
chladný, logický rozum.
Tu mi prichádzajú na um obdivuhodné slová Waltera Niggsa v jeho „Lesku legendy“, ktorú venoval 
„Svätej Márii Magdaléne“, keď píše: „Láska, ktorá nie je márnotratná, nie je láska, ale zasadanie 
výboru, rekreačné zariadenie a kto vie čo ešte viac, čo sa takým rozumovým ustanoveniam 
podobá." /Str. 60/.
Ak sa však prebojovalo až k tomuto bodu, potom je Grignionová mariológia, jeho mariánska úcta a 
jeho hrdinské apoštolské účinkovanie náramne moderné. Potom nepadajú viac na váhu zvláštnosti 
jeho života. Potom platí už len láska, tá láska, ktorá aj dnes  jediná môže zachrániť svet, tá 
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dynamická láska, ktorá všetko vsadí na  to, aby pravdivými urobila Grignionové slová: "Ut adveniat 
regnum Christi, veniat regnum Mariae" - "Aby prišlo kráľovstvo Kristovo, nech príde kráľovstvo 
Máriino!"

Regeusburg, Turice 1966.
+Rudolf Graber, biskup z Regensbergu.

Úvod.

Ak sa Mária nedostáva dostatočne do
svetla ostáva Pán v tieni.
/J. H. Newman./
Podtitulom "Črta" nemyslí sa ani ospravedlnenie neúplného podania látky, ani svedectvo 
skromnosti. Väčšmi ho odôvodňuje podstata tohoto pokusu, ktorý chce iba "načrtnúť" vynikajúci, 
neobyčajný  a pochopeniu veľmi často sa vymykajúci život svätca, ale načrtnúť ho takým 
spôsobom, aby sa trochu ozrejmil jeho význam pre prítomnosť i budúcnosť a pre kresťanský život 
vôbec.
Ide teda o obrysy, ktoré sa raz sledujú až do jednotlivosti, druhykrát sú iba naznačené.
Keďže dnešný človek je nerád, ak ho niekto trápi poznámkami pod čiarou a okrem toho nebude si 
môcť preskúmať pramene, čo bolo použité a keďže ďalej" mnohé pramene v kníhkupectve vôbec 
nemožno dostať alebo len veľmi ťažko, upustila som od poznámok.
Pretože však ten istý čitatel by si želal vedieť, či to co sa mu predkladá, je básnenie alebo pravda, na 
konci sme pripojili podrobný zoznam všetkých použitých prameňov a literatúry.
Čo sa týka Grignionovho života, opierame sa najmä na vlastnoručne písané "Spomienky“  jeho 
priateľa Bleina a na rozsiahly životopis od Louis Le Crom, "Svätý Ludvík-Mária Grignion z 
Montfortu", ktorý vyšiel 1946, rok pred jeho svätorečením a spracúva všetky dôležité pramene, aj 
citáty pochádzajú z tohoto diela.
Grignionové diela, z ktorých ešte nebolo urobené súhrnné vydanie, boli citované podľa nemeckého 
vydania "Zlatá kniha dokonalej oddanosti Márii", ktorá vyšla v nakladateľstve Kanisius vo 
Freiburgu. Grignionové listy však, ktoré nie sú v tomto vydaní, citujeme podľa francúzskeho 
vydania z roku 1928 "Lettres du bienhe- ureux Louis-Marie de Montfort".
Nakoľko to išlo, vyhýbali sme sa obrane Grignionovho života a najmä jeho učenia. Chceli sme ho 
práve naopak prosto urobiť, známym, aby sa mohlo tým, ktorí ho milujú, i tým. čo ho nemilujú, 
povedať: "Poď a viď!"
Viedeň, na sviatok navštívenia Panny Márie, 2.júla 1965.
Mildegarda Waach.
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Prvý diel

TRADÍCIA A MILOSŤ

1673 - 1700

I.
Krajina ako Bretónsko, ešte začiatkom šestnásteho storočia bez intelektuálnych stredísk, len s 
trochou humanistickej kultúry, pozostávajúca z izolovaných oblastí, bola najprv zvodným vplyvom 
reformačných čias. Masa ľudu neposkytovala nijaké šance pre novotársky znejúcu propagandu. 
Neskoršie však bolo, pravdaže ináč. Mestá, ako La Rochelle a Nantes, priťahovali kritických 
duchov z východného Francúzska, stali sa strediskami protestantizmu, jansenistickými hradmi, síce 
bludárskymi blokmi - ako sa neskoršie ukázalo— ale nie bez istého kruhu žiarenia, pretože narážali 
na málo aktívny odpor.
Bretónsko bolo svojím spôsobom pobožné; s málo priaznivým výrazom mohlo by sa povedať, že 
bolo tvrdohlavo nábožné, napriek zakorenenej povere. Ale nebolo schopné duchovných roztržiek. 
Stalo sa unaveným bez  chuti, zľahostajnelo, azda pre materiálnu biedu, ľud hladoval v tom ináč tak 
slávnom, po duchovnodejinnej stránke náramne zaujímavom , nábožensky opravdivo veľkom, a 
hrdinskom XVII. storočí. Aj nižšie duchovenstvo malo nedostatok. Obaja boli v takej situácii, že si 
namáhavo vyhľadávali chlieb a húževnato si pridržali - najprv svoj chlieb, až potom kráľovstvo 
Božie, i keď sa už celkom duto nežilo, predsa človek žil ešte nesporne obklopený, ako zdedeným 
odevom, pevnou vierou predkov, odevom ktorý sa stal príliš zrejmým, pridlho užívaným, takže už 
nebol prameňom radosti, ba sotva si človek mohol ešte uvedomovať, že ho ešte má.
Pri tejto svojráznej krajine hneď príde na um nielen Američanovi, ale aj európskemu susedovi ako 
je riedko osídlená. Husto zalesnené pahorkaté kra$e, potom zase lúky a polia pripomínajú 
mimovoľne dávno zašlé časy, pretože človek môže cestovať celé kilometre a nenatrafí na viac ako 
na jeden malý sedliacky dom, nanajvýš na dva, vzdialené svetu, roztrúsené v poli alebo na čistine. 
A predsa je táto krajina menej; ľúbezné, ako drsná, ale toto ešte nie je to pravé slovo: je miešaninou 
pochmúrnej vážnosti, cudzej vznešenosti a uspokojujúceho rozjímania. Obsahuje ešte kus 
"praveku", aj tam kde niet ľudí, kde iba zvláštne bretónske kríže, staviteľský bizarné kaplnky, 
viditeľné na výšine nejakého vrcholca, ako silueta, a početné kalvárie ukazujú náštevníkovi krajinu, 
presiaknutú vierou vo večnosť, ukazujú, že so životom sa nežartuje. Večnosť pripomínajú aj mnohé 
náboženské mená dedín, samoty, domu, ba aj úbohej poľnej cesty, čo sa skoro stráca v mäkkej ornej 
pôde, ale má hrdé meno niektorého svätca.
Človek sa neskoršie často pýtal, ako to, že práve Bretónsko najviac roztrpčene odporovalo revolúcii 
r. 1789, ako to, že táto Malá Británia", vždy s väčšmi viazaná na Anglicko ako na vlastnú pevninu 
mohla byť taká patriotická za toľkého hľadá pri všetkom útlaku. Revolúcia, predsa to bolo práve to 
nové, prevratné, kritika starého. Revolúcia si však žiadala odvahu, potrebovala dynamiku a 
otvoreného ducha, Bretónsko bolo na to príliš strnulé. Revolúcia potrebovala aj spoločenstvo s 
ostatným Francúzskom, súdržnosť, zmysel pre jednotu. Ani toto nebolo v Bretónsku. Pohla sa vtedy 
ich prastará pýcha, ich monarchický prazmysel, čo pochádzal ešte z čias, keď bolo Bretónsko 
vojvodstvom, ba v starých časoch, keď malo dokonca aj kráľa?
Od začiatku 16. až do konca 18. storočia patrilo Bretónsko k francúzskemu štátnemu zväzku, 
pravdaže so "Statut d´un Pays d´´Etat et province reputée étrangére". Malo teda osobitné práva, 
ktoré si stále nanovo vydobýjali vytrvalosťou a obrannými protiopatreniami , ako bolo oslobodenie 
od dane z obchodu pri výmene tovaru, s Anglickom, Dnes už dávno niet týchto osobitných práv. 
Obidve revolúcie r.1789 a 1848 zuniformovali a znivelizovali to Francúzsko hrdých individualistov. 
A predsa až do dnešného dňa, napriek všetkému, Bretónsko je ríšou pre seba.
Niekdajšie mestečko Monfort -sur- Meu, vzdialené dvadsať kilometrov od bretónskeho hlavného 
mesta Renes a tristopäťdesiat kilometrov od metropole Paríža, bolo by dnes azda iba skromnom, po 
revolúcii novovybudovanou dedinou bez okrasy a zvláštnosti, nikdy by nebolo známe ďalej ako v 

4



najbližšom okolí, nikdy by nebolo preniklo svojím chýrom až do Paríža, tobôž do ostatnej Európy, 
áno, skoro do celého sveta, bez jedného svätca, ktorý sa tu narodil a prijal meno svojej domoviny: 
chudobný, mimoriadne prenasledovaný, jednoduchý ľudový misionár, ktorý všade budil 
pohoršenie, kde prišiel, nespočetnekrát ho nahnali cirkevné vrchnosti a predsa za desať rokov 
prakticky "obrátil" celé západné Francúzsko, vyburcoval z náboženskej vlažnosti a vytvoril nový 
začiatok katolíckej tradície, plnej života, baštu budúcich čias: Ľudovit Mária Grignion z Montfortu.
Vo Vendéc, starom Bas-Poitou, jeho hlavnom poli účinkovania, niet ani dnes, po strašnej revolúcii z 
1189, kedy bolo zničené mnoho starého, a nebolo znova vybudované, jedného jediného kostola, i 
toho najmenšieho, čo by neuschovával obraz alebo sochu tohoto svätca zo 17.storočia, na 
exponovanom mieste viditeľnom každému návštevníkovi. Lebo Vendéc je hrdá na svojho 
"apoštola“ /ako Bretónsko je pyšné na svojho "syna“/. Jemu pripisuje, že ostala až dodnes katolícka 
a neprestáva mu až do dnešných čias zasväcovať moderné kostoly a kaplnky. Kultúrno-dejinné, 
zemepisné, áno, i hospodársko-politické diela budú sa niekde zmieňovať aj o mene Grignion, 
prirodzene celkom pomlčia o jeho náboženských dielach. Veď on sa nedá odmyslieť z jej dejín a 
rozvoja. Aj ako básnik má meno, pretože hoci nebol prvoradým umelcom slov, jeho verše mali 
predsa osobitnú dojímavosť, ľahostajnosť, ktorá pochádza z najčistejšej pravdy.
Ludvik Mária Grignion je istým kruhom známy priekopníckym dielom Henri Bremonda "Histoire 
littéraire du sentiment religieux en France". Iní sa dozvedali o ňom, že zakladal náboženské 
kongregácie. Tretia skupina, a tá bude pravdepodobne najpočetnejšia, poznala ho cez jeho spisy, v 
nemčine vydané pod titulom "Zlatá kniha dokonalej oddanosti Ježišovi a Márii".
Je teda známy, no predsa vlastne nie populárny. K tomu mu chýba obľúbenosť, dôvera. Francúzsko 
sa ním honosí, ostatný svet si no ctí, alebo nim pohŕda, ale obidvoje najradšej z istého odstupu. 
Mnohých, ba veru veľmi mnohých kresťanov pichne pri srdci, keď len počujú jeho meno, a ani s 
jeho spismi sa nemôžu spriateliť, Priamo sa hanbia zaňho, robia narážky na jeho zvláštnosti, 
považujú no za príliš prísneho, krátko: málo sympaticky.
A predsa je svätcom veľkého, dnes ešte dlho nie plne vyčerpaného poslania do sveta a pre svet, 
najmä pre naše budúce časy. Toto poslanie nás priamo zaväzuje neobchádzať život tohoto svätca.
Vzniká tu istá paralela medzi ním a jeho veľkou súčasníčkou, svätou Margitou Máriou Alacoque, 
mníškou Navštívenia z Paray-le Monial, z Burgundaka, ktorej prvé veľké zjavenie Srdca Ježišovho 
pripadlo na rok Grignionovho narodenia; rehoľnice, ktorej rovnako nikto nerozumel, ktorej život 
obsahuje toľko bizarného, ba až smrteľne zachmúreného, že o tom aj čítať možno len s hrôzou. A 
predsa si zasluhuje, ako svätica veľkého poslania pre svet, naozaj záujem tohoto sveta.
Ludvík Mária Grignion z Montfortu - kto to bol v skutočnosti? Génius v oblasti prírody, ktorého 
geniálna sila siahala až na rozhranie nadprírody, s oným charizmatickým darom, ktorý stvárňoval 
jeho najvnútornejšiu podstatu. Prameňom jeho svojráznosti a apoštolskej plodnosti bola jeho láska k 
Márii. Jedinečná láska, ako ozvena jej jedinečnej lásky k nemu. „Príbuzenstvo,, jeho celkového 
bytia s ňou a cez ňu s Najsvätejšou Trojicou. Dôvernosť, spoločenstvo aké môže mať len taký syn s 
takou Matkou.
Túto lásku k Márii prirovnávali s láskou k Márii svätého Bernarda z Clairveaux., je to napísané na 
jeho hrobe. Tým sa len nahradila jedna neznáma druhou, - ale azda už tu sa ukazuje určitý 
duchovný smer. Grignion miloval Máriu ako sotva ktorý iný
svätec. Bola mu životom, silou, pretože v nej nachádzal Boha a ju v Bonu. Mária je aj 
pokračovaním jeho činnosti po smrti, jeho slávou, jeho silou. Vždy tam, kde sa dnes hovorí o 
dokonalej úcte k Márii, v súvislosti s tým vynára sa aj meno Grigniona z Montfortu.
A predsa táto láska, ktorej výšiny sa zdajú nedosiahnuteľné, bola žitá na tejto triezvej zemi, nie ako 
báseň, ako nežná poézia, ako dych jemnej, každého prievanu sa obávajúcej lásky, ale ako láska, 
silná ako smrť.
Život svätého je vždy ľudský život, no predsa život so skrytým prameňom, teda život, ktorý pozná 
tajomstvo.
II.
Životopisci Ludvíka Mária, početní už v 18. storočí, predstavovali jeho rodinu ako zámožnú, ako 
majiteľov vidieckej usadlosti, ktorá u niektorých mala priam podobu rytierskeho majetku. K tomu 
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ich zvádzal azda titul otca, ktorý sa v úradných dokladoch nazýval "Pán z Bachelleraye“. 
Bachelleraye bol iba veľmi skromný sedliacky dvor so slamenou strechou a trochou statku. V 
skutočnosti išlo totiž o jednu z tých rodín, ktorých hlava vtedy vykonávala málo výnosný obchod 
právnickej kancelárie; tento obchod viedol síce poctivo, ale natoľko nespôsobilo - okrem toho 
nemal mocných ochrancov ako oporu a odporúčanie, - že tučné odrobinky skvelého právneho 
zastupovania /boli to vtedy zastupovania bohatej šľachty a bohatých opátstiev/ už dávno boli 
zahlásení u konkurencie. Ostávali len drobní ľudia, majitelia obchodov, sedliaci, kde prichádzalo do 
úvahy riešenie ich úbohých pozostalostných škriepok a rozmotávánie ich malých sporov. Vo 
veľkom meste by neodvratne viedlo toto povolanie do najtrpkejšej chudoby. Na vidieku to bolo 
lepšie. Jeden alebo dva sedliacke dvory mal vtedy skoro každý z meštiackeho stavu; nijaké skvelé 
dvory, nijaké vzorové hospodárstva a vôbec už nie pánske sídla, ale malé vidiecke majetky s 
jedným nájomníkom, ktorý neplatil, ale odovzdával malú časť svojej mizernej úrody panstvu., ktoré 
bolo málo čo nad ním. Hladom sa teda netrpelo.
Jednou z takýchto rodín boli Grignionovci, no predsa s jednou zvláštnosťou. Hoci z otcovej strany 
usadili sa v Montforte už od generácií a z matkinej strany pochádzajú z blízkeho Rennes, nikdy sa 
celkom nehodili k ľuďom, čo boli ich susedmi, a tak ich vždy považovali za niečo "zvláštneho". 
Možno, že otec mal na tom vinu. Ján-Krstiteľ Grignion sa nemohol presadiť vo svojom povolaní. 
Museli byť v ňom zaspaté nejaké schopnosti, ktoré sa však nemohli nijako rozvinúť. Cítil sa teda 
životom oklamaný, ťažko ukrátený. Azda toto vysvetľuje jeho nevrlé spôsoby, jeho výbuchy hnevu 
voči rodine, ktoré smerovali najmä proti Ludvíkovi Márii. Mal vari inštinktívne vycítiť, že jeho 
druhý najstarší, po prípade najstarší /prvé dieťa zomrelo päť mesiacov po narodení/ bol mocnejší od 
neho, že on vlastnil to, čo nemal jeho otec, ale čo by bol rád mal? Rozhodne nebolo útulno v rodine 
Grigniových, v tomto elektricky nabitom ovzduší, ktorého hromozvodom by sa bola rada stala 
jemná, ale slabá matka, ktorá však aj na to bola príliš jemná a preto aj bezmocná. Čo aj mala robiť 
táto úbohá žena, ktorá sa dvadsať rokov darovala život osemnástim deťom a medzi jednotlivými 
pôrodmi zasa stratila sedem detí!
Istotne nezaostávali Grignionovci za inými Bretónčanmi v náboženskej viere,Nedeľné omše, 
veľkonočné prijímanie, vyučovanie náboženstva detí, účasť na častých odpustoch na sviatkoch 
svätých, čo slávili veľmi radi a veľmi veselo, patrilo nepochybne k pevnej životnej úrovni. Ján- 
Krstiteľ mal byť dokonca členom náboženského bratstva, čo mu však nebránilo, aby nemal 
nemravné knihy a predovšetkým obrazy, ktoré aj občas nechal ležať bez povšimnutia. /Ludvík 
Mária neskoršie raz túto  hanbu rodiny celkom spálil, síce so strachom a váhaním pred hnevom 
otcovým, ale predsa pevne rozhodnutý, preukázať tým službu dušiam mladších súrodencov./
Z ôsmich chlapcov rodiny traja sa stali kňazmi, štyria zavčasu zomreli, jeden sa oženil. Z desiatich 
dievčat dve sa stali mníškami, päť zomrelo zavčasu, tri sa vydali. Až na vzácne výnimky, robili títo 
súrodenci svojmu svätému bratovi málo ctí, naproti tomu však mnoho námahy a mrzutosti. Podľa 
nich kňaz bol niekto, kto zdanlivo pomocou "stykov“  zariadil príležitosť ako ľahko dosiahnuť 
povolanie a peniaze. Aj rodičia holdovali tomuto názoru. A všetci vari považovali za najúčinnejšie 
dovolávať sa jeho služieb najpríjemnejším, najdotieravejším spôsobom. To asi vysvetľuje ostré 
odmietnutie, ktoré Grignion oveľa neskoršie prejavil voči svojej rodine, najmä keď mu chceli 
nanútiť svoje malicherné, ba zásadne klamné predstavy o tom, ako má kňaz žiť, a jaké je jeho 
poslanie.
Ako bolo vtedy obyčajom, bola aj rodina Grignionovcov patriarchálna. Hádam v tom Ján-Krstiteľ 
ešte trochu preháňal. Zastával zásadné, že otec prakticky má voči svojim deťom len práva a skoro 
nijaké povinnosti, voči týmto deťom, ktorých počet mu čoskoro prerástol cez hlavu. Chcel síce sám 
rozhodovať o všetkých dôležitých rozhodnutiach pre ne - povolanie, vydaj, štúdium, - ale ináč sa o 
nich nestaral, nestaral sa presne ani len o to, ako vykonali jeho rozhodnutia.
V čase narodenia Ludvíka Máriu rodičia síce nevedeli, aký veľký bude raz kŕdeľ ich detí, boli však 
vtedy finančne vo veľmi kritickom položení, malý meštiacky dom v Solivarskej ulici v Montforte, 
rodičovský dom Jána-Krstiteľa, ktorý ešte patril jeho matke a v ktorom sa ubytoval mladý 
manželský pár, sa im pre neznámu príčinu sprotivil. Hľadal iný dom, áno iné bydlisko, ktoré by 
malo viac zárobkových možností a lacnejší život. Á predsa až o dva roky mohli si kúpiť Bois-
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Marquet, majer v blízkosti Iffeudicu, nedaleko od Montfortu, podľa kúpnej zmluvy stalo sa to roku 
1675. Matka, ktorá pochádzala z úradníckej rodiny, nebola navyknutá na život sedliačky, 
nerozumela sa do gazdovstva, ale mala vernú, inteligentnú a spôsobilú pomoc v služobnej Andreji, 
dojke malého Ludvíka Márie, ktorého táto vychovávala v Bachelleraye a neskôr ho mala aj u seba, 
pretože v najbližších dvoch rokoch sa im zasa narodili dvaja súrodenci.
Bois-Marquet jestvuje ešte dnes: sedliacky dvor, pozostávajúci z prostého, ale veľmi priestranného 
obytného domu a maštalí. Terajší, veľmi priateľskí nájomníci, vedú zvedavého návštevníka po 
úbohých drevených schodoch na sýpku a ukazujú mu miesto, kde bola kedysi izba neskoršieho 
svätca. Stena je zborená, ale poznať ešte,kde stála. Možno si teda predstaviť aj veľkosť tejto izby a 
človek s údivom zbadá, že bola dosť priestranná, že sa nedá porovnať s malými obývacími 
komorami a ešte menšími komorami na spanie v obyčajných sedliackych domoch. Pohľad z okna, 
pred ktorým sa aj v 20. storočí nerozprestiera nič inšie ako ticho, padá na blízke zalesnené pahorky 
a ticho sa vlniace polia: nenáročný, nevzrušujúci výhľad, no predsa plný čara a nutkajúci k 
zamysleniu.
Tu strávil neskorší svätec, apoštol západu, prvých desať rokov svojho života. Prirodzene, že zbožné 
zmýšľanie a navyklý spôsob skorších životopiscov už do života dieťaťa vmaľoval zvyčajné 
"zavčasu dokonalé" rysy: príliš ohmatané, prisladké, aby boli hodnoverné. Iní otvorene priznávali, 
že sa nič nevie z tých čias, odhliadnuc od od udalostí života každého kresťana: Od krstu v kostole 
sv. Jána v Montforte, spovede a prvého prijímania v starom, umelecky starodávnom, aj dnes: ešte 
pozoruhodnom kostole k Iffendic, ako aj svatého birmovania, pravdepodobne v Saintmalo, vtedy 
príslušnom biskupskom sídle.
Ale nie je práve skutočnosť, že sa nič nevie o týchto desiatich rokoch,,dôkazom, že Ludvík Mária 
rástol v kruhu svojej rodiny, ako všetci ostatní, len bol silnejší, pravý telesný Herkules? Ako sa 
povráva, predsa nebol náchylný k ruvačkám, ale len k nevinným detským skúškam sily.
     Keď sa však dívame na vec z druhej strany, nie je všetko tak, že by sa vôbec nič nevedelo o 
týchto desiatich rokoch. Nech si však niekto stojí pri "svätom v kolíske", ako chce, nikdy sa mu 
nepodarí prísť mu celkom na koreň veci. Ved zrejme sú ľudia, ktorí sú "zrodenými svätcami“ nie 
hotoví svätí od narodenia, ale ľudia so zvláštnym štartom s vnútorným životom, ktorý začína tam, 
kde to u väčšiny veľmi zbožných kresťanov končí pravdepodobne po dlhom živote.. Nemyslím na 
zásluhy vo vlastnom slova zmysle, ktoré ešte dieťa nemôže mať, ale asi milosti v zmysle slobodne 
darovanej osobitnej milosti.
Tisíce, áno, miliony deti je vydarených, sú zbožné, prijímajú svaté sviatosti, chránia sa pred 
hriechom. Keby sa ich niekto chcel spýtať, či veria v Boha a Máriu;, nerozumeli by vôbec tejto 
otázke, lebo by si nemohli opak ani predstaviť, ani vymyslieť. Ale medzi týmito tisícmi, áno, 
miliónmi detí je len jedno - jedno jediné - ktoré skutočne považuje za pravdu to, čo verí, pre ktoré 
Boh a Mária znamenajú skutočnosť, osoby, v prítomnosť ktorých vedome verí, ktorými sa nechá 
vychovávať a s ktorými žije. ľudská reč je neschopná vyjadriť tento druh skusovania skutočnosti, 
pretože tu nejde azda o parapsychológiu, ale ani nie o mystické zážitky v užšom klasickom zmysle 
ako sú videnia, zjavenia, extázy. Nejde tu vôbec o niečo predmetné, ale o niečo čo pochádza z 
milosti a viery a je nevýslovne jednoduché.
Majú byť toto uzávery životopisca, ktorý chce nájsť niečo za každú cenu, alebo vlastné 
myšlienkové pochody rovnocenné blúzneniu? A predsa nie! Kanonik Blaim, neskorší priateľ 
Ludvíka Márie, priznal vo svojich "Spomienkach", že Grignion podľa vlastného priznania mal už 
vo svojom najranejšom detstve zvláštny vzťah k Márii, už vtedy videl v nej svoju pravú matku, ku 
ktorej sa utiekal vo všetkých ťažkostiach, od ktorej sa dal poučovať a tešiť, ktorá ho viedla k Bohu, 
k veľkému Bohu, jeho detskej, ale jednako pravej a hlbokej túžby.
Teda nijaký "otcovský komplex*, ako je dnes človek hneď naklonený prijať. Ludvík Mária iste 
nemal oporu vo svojom prirodzenom otcovi, ani vzor, skôr opak. Predsa v neslýchane 
samozrejmom vývoji obracal sa k veľkému, milujúcemu Bohu-Otcu, ktorého Prozreteľnosť mu 
dávala oporu a pokoj, v ktorého náručí sa cítil skrytý. Mária, jeho Matka, ktorá ho viedla k Bohu a 
Boh, jeho otec, ktorý ho zasa odkazoval na Máriu., to bol jeho život: celkom skrytý život, ktorý 
pravdaže prejavil navonok svoje účinky.
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Mohlo by sa pripustiť, že dieťa s takým bohatým,,hádam aj s takým mimoriadnym životom, by sa 
mimovoľne utiahlo do seba, nenašlo by pravý kontakt so svetom, najma nie s rovesníkmi, 
"obyčajnými" deťmi, ktoré sú ako doma v celkom inom svete. Jednoznačným príkladom toho je 
Margita Mária Alaeoque., u nej bol stále ostrý protiklad medzi "vnútrom" a "vonkajškom", ktorý 
nikdy celkom nepremohla napriek hrdinským vypätiam. U Grigniona nejestvoval tento protiklad 
nikdy alebo len v celkom inom ohľade. Ako deti hovoria bez obavy o náboženských veciach, aj on 
začínal hovoriť o Bohu a Márii: so súrodencami, s deťmi susedných sedliackych domov, s ktorými 
sa stretal na lúke pri každodenných hrách. Keď zbadal,že druhí nijakým spôsobom sa nezúčastňujú 
na jeho radostiach a sú ozaj nevedomí, hneď sa stal ich apoštolom. Zhromaždil ich okolo seba a 
vysvetľoval im katechizmus tak živo a tak dôrazne, že deti nemysleli na odpor, ale sa aspoň na 
krátky čas posadili do trávy, aby ho počúvali.
Matka to videla a tešila sa. Potrebujúc oporu, osamela pri obťažnom manželovi, začala svojmu 
najstaršiemu, ktorý vždy nebol omnoho starší ako osem alebo deväť ročný, vylievať svoje srdce, 
zdôverovať sa mu s rodinným krížom. A Ludvík Mária vládal ju skutočne tešiť, skromne úplne 
detsky, ale pritom predsa správne a veľmi pokojne. Poukazoval aj matke na nebo, na Boha, ktorý je 
predsa, tu, a na Máriu, ktorá je takisto tu a pomáha jej. Matka s údivom videla, že toto jej dieťa je 
vo viere nekonečne silnejšie.
Vlastne bol by musel mať neradostné detstvo. Ako často sa vybil otcov hnev na nom a bol taký 
mocný, že Ludvík Mária mohol ochrániť len rýchlim útekom pred týmto hnevom, ale aj pred sebou 
samým, pred prchkou odvetou. Neskoršie priznal, že jemu samému vtedy bol veľmi ťažký tento 
útek bez slova.
Bol azda duševne taký robustný ako telesne? Nemal azda tento Herkules, čo bez námahy zdvihol 
sud, ktorý aj dvaja silní mužovia ledva vládali zdvihnúť zo zeme, nejakú jemnú predtuchu, takže sa 
ľahko mohol preniesť cez každú nepríjemnosť, tým viac,  keďže kedykoľvek mal voľný útek do 
náboženského sveta, ako si to mohli myslieť. V jeho prípade išlo o pravý opak, i keď to musíme 
skôr uhádnuť zo svedectva priateľov a neskorších listov, lebo Grignion bol sám o sebe  veľmi 
mlčanlivý, celkom taký,, ako keby sa neoplatilo zastaviť sa pri jeho vlastnej osobe. Vidí sa, že sa už 
vo veľmi mladých rokoch naučil ťažké umenie, hľadieť hore k Bohu a na seba samého, čo možno 
najviac zabúdať, na seba samého sa dívať čo možno najmenej vážne, ba sotva si seba všímať.
A predsa trpel domácim ovzduším, ale aj protikladmi vo svojej vlastnej bytosti a napätiami, ktoré sa 
v nom ustavične tvorili. Herkules čo do telesnej sily, bol duševne jemných nervov a nežný ako 
umelec'."Všetko sa chvelo na ňom", hovoria spoločne všetci jeho životopisci, počínajúc tými, čo to 
museli vedieť najlepšie, pretože ešte sami osobne poznali svojho hrdinu.
Temperament jeho otca žil v ňom ďalej, ale predsa ako vloha oveľa mocnejších rozmerov. Pretože 
ak bol otec prchký bez cieľa a vytrvalosti, mal jeho hnev charakter momentálneho, prechodného 
výbuchu, ako vyjadrenie mrzutosti, Ktorá sa nevybíja, cítil zase Ludvík Mária v sebe už ako 
chlapec silu a húževnatosť vášne - isto vášne pre dobro - ktorá ako bezuzdná prírodná sila mohla 
nadobudnúť strašné rozmery. Grignion to neskoršie priznal:"Keby som si nebol robil toľko násilia, 
bol by som sa stal najstrašnejším človekom svojho storočia."
S touto vášňou pre dobro stretol som iný rys jeho charakteru, ktorý bol jej veľmi podobný, a preto s 
ňou mohol byť celkom zlúčený: jeho rozhodnosť nielen v myslení, ale aj v konaní, t.j. nezľaknúť sa 
ničoho, odvaha, áno smelosť, nevšímať si ničoho cez všetky zvyklosti, schopnosť búrať všetky 
mosty, ak išlo o niečo, čo raz uznal za správne.
Nemuseli tieto napätia viesť ku krízam? Jestvuje však skutočne ešte aj inšie ako psychologická 
zákonitosť. Jestvuje účinná moc milosti, ktorá zasahuje do života a tento viditeľne stvárňuje. 
Grignion sa celkom zveril Márii, hnaný nepochybne osobitnou predchádzajúcou milosťou. Mária 
no prijala a vzala do svojej školy. Keď teda niekto chce charakterizovat jeho detstvo, môže povedať 
bez fantázie, poezie: alebo alegorie: "Je poznačené prvými stopami Máriinho vplyvu." Ukazuje 
materinskú činnosť Márie na duši, čo jej bola verná: prostota, jednoduchosť a radosť, triezvy 
zmysel pre skutočnosť, prostej každej sentimentality, oduševnená ráznosť pre dobro pri ťažkých 
vrodených vlohách, pri železnom premáhaní a nesúladnom domácom prostredí.
Učil sa dobre. Aspoň s tým bol otec spokojný. On a farár z Iffendicu ho učili, ved najstarší z 
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Grignionov mal rozhodne študovať. Azda by sa raz stal lepším právnikom, s výnosnejšou klientelou 
ako jeho otec a tak by potom mohol podporovať rodičov a súrodencov. Ludvik Maria nemal nijaké 
plány v tomto ohľade. Je isté, že vôbec neprišiel na svet so želaním po kňažstve. Čo sa týkalo jeho 
budúcnosti, bol vtedy skôr naivný, úplne bez tušenia, bez záujmu, ako človek, ktorého prítomnosť 
tak sputnáva, napĺňa a tak zasycuje, že si vôbec nepripúšťa myšlienky na budúcnosť. Vo voľnom 
čase začal kresliť, maľovať, vyrezávať drevené figúrky, prirodzene Madonny. Nútilo ho "vyjadriť 
sa" a mal veľmi mnoho zmyslu pre krásu. Inštinktívne, bez najmenšej potuchy o Platonovi, bola mu 
už vtedy krása úzko spojená s dobrotou, s Bohom.
"Budeš veľmi pekná, keď sa budeš modliť", povedal svojej mladšej obľúbenej sestre Guyonne-
Jane, ktorú volali Lujza. Ona je jediná z jeho rodiny, s ktorou ostal v bližšom spojení aj neskoršie. 
Jeho brat Jozef - Peter, len o rok mladší, neskorší dominikán, bol mu naproti tomu vždy podstatne 
cudzí. Staral sa síce o jeho štúdium, pomáhal mu pri učení, povzbudzoval ho k väčšej usilovnosti a 
predsa obaja bratia vnútorne nemali nič spoločného. Vidí sa, že Jozef- Peter nikdy nemohol celkom 
prekonať úbohý domov, preto si neskoršie potrpel mnoho na váženosť, vystupovanie, meno. Spolu s 
Ludvíkom Máriou, ktorý týmto práve opovrhoval, bol preto neskoršie nevyhnutný.
Ostatní súrodenci, s ktorými vyrastal Ludvik Mária, tri omnoho mladšie sestry boli trocha 
ostýchavé, smutné stvorenia,ktorých sa kamarátsky ujal, lebo veď ináč sa o nich nikto nestaral.
III.
Hovorí sa, že dvanásťročné dieťa je už vo svojom vnútornom vývine sformované. To však 
neznamená, že by už neskoršie nemohli prísť prekvapenia. Hádam je vôbec toto Péguyho tvrdenie 
trocha príliš deterministické; sotva súhlasí v totálne jednoznačnom lineárnom zmysle. Kúsok 
pravdy však predsa obsahuje.
Ludvík Mária dostal sa bez cudzej pomoci k podstate vnútorného života, ktorá stvárňovala jeho 
dušu, ktorá určovala aj jeho vonkajší život a jeho rytmus, jeho svetový názor: vzťah k Márii. 
"Vzťah“  tu neznamená holú spájajúcu vonkajškosť, ale "spolubytie" jeho bytosti, najvnútornejšiu 
závislosť od Márie: dobrovoľne, z odpovedajúcej lásky, ale - hlbšie, ako siahajú citové vrstvy, 
priamo ako podstata jeho bytosti, ktoré možno vytušiť len podľa jeho žiare navonok, a preto v 
životnom náčrte možno ho predstaviť skôr apostrofou, prerušujúcimi čiarami, ako kladnými 
výrokmi alebo ostro nakreslenými obrysmi.
Byť spolu s Máriou, byť závislým od nej, to neznamená pohodlný život, ticho, neznamená  byť 
plynulo dobrým, je to oveľa viac, je to ohromné dynamický, vzrušujúci život. Veď to znamená 
ustavične sa porovnávať podľa najvyššieho ideálu, podľa samého Boha, podľa neho jediného, bez 
odlúčenia., to znamená — iným Péguyho vyjadrením -"príkry postoj" k svetu. A predsa to znamená 
aj bez potechy stále byť materinsky potešovaný, a v najtvrdšej obeti vidieť ochranné ruky.
Neprišlo to naraz, ale rodičia sa dávnejšie dohovorili: najstarší syn ako dvanásťročný mal opustiť 
Bois-Marquet, aby v Rennes navštevoval jezuitské kolégium, ktoré bolo zasvätené sv. Tomášovi 
Becketovi. Aj otec tam študoval, taktiež brat jeho matky, Rennes, hlavné mesto Bretónska, je síce 
vzdialené len dvadsať kilometrov od Montfortu, poprípade od Iffendieu, ale sotva možno pripustiť, 
že ho Ludvík Mária kedy videl.
V Rennes mohol bývať u svojej babky z, matkinej strany a jej syna v pochmúrnom ale tichom 
dome. Strýko Alain-Robert bol kňazom pri kostole Svätého Spasiteľa. Tomášovo kolégium nemalo 
internát, väčšina jeho žiakov nepochádzala priamo z Rennes, a preto bola odkázaná na súkromné 
byty, v ktorých sa hľadelo len na presné platenie nájomného a zaopatrenia., jezuiti sa zase starali o 
isté minimum dozoru. Denne robili dvaja študijní prefekti obchôdzku po meste, skúšajúc klopali tu 
a tam náhodne u prenajímateľov, dopytovali sa či sú žiaci večer včas doma, pravdaže sa pritom aj 
náležito správali. Bolo to iste chválitebné, ale celkom nedostatočné, pri 300 študentoch všetkých 
vekových stupňov, ktorých mohlo kolégium pojať a vtedy aj malo. Mladšie semestre sa učili od 
starších ako sa to muselo robiť, aby mohli žiť naozaj veselý, slobodný študentský život, ktorý sa 
často stával príliš veselým a voľným.
Bezpochyby výborné kolégium malo pritom jednu nevýhodu, ak to možno tak nazvať:- prijímalo 
bezplatne všetkých žiakov, ktorí našli miesto a boli dostatočne nadaní., stavovské rozdiely neboli. 
To bolo iste veľmi pekné, malo však bezosporu za následok, že sa tam dostala sivá masa priemeru, 
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žiaci bez veľkého záujmu o štúdium, poslaní ctižiadostivými rodičmi, polovýrastkovia bez 
spôsobov, často priamo bez dobrých mravov, hrmotní, večerom na škandály naladený národ, ktorý 
svojím spôsobom užíval slobody študentského života. Istotne v Rennes to vtedy nebolo horšie ako v 
iných študentských mestách, skôr lepšie, - len nebol to práve ideálny stav.
Žiaci s dostatočným nadaním boli obyčajne osem až desať rokov v kolégiu a mali za sebou s väčším 
alebo menším úspechom to, čo sa dnes nazýva humanistické gymnázium, k tomu štúdium filozofie 
/s pripojenou teológiou, ak niekto chcel/, ale s tým rozdielom, že vzdelanie v humanistických 
odboroch mohlo byť dôkladnejšie ako dnes, no prírodné  vedy vtedy sotva prichádzali do úvahy; 
ešte nie, lebo až o tri roky neskoršie uverejnil Newton v blízkom Anglicku svoje "Gravitačné 
zákony“ a o šesť rokov neskoršie vychádzali postupne spisy empiristu Johna Locka ako reakcia na 
racionalizmus Descarta, onoho prevratného filozofa,ktorý už síce vtedy dávno nežil, a už štyridsať 
rokov pred tým uverejnil svoj slávny spis "Discour de la Methode“, bez toho, že by sa poznalo, akú 
bombu tým vhodil do pevnej budovy filozofickej špekulácie, o základoch ktorej platilo, že sú 
neotrasiteľné. Veľká roztržka prírodnými vedami a vedami duchovnými, medzi vierou a vedou, 
medzi svedectvom rozumu a svedectvom zmyslov, ktorá až dodnes neumĺkla, prišla až neskoršie; a 
ešte neskoršie dožila sa svojej porážky v kolégiách. Koncom sedemnásteho storočia patrilo ešte 
vždy k dobrému tónu, že vedec vedel ako svoju materinskú reč po latinsky písať a rozumieť, že si 
dokonale osvojil rímskych klasických prozaikov i básnikov. A nebolo nič mimoriadneho, keď 
najnadanejší žiaci sami písali latinské verše a skladali divadelné hry, ktoré potom predvádzali často 
na školských predstaveniach, čo bolo zvláštnosťou jezuitskej výchovy.
I keď sa už život Ludvíka Márie stal neskoršie akokoľvek ťažším, práve v jeho roztržke s okolím, tu 
v Rennes mal ešte pokojné obrysy. Mimoriadne nadanému žiakovi bolo ľahké čoskoro byť 
najlepším v triede. Jeho neopotrebovaný mladistvý duch bez námahy prijímal nové dojmy, jeho 
ohromné telesné sily budili u spolužiakov údiv a obdiv. Vidno, že prechod z vidieka do mesta mu 
nerobil nijaké ťažkosti. Napokon, veď mal  iba dvanásť rokov a v tomto veku sa Zmeny znášajú 
ľahko.
Ludvik Mária si čoskoro vyhľadal obľúbený kostol v blízkosti svojho bytu: kostol Svätého 
Spasiteľa so slávnou "Notre Dame des Miracles“, ťažkou sochou veľmi materinskej madonny, ktorá 
dnes tróni na pravom bočnom oltári. Už dvanásť rokov sa v tomto kostole slávil sviatok Srdca 
Máriinno 22. augusta na základe biskupského povolenia, ktoré vymohol ešte sv. Ján Eudes, 
privilégium, ktoré okrem Rennes mali ešte iba provinčné mestá Coutamces a Caen. Pred "Notre 
Dame des Miracles" kľačal Grignion deň čo deň veľmi dlho o svojom budúcom povolaní však 
nevedel ešte vždy nič. Keď o rok neskoršie aj jeho brat Jozef-Peter tiež prišiel do Rennes a bol už 
celkom načistom tom, že sa raz chce stať kňazom v dominikánskom ráde, nezasiahlo Ludvika 
Máriu ešte nijaké rozhodnutie. Nerobil si z toho tiež nijaké starosti.

V prvých rokoch svojich študijných čias v Rennes nebudil väčšiu pozornosť v Kolégiu. Žil 
utiahnuto a nepriatelil sa s učiteľmi, ani spolužiakmi. Zvolil si síce včas skoro istého spovedníka, P. 
Descarta S.J., synovca slávneho filozofa, ale ten bol dušpastierstvom taký preťažený, že sa nemohol 
starať osobitne o jednotlivých študentov, ak nemali alebo nerobili zvláštne ťažkosti. Učitelia sa mali 
tak isto. V triedach v každej po 40 žiakov museli sa svojou učebnou látkou včas vysporiadať a v 
tejto masovej prevádzke zapadli práve tí, čo presne plnili svoje úlohy a disciplinárne nerobili nijaké 
ťažkosti. Ludvík Mária nebol vtedy ani obľúbený ani neobľúbený. Ledva si no všimli, hoci bol 
skvelý žiak a nebol rušiteľom žartov.
Nebadane, bez prevratov, bez vylomenín, ba naoko aj bez akýchkoľvek prerivov vzrastal do 
mládeneckýcn rokov. Držal sa dobrého, vyhýbal sa zlému, áno, zdá sa, že zlo správne nezbadal, 
taký bol naplnený svetom, ktorý si vyvolil, alebo lepšie, ktorý si vyvolil jeho.
Vtedy sa v nom prebudil básnik. Latinský. a grécki básnici ho oduševňovali, nútili ho pokúsiť sa 
tiež o verše. Iste, nikdy nebol vynikajúcim talentom, ale predsa sa vedel vyjadriť originálnym, 
výrazným spôsobom. Jeho verše neboli nikdy holou, čírou formou, duchaplnými slovnými hrami, 
estetickým zaobchádzaním s pojmami, ale stále pravý vyraz vznešených, väčšinou náboženských 
právd.
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To isté platilo o jeho maliarstve a jeho drevených soškách. Aj k tomu ho čosi nútilo aj tu chcel niečo 
vypovedať. Žiaľ, nemal peňazí, aby mohol chodiť na vyučovanie v týchto umeniach a aby si mohol 
nadobudnúť najnutnejšiu technickú výstroj. Iba raz, keď nejaký známy jeho otca náhodou videl 
jeden z jeho obrázkov a daroval mu zaň zlatku, dal mu istý maliar pár hodín, čo bolo zrejme veľmi 
málo pre jeho zápal po učení., ale práve toľko, koľko boli hodné tie peniaze, nemohol dúfať v 
ďaľšie peniaze, pochoval preto túžbu po umeleckom vzdelaní a maľoval a vyrezával bez neho 
ďalej.
      Človek by chcel vedieť, ako predsa vyzerali jeho vyrezávané Madonny. Lebo tu človek tuší, že 
sa niečo dozvie o umelcovej bytosti. Ale treba si dlho pozerať tieto sošky, kým sa sporivý dojem 
zjednoduší na jednu jedinú stopu, a predsa  nezjednoduší všestranne, všade nezdvihne hmlu., nijaký 
gýč, nič sentimentálneho, sladkastého. Sú drsné,  azda so stopou naivity, príliš bez okrás. Keď si ich 
však človek pozrie bližšie, jé na nich vcelku dych pôvabu, pravej priezračnosti. Neskoršie pripísali 
svätcovi aj sochy, ktoré nepoznal, alebo hádam dostal do daru, ale rozhodne sám nevyrezal. Tieto 
madonny sú inakšie. Sú umelecky vypracované až do najmenších podrobnosti, viac sa páčia, sú 
súcejšie, niektoré pripomínajú neskorých talianskych majstrov, ale s ďaleko menšou 
priezračnosťou, peknejšie svojou formou, ako svojím výrazom.
Štyri roky po Ludvíkovi Márii 1689 presťahovala sa celá medzitým už osemčlenná Grignionová 
rodina do Rennes, do malého domu, ktorý bol tiež v blízkosti Saint Sauveur. Chceli tu vždy bývať 
cez zimu a v lete potom zasa ísť so Bois-Marquet. Pravdepodobne očakával Jean Battiste v meste 
lepšie zárobkové možnosti. Toto presídlenie prinieslo zmenu aj pre Ludvíka Máriu. Opustil svoj 
doterajší domov u starej matky a strýka, a presťahoval sa ku svojej rodine, kde sa ovzdušie 
nezlepšilo, lebo otec teraz zasa pred novým začiatkom, bol zvlášť popudlivý.
Keby bol býval Ludvík Mária tichým snílkom, umelcom, ktorý sa najradšej uzaviera, nábožný 
človek, ktorý netúži po ničom, iba ako celé hodiny sa v tichosti modliť a študovať, potom by bol 
pravdepodobne ostal u starej matky. Nikto by mu to nebol zazlieval, am jeho vlastní rodičia. Vecí 
otec mal málo sympatie preňho a matka trpela, keď pre to boli scény. Ludvík Mária však chcel 
pomáhať za každú cenu. Vedel, aké je to trpké, keď deti vyrastajú bez pomoci, bez duchovnej 
opatery, v nepokojnom, rozpoltenom ovzduší. Bolo mu celkom zrejmé, že teraz ako 
sedemnásťročný pomáhal svojím súrodencom, že zvlášť musel pomáhať aj matke, ktorá zasa 
očakávala nový pôrod.
Tento apoštolský rys našiel vtedy ešte posilnenie a ďalšie konkretizovanie u učiteľov, ktorých mal 
Ludvík Mária v triede rétoriky a neskôr vo filozofickom kurze: jezuitov, zápalisté duše, odvážnych 
mužov, opak salónnych figúr z 18. a 19. storočia, ale aj opak vidieckych farárov, spojených väčšmi 
s hrudou, ako s dušami. Boli to predovšetkým pátri Gilbert a Bellier. P. Gilbert išiel neskoršie ako 
misionár do Afriky. P. Bellier pridal sa k chýrnemu M. Leudugerovi pri  misionárskej činnosti v 
Bretónsku.   Tento M. Leuduger prijal neskôr aj samého Grigniona medzi svojich pomocných 
kňazov, ale potom došlo medzi obidvoma k roztržke, no to už patrí k neskoršej tragickej 
Grignionovej histórii.
P. Gilbert bol prvý Grignionov učiteľ, ktorý sa usiloval dostať sa do bližšieho styku so svojimi 300 
žiakmi. Pozýval ich na duchovné rozhovory a dosiahol tým presne to, čo zamýšľal: istý výber 
medzi žiakmi. Lebo na tieto rozhovory prichádzali len duchovní záujemcovia, ktorí nábožensky boli 
nad priemer, takí, čo mali niečo povedať a čo chceli niečo počuť. A pretože mladých, ideálne 
nadaných ľudí nič nespája väčšmi ako úcta k tomu istému učiteľovi, našiel Grignion tu, azda pred 
dverami alebo v čakárni P. Gilberta svojho priateľa Jean Baptistu Blaina, neskoršieho kanonika v 
Rouen. Potomstvo musí byť veľmi povďačné tomuto priateľovi, lebo jeho "Spomienky“sú cenným, 
ba nevyhnutelným prameňom, aby sme trocha lepšie vnikli do Grignionovho života. Priateľstvá 
mužov sú pravdaže zvláštneho druhu. Mužovia si podajú ruky k nejakému dielu, alebo ponad 
nejaké dielo, ktoré však potom robí každý sám svojím, druhému príbuzným, s ním spojeným, ale 
predsa veľmi samostatným spôsobom. Mužovia idú svojou vlastnou cestou a musia to robiť.0 ich 
priateľstvách platí to, Čo Simone Weilová vyslovuje tak jasne o podstate priateľstva vôbec: 
"Rozdielnosť nesmie narúšať priateľstvo a priateľstvo rozdielnosť."
U týchto dvoch priateľov to skutočne nerobila. Jean Baptisté Blein bol Grignionovi bezpochyby 
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veľmi naklonený, pravdepodobne bol už vtedy rozhodnutý stať sa kňazom, študoval ľahko, bol 
vážny a triezvy, pritom bol schopný veľmi sa oduševňovať za všetko veľké a ideálne. Mal iba jednu 
chybu:  nikdy nevybočil z rámca. Jeho priateľ naproti tomu od určitej doby vybočoval z každého 
rámca. Preto ho Blein nemohol nikdy celkom pochopiť. Iste, že vtedy v Rennes sa to ešte 
neukázalo, ale už skoro potom Blein sa stretol s Grignionom s nedôverou, alebo sa s ním úmyselne 
nestretal, radšej mu ostával naklonený z odstupu. Vypytoval sa mnohých, príliš mnohých ľudí na 
ich mienku o Grigionovi, dal sa ovplyvňovať nepriaznivými úsudkami bez toho, pravdaže, aby ho 
celkom prehovorili a nakoniec si pohovoril sám tak od srdca o svojej hlodanej pochybnosti pred 
Grignionom bez toho, žeby ho jeho odpoveď bola uspokojila. Až po Grignionovej smrti sa mu 
objasnilo a preto sa namáhal vo svojich "Spomienkach“ nejedno predstaviť pozitívne, aby odvalil 
tajnú, veľmi ťažiacu vinu: pochopiteľnú /a predsa nie celkom pochopiteľnú/ slabosť voči životu, 
ktorý sa neskoršie stal práve tak mimoriadnym, ako budiacim pohoršenie.
A predsa ako sme už spomenuli, stalo sa to až neskoršie. V Rennes boli obaja priateľmi ešte dlho 
spolu. Blein sa pozeral na svojho priateľa s rešpektom, obdivoval ho, o všetkom sa s ním rozprával. 
Najma cez prázdniny, ktoré spoločne trávili v Bois-Marquet, nachádzali čas a voľnú chvíľu pre 
rovnako dôvernú ako aj plodnú výmenu myšlienok o ťažkostiach, o predsavzatiach, na rovine 
rovnakého úsilia: stať sa svätým. Ludvík Mária sa zdôveril svojmu priateľovi, že pre neho niet 
väčšieho šťastia, ako byť pri Márii u dať sa ňou uvádzať do všetkých právd, že ona je jeho oporou a 
stálosťou, že sa pokladá za šťastlivého, ked je jej sluhom.
Jean-Baptiste chcel sa porozprávať o istých témach, čo mu ležali na srdci. Raz išlo o pokušenia 
proti čistote a o prostriedky, aby ich človek premohol; presnejšie povedané, Blein by bol býval rád, 
keby sa bol Grignion o tom vyjadril. Chcel mať údajne vysvetlenú túto delikátnu, pre mladíkov 
nesporne dôležitú tému takým čistým človekom, akým bol prenno Ludvík Mária. Tento však bez 
zdráhania, alebo hanblivého odvracania bol len prekvapený, mlčal a napokon povedal, že ešte nikdy 
nemal také pokušenia.
Nie, že by človek z tejto nevedomosti dodatočne robil čnosť, slávožiaru. Na tomto mieste svojich 
"Spomienok" Blein zaznamenáva dosť správne, že pravdaže nevie, či takéto pokušenia neprišli na 
Grigniona neskoršie. Toto však sotva možno predpokladať. Veď Ludvík Mária nebol človekom s 
náočnicami, nijaký slabošský mladík, čo by trpel na potláčania, alebo vôbec, čo sa duševne až 
neskoršie prebudil. Ved rástol na vidieku a celkom prirodzene sa asi vžil do prirodzených pochodov 
ľudského života, aké sú vlastné zdravému, neskazenému vidieckemu ľudu.
To všetko by však isto nebolo stačilo. Taká vitálna, vášnivá a silná povaha, akou bol on, sotva by 
mohla byť ušetrená od    telesných pokušení, bez predchádzajúcej milosti. Je teda neodôvodnená 
domnienka, že mu najčistejšia Panna Mária, ktorej sa daroval už od najranejšieho detstva, a ktorej 
sa denne zveroval, vymohla túto milosť azda preto, že ho neskoršie nemohla a nechcela ušetriť od 
veľmi mnohých bojov a utrpení.
Hodno sa však pridŕžať toho, lebo podľa toho tvrdé umŕtvovania, ktoré si Grignion. vtedy ukladal, 
pôsty, kajúci pás, bič, zjavne nemali v prvom rade za cieľ tiahnuť do poľa proti odbojnému telu, ale 
pochádzali z iných hlbších motívov, pravdepodobne z lásky k Márii a jej ukrižovanému Synovi. 
Vtedy síce Ludvík Mária žil ešte "normálny“ život. Jedol dosť, doprial si potrebný spánok a skrýval 
svoje skutky kajúcnosti. Základný postoj jeho myslenia a života išiel predsa vtedy už smerom 
totálneho zriekania sa do anti-humanizmu, ktorý neskoršie vo svojom vlastnom živote dotiahol až 
na vrcnol. Prečo? Uvedomoval si, že sa musí kajať za hriechy iných, že úspechy svojej skoršej 
misionárskej činnosti musí vykúpiť doslova svojou krvou? Hádam by to, hoci o tom nikdy 
nehovoril. Naproti tomu, sú aj iné náznaky, ktoré nie sú celkom zrozumiteľné, ba ktoré poukazujú 
na tajomstvo. Možno predpokladať, že Grignion nikdy neodbočil zo správnej cesty ku hriechu, 
alebo len k obyčajnej vlažnosti, ku stavu dobrovoľnej nedokonalosti, ale ťažko niesol "bremeno 
svojich hriechov", hovoril to tak čestne a tak strhujúco sa na to žaloval, že je "najväčším 
hriešnikom", a mal to povedomie, že sa musí kajať predovšetkým za svoje hriechy. Za aké hriechy? 
Azda sa už vtedy ináč videl, ako iba v obyčajnom svetle milosti neznetvoreného kresťanského 
svedomia. Možno, že sa videl v božom svetle tak, ako ho videla Mária, ako ho poučovala, aby sa 
videl? Toto všetko je však viac otázka ako tvrdenie.
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Grignion postúpi teraz spolu s Bleinom do filozofického kurzu. Bez námahy sledoval svojich 
učiteľov, ktorí podľa vtedajšieho zvyku v podstate vyučovali Aristotela, poprípade Tomáša 
Aquinského a ich filozofiu, teda pevnú stavbu ešte krátky čas nepopieranej scholastiky a jej; 
uspokojujúcou filozofiou entis, s jej úzkym priateľstvom medzi vierou a vedou. Ludvík Mária bol 
horlivý žiak, veľmi vedychtivý a predsa neštudoval s plnou účasťou., lepšie povediac, poznal vedľa 
štúdia ešte iné záujmy. Praktická apoštolská duša zaberala uňho vždy viac miesta. Vstúpil vtedy do 
práve vznikajúcej Mariánskej kongregácie kolégia, ktorej vedúcim bol P. Prévost, zápalistý ctiteľ 
Máriin. Tento protireformačný spolok spájal najlepších a najzbožnejších z veľkého počtu žiakov, ale 
už veľmi skoro nestačil viac Grignionovi. Bez toho, aby sa mu obrátil chrbtom, založil aktívnu 
skupinu s P. Bellierom, ako duchovným vedúcim, ktorej bol sám na čele. Táto skupina, ktorá sa 
stretala každý týždeň v dome niektorej spriatelenej dámy, nemal za cieľ iba prehĺbenie 
náboženského života, ale predovšetkým duševnú a telesnú pomoc pre druhých ľudí: pre ľudí v 
nemocniciach, v biednych príbytkoch, alebo aj pre chudobných študentov.
Tieto schôdze mali určitý plán, istý, vždy ustálený poriadok. Pred mariánskou sochou bola 
modlitba, potom jednotliví študenti podávali správy o práci, ktorú vykonali vždy po dvoch. Potom 
si určili nový pracovný plán a každý člen dostal úlohu pre budúci týždeň. Krátka modlitba tvorila 
záver.
Neskoršie označovali túto skupinu z Rennes ako predchodcu konferencii sv.Vincenta. Predsa však 
rovnakým právom by mohol človek vidieť v tejto aktívnej skupine /odhliadnuc od hmotného, 
poskytovania pomoci/ zore "Legio Mariae" založenej Frankom Duffom v 20. storočí. Je veľmi 
zaujímavé, urobiť si tu malé prirovnanie. Kto pozná "Legio Mariae", porozumie, že sa tieto 
prirovnania skoro natískajú. Veď podstata tohoto spolku apoštolských laikov sa označuje ako 
"Mária v práci", Mária v diele, v duchu, ale aj v litere, vo vonkajších formách.

To znamená veľmi mnoho. "Mária v práci" neoznačuje len teologické miesto Máriinej légie, jej 
miesto vnútri Cirkvi, nielen jej základ a súčasne prameň, z ktorej sa živí "Legio Mariae"; nielen 
nábožné chovanie členov alebo duchovnosť, s ktorou sú títo poznačení, ale znamená aj 
oduševnenie, ba v určitom zmysle "kreáciu" - "tvorbu".
K podstate Legio Mariae patrí nutne systém, bojový poriadok. Niečo sa na vonkajšej forme vyvíjalo 
až postupne a pravdepodobne sa bude ešte ďalej vyvíjať, alebo meniť. Naproti tomu niečo už malo 
povahu od začiatku a k tomu patrí spôsob stretania sa členov. Zodpovedá presne forme, ktorú dal 
Grignion už 250 rokov predtým schôdzam svojej aktívnej skupiny, spontánne a z vnútra k tomu 
poháňaným.
Ludvík Mária nenarobí mnoho kriku o skupine, ktorej bol vedúcim, hoci sa usiloval stále pre ňu 
získavať nových členov. Nehnal sa do apoštolskej práce s oným nerozmysleným oduševnením 
mládeže, ktoré čoskoro zhasne, ale pokým vydrží, zatlačuje do pozadia obyčajné povinnosti. U 
neho bolo všetko také prosté, také zrejmé: Miloval Máriu. Ona ho učila milovať Krista, a preto aj 
spásu duší. Učila ho odriekať sa vlastného ducha, aby sa celkom nechal viesť Duchom Svatým. 
Učila ho milovať evanielium nie iba platonicky, ale vedome, áno, brať ho doslova vážne.
Predovšetkým mu darovala zmysel pre skutočnosť, ktorý umožňuje veci správne vidieť a zachytiť, 
lebo je celkom rovno upriamený na cieľ. Isteže, Ludvík Mária ráď hovoril o otázkach náboženského 
života, iste rád debatoval o tejto alebo onej oblasti filozofie, ale vedel, že v prvom rade ide o to, žiť 
evenjelium, konať skutky milosrdenstva a tak ich vykonávať, aby čo možno najlepšie slúžili 
Božiemu kráľovstvu, a teda čo najviac potešovali Božské Srdce.
Niet veľa zpráv o jeho činnosti, ale predsa kde-tu sa možno niečo o tej, alebo onej jeho činnosti 
dozvedieť. Najprv navštevoval chorých v nemocnici v Rennes, potom prešiel k tomu, že pravidelne 
opatroval obyvateľov mestského starobinca. Tieto návštevy neboli návštevy láskavej dobročinnosti, 
salónnej návštevy, pri ktorých človek daruje trocha dobra a za to sa nechá obdivovať ako mladý, 
ideálne zmýšľajúci mladík. Už stálosť, pravidelnosť týchto návštev každý týždeň, svedčí o istej 
vnútornej nezávislosti, nielen od vlastnej nálady, ale aj od nálady navštevovaných. Za tým cieľom, 
aby urobil duše prijateľnými pre Bona, bral na seba všetky ťažkosti.
Ludvík Mária nijako nasilu nenatískal iným túto činnosť, nevrútil sa aj dverami do domu, ale 
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vyznal sa v tom, ako treba najprv vytvoriť "atmosféru'' a pritom predsa neodchýliť sa od svojho 
veľmi jasného smeru. Niekedy vykonával aj tam skutky milosrdenstva, kde podľa ľudského úsudku 
nebol najmenší výhľad na úspech, ba ani na nejaký dobrý účinok. Napríklad hovorí sa o akomsi 
odpornom, hnus vzbudzujúcom chorom a ešte k tomu slabomyseľnom vagabundovi, ktorého 
Ludvík Mária opätovne vyhľadával, očistil, ošetril, pri čom isto vedel, že sa mu sotva podarí, hoci 
len trochu rozumne sa pozhovárať s týmto ľudským vrakom, a už vôbec nie nejako viditeľne 
účinkovať na jeho dušu. Predsa ho chcel aspoň milovať. Láska síce nerozdáva bezplánovite, ale 
rozdáva sa.
Aj medzi študentami sa poobzeral. Koľkí mnohí mladí bývali v kadejakej veľmi lacnej, a preto aj 
veľmi úbohej prenajatej izbe, alebo dokonca v tmavej drevenej šope a sotva vedeli, ako by mohli 
odvrátiť pohľad druhých od svojho záplatami posiateho obleku. Mládež môže byť veľmi ukrutná! 
Ale Ludvík Mária hľadel ešte hlbšie. Videl následky, sprievodkyne tejto chudoby: duševnú 
spustlosť, biedu, ktorá vedie do neresti, telesný úpadok, ktorý ochromuje aj duševne a obyčajným 
pokušeniam dáva zdanie nadmerných rozmerov.
Nasledujúca epizóda, charakteristická pre neskoršieho Grigniona, je zrejme dvojsečným: mečom. Je 
otázne, či sa práve v nej prejavuje budúci svätec, alebo nejaká svojráznosť, ktorá bez stvárňujúcej 
milosti bola požadovačná, ba až vyzývavá, aby mohla byť osobitnou cnosťou. Jeden spoluštudent, 
ktorý mal len jeden jediný oblek, neuveriteľne úbohý, musel skusovať nejeden posmech. Grignion 
to nestrpel. Usporiadal zbierku medzi študentmi. Keď táto nechcela dobre fungovať, žobral prosto u 
svojich kamarátov, utržil od nich, bez toho, že by sa ho to dotklo nejedno hrubé slovo, išiel bez 
váhania neúnavne k svojmu cieľu... a mal nakoniec pohromade len polovičku potrebnej sumy. 
Znechutenie? Vôbec nie. Vtlačil peniaze udivenému študentovi do ruky tak nekonečne jemne a 
prosebne, že tento zabudol na svoje zahanbenie; potom ho sprevádzal, ba vliekol ho v skutočnosti k 
jednému obchodníkovi so súknom. Vstupujúc do malého sklepu, povedal obchodníkovi :"Tu vidíte 
môjho brata, ktorý je aj vaším bratom, vyžobral som peniaze na oblek. Ak to nestačí, je na vás 
pripojiť zvyšok." Žiaľ, nezachoval sa nám tón, v ktorom boli vypovedané tieto trúfalé slová. Zaiste 
mali úspech. Po momentálnom zarazení, zasmial sa obchodník a vytiahol za polovičnú sumu 
prijateľný oblek. Ale je tento úspech dostatočný na ospravedlnenie?
Ale nech sa už robili chyby alebo nie, je isté, že aktívna Grignionová skupina, z ktorej vzišli viacerí 
kňazi, a ktorú  majstrovsky viedol P. Bellier, požívala v Rennese vážnosť. Príležitostne dávali 
Ludvíkovi Márii priamo aj značne sumy na charitatívne ciele, a to poukazuje na mimoriadnu 
dôveru, s akou sa vtedy dívali na tohoto mladučkého študenta, čo bol sám chudobný.
V tomto čase našiel svojho druhého priateľa, Claude Poullart des Places, pred kostolom Saint-
Sauveur alebo lepšie pred "Notre Dame des Miracles", na mieste každodenného stretnutia. Tento 
syn veľmi bohatých, veľmi popredných rodičov, mal vtedy iba jedenásť rokov, ale bol duševne 
predčasne zrelý ako zázračné dieťa. 0 štyri roky neskoršie už verejne obhajoval svoju "tézu" na 
univerzite a zožal najvyššiu chválu, ba neobmedzený obdiv, ktoré platili tak jeho vedomostiam, ako 
aj jeho mladosti. Bol však aj mimoriadne omilostený, a to azda ihneď poznal Ludvik Mária. Oslovil 
ho, pozval ho do svojej aktívnej skupiny a neskoršie ho dokonca urobil jej vedúcim. Poullart des 
Places nebol asi Grignionov napodobiteľ, čo by sa bol dal nim vliecť. Bol veľmi vyhranenou 
osobnosťou už v mladých rokoch. Potom sa svojsky vyvíjal a neskoršie sa už nezišiel s Ludvíkom 
Máriou, hoci si obaja stále ostali naklonení jeden druhému. Len raz sa ešte stretli a vtedy to bolo 
kvôli zvláštnemu dielu.
Jean-Baptiste Grignion v Rennes nezbohatol. Finančné položenie veľkej rodiny nebolo dobré. Kto 
mal dievčatám obstarať veno, vtedy bezpodmienečne potrebné tak pre vydaj ako aj pre Kláštor? 
Najstarší synovia? Joseph - Pierre sa silno orientoval k dominikánom, chcel k nim vstúpiť veľmi 
skoro. Ostával len Ludvik Mária, ktorý sa už roky ujímal svojich súrodencov a súčasne bol na 
strane matky; na neho vkladali svoju nádej. Talentovaný bol dosť, aby nastúpil skvelú právnickú 
dráhu. Ale kam mieriť? Nikdy sa o tom nevyslovil. Jezuiti pripúšťali, že skoro vstúpi do ich rádu, 
no Grignion sa predsa nevyjadril. Joseph - Pierre sa pokúšal oduševniť ho pre dominikánsky rád, 
zjavne bez úspechu. Chcel sa Ludvík Mária vôbec stať kňazom? Sám o tom nehovoril, veď to 
nevedel. V jeho aktívnej skupine väčšina si už zvolila duchovný stav, napr. jeho priateľ Blein. A 
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Grignion musel prosto čakať. A on to chápal.
Nevdojak natíska sa tu porovnanie s iným veľkým a veľmi originálnym svätcom, taktiež umeleckej 
povahy: s Jánom z Kríža, učiteľom mystiky a reformátorom karmelitánskeho rádu, ktorý žil sto 
rokov pred ním v Španielsku. Aj on od najranejšieho detstva čudným spôsobom pripútaný k Márii, 
dlhý čas nemal jasno o svojom budúcom povolaní. Aj on sa musel prizerať, ako priatelia a kamaráti 
si už dávnejšie zvolili, ako mnohí z nich zaľudnili rozličné kláštory, kým on prosto čakal a rozhodol 
sa až potom vstúpiť do karmelitánského kláštora, keď mal istotu, že je na to povolaný.
Nie žeby Ludvík Mária bol čakal na anjelské posolstvo, na nejaký nebeský hlas, na nejakú 
mimoriadnu milosť. Na to bol príliš skromný a jednoduchý. Bolo mu iba jasné, že musí mať 
strpenie, až mu Boh nejakým spôsobom zvestuje svoju vôľu. V tomto čakaní sa ukazuje jeho 
trpezlivosť, predovšetkým jeho závislosť od Boha, práve preto, lebo bol vášnivým človekom činu, a 
od prírody všetko inšie mal skôr rád, ako premeškanie rozhodnutia.
V kostole Saint - Sauveur, pred "Notre Dame des Mircles" - tak to aspoň predpokladá väčšina, keď 
aj nie všetci životopisci - dostal potom jedného dňa istotu, že je povolaný za kňaza. A prijal túto 
milosť, ako že si to žiada od neho Mária. A teraz mal veľmi naponáhlo.
Otec bol nespokoný, matka plakala. Ludvík Mária veru sotva urobí kariéru, ale - ako možno 
predvídať - ostane jednoduchým kňazom; hádam hodne neskoršie dostane kanoníctvo, ale isto až 
potom, keď jeho finančná pomoc pre rodinu príde príliš neskoro. Zasa musel Jean-Baptiste 
pochovať jednu nádej!
Teologické štúdium nebolo problémom. Vtedy bolo možné dokončiť si vzdelanie na kňaza v 
dvojročnom teologickom kurze na Tomášovom kolégiu v Rennes u slávnych profesorov Magona a 
Barona. - Bez kňazského seminára? Ano, ved Tridentský snem. vyniesol síce pred viac ako sto 
rokmi prísne predpisy pre kňazskú výchovu, tieto však ešte dlho neboli uvedené do života pre 
prekážajúci zákaz vlády. Rennes rozhodne nebol ešte tak daleko.
Toto bol asi - okrem iného dôvod., pre čo toľko ideálne zmýšľajúcich mladých ľudí vstupovalo do 
náboženského rádu, pretože sa chceli stať kňazmi a mali tam oprávnenú požiadavku nájsť okrem 
čisto intelektuálnej prípravy aj prípravu náboženského života, charakteru a srdca, a toto však nikde 
inde nenachádzame.
Ludvík Mária to vedel, ale predsa sa nikdy nezapodieval vážnou voľbou nejakého rádu. Oveľa 
neskoršie sa síce stal členom III. rádu sv. Dominika, ale práve tým u- kázal, že nič nechce zmeniť 
na svojom stave svetského kňaza. V Tomášovom kolégiu asi počul o vtedy rýchlo rozkvitajúcich 
seminároch pre vzdelanie svetského duchovenstva, ako ich zakladali a viedli "Oratória". Počul o 
povestnom seminári "Saint Sulpice" v Paríži, ktorého zakladateľ Jean -Jacques Olier, zomrel v 
chýre svätosti. Príliš mnoho propagandy pre tieto semináre jezuiti pravdaže nerobili, ved v 
oratoriánoch videli trocha svojich rivalov. Okrem toho si Ludvík Mária veľmi jasne uvedomoval, že 
veru nemá výhľadu, že by sa niekedy dostal do seminára do Paríža, lebo tento seminár bol drahý, on 
však bez prostriedkov.

IV.

Jedna otcova klientka v roku 1693 urovnala Ludvíkovi Márii cestu k pokračovaniu štúdia v Paríži. 
Mademoiselle de Montimy sama nebola majetná, mala však istý vplyv v Paríži a dobrý organizačný 
talent. Dúfala teda, že zoženie potrebné peniaze. Okrem toho vzala so sebou zaraz trinásťročnú 
Lujzu, aby ju umiestnila v nejakom kláštore, kde sa mohla učiť šiť, variť, písať a hrať na hudobnom 
nástroji, skrátka, aby mohla nadobudnúť, skromné vzdelanie, ktoré by raz mohlo nahradiť isto 
chýbajúce veno. Rodičia boli radi, že budú mať pri stole o jedného jedáka menej. Výhľady Ludvíka 
Márie na štúdium teologie v Paríži znova znepokojili, rozčúlili celú rodinu, plnú očakávania. Jean-
Baptiste si vyratúval, koľko by Ludvík Mária mohol neskoršie zarábať ako príslušník "vyššieho 
duchovenstva“. Len Ludvíka Márie sa to nedotklo, ani teraz sa nestaral o svoju budúcnosť, nekul 
nijaký plán a nechal všetkému voľný priebeh, čo sa vždy stalo, bolo v každom prípade dielo Božej 
prozreteľnosti a to bolo preňho vždy to najlepšie.
Čoskoro prišiel list šľachtičnej slečny, že sa jej podarilo zohnať poplatok na stravu pre slávny 
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seminár Saint - Suplice; Ludvík Mária má prísť do Paríža na sklonku leta. Na voze? Na to nebolo 
peňazí. Rodičia chceli nájsť aspoň koňa na 350 km dlhú cestuj ale Ludvík Mária odmietol. Odchod 
z rodičovského domu bol pre neho nielen navonok začiatkom nového životného úseku,ale 
predovšetkým bol vnútorne rozhodným obratom, podobným vstupu do rádu. Odteraz nechcel 
hľadať už nie inšie ako Bona, svoju existenciu zakladať výlučne na Bonu a jeho prozreteľnosti a 
preto chcel byť celkom chudobný.
Ohľad na matku ho pravdaže donútil opustiť Rennes predovšetkým ako študent. Dala mu trocha 
peňazí, vo vreci nijakú bielizeň a jeden oblek. Ale sotva mal Rennes z dohľadu, daroval prvému 
dobrodejovi celé, svoje imanie: peniaze, oblek i bielizeň. Jemu zostalo len to, čo mal na těLe a to sa 
čoskoro hrozne zmenilo, pretože jemný dážď premenil cestu na bahno, oblek a topánky na hnedastú 
masu. On si z toho však nič nerobil. Bol zdravý ako buk, sily ako medveď a veľmi odolný. Trocha 
potravy si vyžobral u sedliakov. Stodola alebo voľne pole ako bývanie na noc nijako neškodili jeho 
zdraviu. Prežil desať dní pochodu do Paríža v mladíckej radosti, že sa celkom odovzdal Bohu a 
Márii a že ide v ústrety peknej budúcnosti: príprave na kňažstvo vo svetovom meste Paríži.
Načo však tento radikalizmus vonkajšej chudoby? Mohlo by sa odpovedať, že to bola mladistvá 
nerozvážnosť, nerozumná horlivosť,. síce dojímavá, ale bez disciplíny i pri najlepšom úmysle na 
nepravom mieste. Ale aj keď to všetko zapadalo do seba, predsa to nehralo hlavnú úlohu, ale bolo 
nanajvýš trochu dymu, co kalil alebo ohlasoval hrot ináč čistého prameňa. Kedykoľvek človek začal 
brať evanielium doslova, najprv ho vysmiali ako blázna, neskoršie v najlepšom prípade ho poslali 
do vyhnanstva ako fanatika. Lebo svet prichádza hneď s "rozumom" s logikou, so svojimi 
skúsenosťami, nemá tým celkom nepravdu, keď sa to týka priemerných ľudí, ktorí by ozaj urobili 
lepšie, keby sa držali zlatej strednej cesty. Nemá však pravdu, keď chce zakázať mimoriadnemu 
človekovi vypadnúť z rámca. Prečo má byť dovolené len „pozemskej" láske byť márnotratnou pri 
pri dobíjaní neba, prečo len ona môže konať proti rozumu, bez rátania a kalkulovania? Prečo aj 
láska k nasledovaniu Pána nesmie raz zrušiť konvenciu a logiku? Isteže pravosť tejto lásky sa musí 
preukázať aj v ostatnom živote, veď zo samých husárskych kúskov nežije ani svätec, ba tento 
najmenej, Ludvík Mária podal aj tento dôkaz. Ukázalo sa to vo chvíli, keď sa blížil k Parížu.
Pre bystrého študenta z vidieka, ešte k tomu keď mal v žilách trocha umeleckej krvi, musela sama 
myšlienka na Paríž vyvíjať elektrizujúci účinok, spôsobiť napätie alebo radostne vzrušenie. 
Bezpochyby vedel Ludvík Mária, z kolégia nejednu vec o meste na Seine, meste kráľa slnka a 
Richeliona, o jeho nádherných stavbách. Zaumienil si, že tomuto Parížu nevenuje ani pohľad, ba že 
priamo prejde popri katedrále "Notre Dame", len preto, lebo sa o nej toľko rojčilo v Rennes. Á vzal 
si pred seba, že odteraz nebude ani maľovať ani vyrezávať. Len Boh! - Hádam bola táto obeta 
väčšia ako znášame hladu, zimy a chudoby.
Keď vchádzal do svetového mesta pocítil predovšetkým , aký nemožný je jeho oblek. Taký, aký 
bol, postriekaný blatom, s deravými topánkami, so spustlými vlasmi, tvár a ruky špinavé,, nemohol 
sa objaviť pred slečnou z Montigny. V jednej opustenej kôlni sa začal čistiť. Výsledok nebol 
rozhodne uspokojivý, ale v tej chvíli nemohol viac urobiť. Popýtal sa na starú ctihodnú štvrť Saint-
Sulpice, pomenovanú podľa starého farského kostola, ktorý bol vtedy nahradený novým, veľmi 
strmým dnešným Saint-Sulpice.
Slečna z Montigny si myslela, že má zly sen. Tak si to nepredstavovala! Veď tento najstarší syn 
notára Grigniona z Montfortu vyzeral ako nezamestnaný remeselník alebo hotový vagabund, ale nie 
ako chovanec povestného kňažského seminára, založeného a vedeného najlepšími zo spoločnosti, a 
ktorý tiež prijímal len najlepších zo spoločností. Okrem toho, a pritom sa trochu zarazila, ešte sa jej 
celkom nepodarilo zohnať nijako nie nízke stravné pre Saint-Sulpice. Keď bola vyzvala Ludvíka 
Máriu na cestu do Paríža, predstavovala si to ľahšie.
Čo robiť? Slečna z Montigny dodržala slovo aspoň nakoľko ho mohla splniť. Chvála Bohu, bola 
veľmi obratná, aby nevedela nájsť východisko. Pred pár rokmi založil Cllude Bottu de la 
Barmondiére seminár pre menej zámožných študentov, Ktorý sám spravoval; bol v ulici Férou. 
Vtedajší generál oratória Trouson, výdatne pomohol pri duchovnom vedení niekdajšiemu farárovi 
zo Saint-Sulpice, ktorý mal doktorát Sorbonny a svoje značné imanie vložil do seminára. Slečna z 
Montigny dúfala, že toľko zoženie, aby sem dostala Ludvíka Máriu. Ale to je domov pre 
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chudobných študentov, to výslovne zdôrazňovala. Jemu to vôbec nevadilo. Raz v tom videl 
odpoveď neba na svoju ponuku úplného zrieknutia sa, a okrem toho treba pripustiť, že si 
predovšetkým nerobil nijaké predstavy o tom, ako vyzerá chudoba vo veľkom meste, veď doteraz 
na vidieku poznal len chudobu.
Predstavený, M. de la Barmondiére, rád prijal Ludvika Máriu a na prvý pohľad v nom poznal 
mimoriadneho človeka, navyknutý na odpornú prostrednosť, na niektoré veci, čo sa mu nepáčili na 
jeho chovancoch, bez toho, aby ich mohol meniť, vybadal veľkodušnú a pritom solídnu zbožnosť 
tohoto mladého obra s orlím nosom, s obličajom ako z dreva vyrezaným, s málo elegantným 
výzorom, ktorý súčasne však vyžaroval istú vážnosť a tešil sa.
Aj Ludvík Mária mal hned dôveru ku svojmu novému predstavenému. Musel sa mu vtedy zdôveriť 
s veľmi mnohými vecami svojho vnútorného snaženia a so svojimi predsavzatiami, aj o obeti 
umeleckej činnosti.

Vieme, že De la Barmondiére ho v tom nijako neschválil, ale mu radil veľmi dôrazne, aby neupustil 
od maľovania a rezbárstva. Grignion sa podrobil.
Úzkostlivo presný seminárský domáci poriadok, Trousonovo dielo, nebol mu vôbec na ťarchu, hoci 
bol navyknutý na mnoho slobody. V tomto domácom poriadku prejavoval sa duch, ktorý sa mu 
páčil vo svojej nadprirodzenej štruktúre. Tu je časť z neho:
"Kto dostane od Boha milosť, že ho príjmu do tohoto domu, nemusí sa hanbiť za svoju chudobu, ale 
má si ju radšej vážiť ako vyznačenie, lebo aj Ježiš Kristus si ctil chudobu vo svojej osobe, vo 
svojich priateľoch a vo svojom učení. Z lásky k Ježišovej chudobe, so všetkými jej uponižovaniami 
má byť každý stále radostne ochotný ku všetkým prácam, ktoré sú v očiach sveta nízke, alebo 
opovrhované, ako čistenie dlážky, rúbanie dreva, opatrovanie chorých, výpomocné práce v kuchyni, 
posluhovanie pri stole, umývanie riadu atď. Každý má vykonávať tieto práce nielen ochotne, keď 
na neho príde rad, ale má byť aj ináč ochotný poslúžiť, kde len to vyžaduje poslušnosť. Chovanci 
majú mať osobitnú úctu k Matke Božej a na Máriu hľadieť ako na paniu tohoto domu."
V celkom prvých časoch v Paríži bolo s Ludvikom Máriou všetko v najlepšom poriadku. Veď život 
v rodine si od neho žiadal oveľa väčšie obete ako život v seminári. Spoločný život s ťažkými 
charaktermi, prispôsobovanie a ustupovanie mu nebolo cudzie,. Ako kedysi v Tomášovom kolégiu 
išiel ticho svojou cestou, takže nebudil pozornosť, Len na Sorbone, tam chodili alumni na 
prednášky, prihodilo sa raz toto. Pri vstupe do univerzitnej auly vyhľadal si tichý kút, kľakol si a 
modlil sa. Jeden študent zbadal "divadlo", pošepkal to druhým, vzájomne sa štuchali, potriasali 
hlavami,niektorí sa nahlas smiali: "Aký čudák!"
Od tých čias, bol Grignion votrelcom, pretože mu ani na um neprišlo zanechať túto každodennú 
modlitbu pred začiatkom prednášky. Mohli sa mu druhí vysmievať, on ostal neochvejný. Nakoniec 
si na to zvykli.
Ludvíkovi Márii sa zaľúbilo v seminári natoľko,, že svojmu priateľovi Jean-Baptistovi Bleinovi v 
jednom liste rýchlo poradil, aby aj on za nim prišiel. Tento ešte zostal v Rennes, lebo sa nemohol 
rozhodnúť opustiť svoju rodinu a s tým nejedno pohodlie. Dal sa však presvedčiť a čoskoro bol 
taktiež chovancom u M. de la Barmondiére.
V nasledujúcom roku prihodila sa udalosť, ktorá síce Ludvíka Márii neporušila štúdium, ale mu ho 
mimoriadne priťažila. V dôsledku vojny a nesmiernej drahoty vyschýnali peňažité pramene slečny z 
Montigny. Okrem toho nemohol už ani de la Barmondiére z doterajšieho stravného vyživovať 
svojich študentov. Iba máloktorí však mohli zaplatiť viac. Seminár bol pred zrušením. Len Grignion 
nestrácal pokoj a pracoval ďalej ako doteraz. "Čo bude z vás pán de la Barmondiére už nebude 
môcť vydržovať?" Pýtal sa ho zvedavý spoluštudent. "Ešte som o tom nerozmýšľal," odvetil,, 
"mojou celou oporou je Boh. On sa o mna postará." - Neodpustitelná flegma? Opovážlivé 
dôverovanie? Alebo predsa len zrejmý postoj človeka, ktorý svoj život daroval Bohu, a preto 
dôveruje a v tejto dôvere spočíva.
De la Barmondiére nechcel stratiť svojho vzácneho chovanca. Dňom nocou rozmýšľal, ako by 
mohol zohnať potrebné peniaze. Bohatí si priťahovali mešce a dobročinnosť sa stávala zriedkavou, 
že nikto nevedel, ako ešte stúpne drahota. Tu sa ponúkol Grignion, že pôjde žobrať na vydržiavanie 

17



seminára; že sa za to nehanbí. Ale kdeže len chcel ísť? Veď bol cudzí v Paríži. Ale P. Bellier v 
Rennes mu vymenoval niektorých vplyvných kňazov, a dal mu pre všetky prípady odporúčajúce 
listy. Doteraz z nich nepoužil ani jeden, ale v tejto núdzi chcel pánov vyhľadať, keďže išlo o mnohé 
kňazské povolania. Napokon privolil de la Barmondiére, hoci sa od toho veľa nenádejal. Akými 
ťažkými sa mu stali tieto cesty, dvojnásobne ťažkými v neznámom svetovom meste a celkom 
nezvyklými konvenciami, o tom sa nepriznal ani svojmu priateľovi Bleinovi. Tak sa nejaký čas 
udržal seminár nad vodou. Ale na žobranie je potrebný čas a nakoniec stále sa nemôže chodiť s 
prosbou k tým istým ľuďom. Čo ako ochotne Grignion dostával almužny, natrvalo sa tieto 
dôchodky osvedčili ako veľmi neisté. De la Barmondiére vynašiel preto iný vedľajší zárobok pre 
Ludvíka Máriu vynachádzavý, výnosný, ale smrteľne pochmúrny. Stráž pri mŕtvych na fare Saint-
Sulpice. Kto podľa vtedajšieho zvyku bdel pri márach mŕtveho, dostal istý peňažný príspevok. V 
prípade, že mal pri mŕtvych stráž pravidelne, 3 a 4-krát týždenne, mal v tom skromný prameň 
príjmu.
Či Grignion okrem svojho štúdia, okrem malých funkcií v seminári a okrem svojich žobravých 
návštev chcel prevziať túto stráž pri mŕtvych? Nič radšej ako to. Miloval tieto noci, urobil si aj plán, 
ako by strávil čas. Pon niekoľkých hodinách modlitby a duchovného čítania použil Čas na prípravu 
na prednášku; takto noc prešla rýchlo. Ešte z iného dôvodu boli mu tieto nočné stráže veľmi milé: 
stavali mu zreteľne pred oči pominuteľnosť pozemského života.
Časté prípady náhlej smrti ovplyvňovali Grigniona hlbšie, ako si myslel. Zachytili ho niekde až do 
špiku, otriasli jeho nervy, ktoré boli aj tak napäté trvalým nedostatkom spánku a potravy /najlepšie 
kúsky najradšej daroval/. Ako vidiecke dieťa napriek skromným pomerom mal vždy dosť čo jesť i 
dostačujúci spánok a zdravý vidiecky vzduch. Chudoba vo veľkom meste je však čosi inšie. Tak bol 
čoskoro už-už totálne vyčerpaný, postihnutý únavou, závratmi, bolesťami hlavy a slabosťou. Všetko 
toto mu bolo doteraz neznáme, ale predsa neúnavne pracoval ďalej s najkrajnejšou energiou 
zachovával časové zadelenie a nedišpenzoval sa od svojich namáhavých povinností.
Vtedy sa mu dostala do rú kniha, ktorú druhí alumni nemali obzvlášť radi a sotva ju čítali. "Les 
Saintes vo es de la croix., ou il est traité de plusieurs peines interieures et exterieures et d´en 
moyens d'en faire une usage chrétien.,, /Sväté cesty kríža. Úvaha o najčastejších vnútorných a 
vonkajších utrpeniach a prostriedkoch ako ich Kresťansky upotrebiť./ Autorom bol H. Boudon, 
jeden z vtedy ešte žijúcich kňazov. V seminári sa vtedy povrávalo o trpkom osude tohoto 
mimoriadneho človeka, Ktorého česť utrhači napadali tak zručne, že nielen slávny biskup Maupas z 
Evreux, ale aj svätý Jean Eudes uverili obvineniam a Boudona dali na deväť rokov do vyhnanstva. 
Ludvík Mária bol touto knihou ihned nadšený. Neskoršie čítal aj iné knihy tohoto autora, zvlášť 
knihy o oddanosti Márii a o nepoškvrnenom počatí. Možno povedať, že Boudon ho najsilnejšie 
ovplyvnil, zaiste preto, lebo bol prvý, čo mu hovoril celkom zo srdca.
Kríž, pred ktorým uteká celý svet, začal on milovať, lebo dychtivo prijímal, čo napísal Boudon: 
"Kríž je potrebný v živote kresťana a je znakom lásky." To mu pomáhalo telesne sa udržovať na 
úrovni, znášať v seminári podpichovania a trápenia, ktoré začínali byť vtedy všeobecne známe a 
veľmi trápne. "Priečny postoj k svetu sa stal jeho verným sprievodcom až do smrti. Neskoršie 
Grignionovi priatelia, i nepriatelia, najmä však jeho životopisci, si lámali hlavu nad skutočnou 
príčinou týchto vytrvalých osočovaní; všetci však museli napokon priznať, že nevidia veci na koreň.
Zaiste bol Grignion cudný vo vonkajších formách svojej zbožnosti. Nemohol hovoriť o Márii„  a 
nestať sa dôrazným a pritom sa častokrát dostal do istého druhu "extázy“. Z úcty k prítomnosti 
Božej chodil na ulici stále bez klobúka. /Vtedy to znamenalo toľko, ako keby dnes išiel študent 
bosý./ Keď zvonili na Anjel Pána kľakol si k modlitbe, nech bol kdekoľvek. Tieto a podobné veci 
robieval, ale to bolo aj všetko. Nikdy sa naproti tomu nehral na kazateľa, nezískaval nikoho pre 
svoje zvláštne spôsoby, bol ochotny pomôcť, veľmi skromný a stále priateľský. Nemohlo sa mu ani 
vytýkať, ze je neužitočný jedák, čo sa chce len modliť a nie pracovať, veď práve vtedy seminár mal 
čo ďakovať za svoje ďaľšie trvanie z najväčšej časti jeho podnikavosti a ráznosti. Poznali tiež jeho 
praktickú organizačnú schopnosť natoľko, ze M. de la Barmondiére ho často priberal na radu v 
administratívnych otázkach, vždy pre najväčšie dobro spoločnosti.
Druhí boli tisíckrát obťažnejší ako on, boli zlí kamaráti, egoistickí, leniví študenti, vykazovali len 
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veľmi málo  nadprirodzeného zmýšľania. Takých však znášali, nikto sa neopovážil ich 
prenasledovať, ba niekedy ani len napomenúť. Prečo práve Grignion? Čo mali proti nemu? Niektorí 
životopisci tvrdili, že tu sa čert zamiešal do hry; prenasledoval toho , ktorý mu mal neskoršie 
vytrhnúť tak mnoho duší. A prečo by to nemalo súhlasiť? Čert je skutočnosť, bolo by však príliš 
pohodlné, robiť ho zodpovedným za všetko, čo sa už ináč nedá vysvetli ť.
Rozhodne jedno sa ukázalo vtedy už celkom jasne: Grignion nebol stvorený na to, aby bol v nejakej 
spoločnosti členom vedľa druhých. Alebo bol nesporne hlavou nejakej spoločnosti, alebo ju 
rozohnal, aj keď to nechcel, ba ani nevedel. Hádam to Boh preto cheôl, - ako aj neskoršie u Charles 
de Foucaulda - že ním založené kongregácie sa správne rozvíjali až po jeho smrti, pretože so svojím 
mimoriadnym životným štýlom pravde podobne by sa nebol stal ani vynikajúcim predstaveným, ani 
príkladným spolubratom.
M. de la Barmondiére nedal sa medzitým pomýliť. Veril v Ludvíka Máriu a uznal ho preto za 
hodného a dostatočne pripraveného, aby po jednom, roku /v septembri 1694/ prijal nižšie svätenia. 
Spolu s inými chovancami odobral sa Grignion do exercičného domu, netušiac, čo ho malo 
postihnúť na konci týchto tichých dní prípravy: náhla smrť de la Barmondiére, ktorý zanechal 
seminár, čo bez neho nemohol jestvovať. Strach, bolesť a obava úbohých študujúcich za kňazov 
boli neopísateľné. Bezradne sedeli okolo veľkého stola v jedálni, vzrušene hovorili jeden cez 
druhého a každý sa usiloval vysvetliť ako si predstavuje svoju budúcnosť, alebo sa žaloval, že nemá 
nijakú budúcnosť. Len Grignion nápadne mlčal. Nevidel sa byť nijako otrasený. Najprv ho vo 
všeobecnom zmätku asi úplne prehliadli, potom však svojím postojom vzbudil pohoršenie. Jeden sa 
mu chladno prihovoril: "Pán Grignion, vy ste alebo veľký svätec, alebo veľmi nevďačný človek, 
keď ste taký chladný pri smrti svojho dobrodincu, alebo ste veľkým svätcom, keď z čnosti 
neukážete na sebe, čo sa vás bolestne dotýka." Odpoveď nie je známa. Zato máme však z tých čias 
jeden z mála Grignionových listov jeho strýkovi v Rennes. Zdá sa, že tento sa stal vtedy spojkou 
medzi ním a jeho rodičmi, ktorým nechcel priamo písať nepríjemné veci.
"... Musím vám podať zprávu o smrti svojho duchovného vodcu a predstaveného, pána de la 
Barmondiére. V nedeľu bol pochovaný, oplakaný celou farnosťou a všetkými čo ho poznali. Bol 
zakladateľom seminára do ktorého ma z láskavosti bezplatne prijal. Neviem, kto preberie teraz 
domov, či ostanem alebo budem musieť ísť, lebo obsah jeho testamentu ešte nie je známy. Nech sa 
stane čokoľvek, nechcem si robiť nijaké starosti, veď mám otca na nebi, ktorý ma neopustí. On ma 
až sem priviedol a dopustil, že som až dodnes mohol ostať. On sa bude aj v budúcnosti o mna starať 
dobrotou;, ktorá je len jemu vlastná, hoci som si svojimi hriechmi zaslúžil iba trest."
Otvorenie testamentu dalo na seba čakať. Ale predsa i bez toho sa vedelo, že seminár je stratený. 
Majetnejší študenti nakoniec boli prijatí v takzvanom "Malom seminári" Saint-Sulpice, v seminári 
plnej hodnoty, ktorý bol pričlenený k veľkému semináru". Odlišoval sa od neho svojou lacnotou a 
tomu zodpovedajúc aj svojím chudobnejším vedením. Jean-Baptiste Blein tam dostál miesto. 
Ludvík Mária mal však po ruke len nepatrné príjmy svojich nočných stráží a tie nestačili.  Našiel sa 
zasa dobrodinec, ktorý nahradil to, čo chýbalo?
Grignion chcel už ako posledný opustiť domov a vrátiť sa do Rennes, keď počul o seminári z 
Montaigu v Rue des Sept Voies, v sorbonnskej štvrti, ktorý chudobným študentom poskytoval 
obmedzený priestor a viac ako skromnú stravu. Prijali ho tam. Bolo vari ešte viac voľných, ale 
chudoba tohoto domova odstrašovala študentov, ktorí si tam sami museli obstarávať všetky služby. 
Keď mali službu v kuchyni, hovorili, keďže mali nedostatok tak kuchárskeho umenia ako aj 
vhodných zásob: „My sa navzájom potrovíme. "
Vedúcim bol M. Boucher, súčasne učiteľ na Sorbonne a prísny pán. Bol už počul o Grignionovi, 
prijal ho so zmiešanými pocitmi, nestaral sa viac o neho a odkázal ho na profesora M. Bauyna z 
Veľkého seminára, aby si ho vzal za spovedného otca a duchovného vodcu. Tento by sa mal, podľa 
jeho mienky už postarať o to, aby si Grignion osvojil chovanie, ako ostatní. Nemýlil sa. M. Bauyn 
robil čo mohol, väčšinou vo forme uponižovaní, ktoré ukladal Grignionovi. Nedosiahol tým nijaký 
úspech.
Dnes je nemožné zistiť, ako ďaleko už Grignionov život ovplyvňovala jeho ťažká choroba za málo 
týždňov v seminári z Montaigu. Voľačo sa v ňom predsa len dostalo z rovnováhy. Vidno, že sa s 
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istou chorobnou zaťatosťou pridŕžal svojich podivuhodných foriem pobožnosti, lebo aj v tomto 
seminári ho preto osočovali.
0 tom podáva zprávu táto udalosť: Vyrezal malú sošku Panny Márie, ktorú vždy nosil pri sebe a 
často bozkával. Hádam si chcel brať silu z týchto symbolických skutkov, veď bol telesne na konci, 
Ale mal už predsa skúsenosť, že tým vzbudzuje po- horšenie; bolo to naozaj nutné? Duchovný 
vodca o tom počul a zakázal Ludvíkovi Márii nosiť sošku pri sebe a bozkávať ju pred druhými. On 
hneď poslúchol, nemohol sa však zdržať, aby nepovedal: "Môžu mi síce vytrhnúť Máriu z rúk, 
nikdy však zo srdca!" Je to úžasné, lebo veľmi zriedka - kedy sa dal strhnúť k rozrušeniu mysle.
Vyzeralo to tak, ako keby sa tu postavil na obranu smrteľne zasiahnutý človek, ktorému chceli vziať 
jeho najposlednejšiu oporu. Na čo niečo sa pritom díval príliš prehnane. Veď v tomto prostredí 
zbožných ľudí, Co všetci bažili po kňažstve, alebo už boli horlivými kňazmi, nad to zbožnými 
mariánskymi ctiteľmi, nebolo reči o tom, že by chcel niekto odlúčiť Grigniona od Márie.
Pochopíme to, keď sa dozvieme, že krátko nato počas svojej služby v kuchyni v seminári sa zrútil v 
bezvedomí a vykazoval známku takej vážnej choroby, že ho bez dlhého uvažovania zaniesli do 
"Hotel- Dieu", kde najchudobnejší z chudobných vo veľkých sálach očakávali uzdravenie alebo 
smrť. Čoskoro prišiel k sebe, nezdalo sa, že by bol utrápený nad svojim okolím a ešte menej 
znepokojený pre svoju vážnu chorobu; ale predsa ho trápila myšlienka, či azda v seminári nenašli 
jeho nástroje kajúcnosti. Bolo mu tiež trápne, že ošetrujúce augustiniánky, sestričky, hneď objavili 
jeho košeľu kajúcnosti a nechali ju zmiznúť navždy. Pre túto kajúcu košeľu a preto, že bol taký 
trpezlivý, taký jemný  a odhodlaný, áno radostne pozeral v ústrety smrti, uctili si ho sestričky a 
čoskoro ho zaniesli na iné oddelenie, kde ho mohli lepšie opatrovať a kde mal viac pokoja. Bol 
veľmi slabý. Počítalo sa s jeho smrťou. Druh jeho choroby nie je známy, pravdepodobne išlo o 
totálne zrútenie v dôsledku úplnej vyčerpanosti.         Jean-Baptiste Blein, ktorý prišiel na návštevu 
práve počas púšťania krvi žilou, so strachom zistil, že zo smrteľne bledého tela jeho priateľa sotva 
vyšla kvapka krvi. Zhrozil sa, že jeho priateľa umiestnili v „Hotel-Dieu", lebo táto nemocnica 
nepožívala nijakú dobrú povesť u ľudu a tým menej u mešťanov z vidieka. Nikto, kto trocha na 
seba dbal, nešiel tam rád, a keď bol k tomu prinútený, iba tajne,aby to nikto nezbadal. Čo by 
povedali rodičia v Rennes:, keby sa dozvedeli, kde sa dostal ich mnohosľubný syn, do ktorého 
vkladali posledné nádeje?
Ludvík Mária uhádol Bleinove myšlienky, slabý úsmev sa vkradol na bledú tvár so zapadlými 
očami a studeným potom na čele. Potom povedal namáhavo, ale zreteľne: "Hotel-Dieu“ je taktiež 
dom boží. Aké šťastie, byť v ňom! Pravdaže moji rodičia nebudú spokojní s týmto pobytom, ale 
kdeže, kedy išla príroda s milosťou?"
Nezomrel. Jeho uzdravenie sa začalo vo chvíli, keď sám cítil, že bude zasa zdravý. Toto však 
netreba bezpodmienečne pripísať nebeskej intervencii, alebo nadprirodzenému zásahu, ale azda 
jeho robustnej konštitúcii, ktorá premohla krízu, a duši, ktorá to zbadala. Rozhodne Grignion sa 
zotavil za pár týždňov. A pretože neskoršie zniesol neuveriteľné telesné námahy až do času len 
niekoľko rokov pred jeho smrťou, kreslia ho ako pravého Herkulesa, smieme pripustiť, že časom 
znova nadobudol svoje predošlé sily. - V jeho duši však choroba nezanechala stopy. Nazrel do 
stavov ich zvláštneho stavu povznášania a vlastnej bezmocnosti proti nej. Vytušil tajomstvo smrti a 
života, ako zapadá do seba čas a večnosť.
V čase rekonvalescencie čítal "Duchovné listy", P. Surina, istého jezuitu, ktorý zomrel roku 1665 a 
ktorý mal mimoriadny život. Pravdepodobne bol počul už v Tomášovom kolégiu o tomto pátrovi, 
ktorý oslobodil z posadlosti rehoľnice z Loudonu a potom sám bol celých, dvadsať rokov 
posadnutý, alebo duševne pomätený. V tom čase však napísal svoje najlepšie diela za 
nepredstaviteľných múk a nakoniec oslobodený od zlého nepriateľa alebo choroby, skonal v povesti 
svätosti. Boudon, Grignionov obľúbený autor, pokúsil sa ako prvý o jeho životopis. Pravdepodobne 
sa ho aj Ludvík Mária zmocnil a rozhodne sa zdôveril svojmu priateľovi Bleinovi, že Surin na neho 
hlboko zapôsobil. Zdalo sa, že je hlboko otrasený touto četbou, nad ktorou Blein potriasol hlavou, 
lebo ju nepokladal za vhodnú pre nemocnicu. Okrem toho bol ustarostený o budúcnosť svojho 
priateľa. Čo si tento počne, keď sa pobyt v Hotel-Dieu skončí.
Zdalo sa, že Ludvíka Máriu sa táto otázka vôbec netýka. Vedel, že v seminári z Montaigu bolo jeho 
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miesto voľné. To mu stačilo. Ale námahy, tvrdý život? 0 to sa nestaral. Boh sa postará.
Aj augustiniánske sestričky sa v nemocnici medzitým zamýšľali nad jeho budúcnosťou a neboli 
nečinné. Porozprávali istej madame d´ Alegre, ako aj abatyši z Fontevráuld také dojímavé veci o 
svojom pacientovi, že tieto vyhlásili, že sú ochotné prispievať potrebnými peniazmi na penziu pre 
Malý seminár Saint-Sulpice. Po prieťahu dvoch rokov a tŕnistej obchádzke došiel napokon Ludvík 
Mária tam, kde si myslel, že sa dostane pri svojom príchode do Paríža.
V.
Ludvík Mária prišiel teda do domu s celkom presnou tradíciou, so zreteľne citeľným duchom, s 
pravidlami, veľmi podrobne uvedenými a čo malo byť preňho ešte trápnejším, s istým 
humanistickým razením. Tento"Malý seminár" založil Louis Trouson, generál oratória, Olierov žiak 
a tým nepriamo aj Bérulov. Jemu podliehal aj Veľký seminár.
Sedemdesiatdvaročný Trouson žil vtedy utiahnuto v Issy pri Paríži v prázdninovom domove 
obidvoch seminárov. Táto, chorobou vynútená utiahnutosť bola však len vonkajšia, pretože ako 
zďaleka riadiaci vedúci pevne držal vo svojich rukách opraty Veľkého i Malého seminára, veľmi 
dobre vedel o všetkom, čo sa tam práve robilo, ľudia mali bezhraničnú dôveru k nemu, ktorý platil 
za poradcu slávnych osobnosti v celom Paríži a vedel v chúlostivých otázkach nielen dobre radiť, 
ale aj sám múdro zostať mimo všetkých straníckosti, ako napríklad medzi Bossuetom a Fénélonom 
a madame Guyon.
Len chovanci starších ročníkov mu prišli na oči pri zriedkavých príležitostiach, Keď mal pre nich v 
Issy duchovné prednášky. Potom rozprávali druhým, že Trouson vyzerá uspokojivo, a že určite 
jedáva ohromné množstvá jedla. Zdá sa, že olejomaľba z tých čias im dáva za pravdu. Trouson bol 
pravdepodobne chorý na cukrovku, taká choroba bola vtedy neznáma a človek nemohol proti nej 
nič robiť.
Študenti ho asi preto nemali veľmi radi, lebo bol autorom ich pravidiel, ktoré ich obmedzovali, v 
ich túžbach po slobode. Preto si z neho príležitostne robili nevinné žarty, i keď z bezpečnej 
vzdialenosti. Tieto pravidlá boli zaiste viac ako domáci poriadok, aký je potrebný pre život 
spoločenstva. Bol to istý druh "rehoľných pravidiel" ako urobiť z chovancov svätých najkratšou 
cestou. "Starého človeka" mali vyzliecť, aby sa mohol rozvinúť "nový človek". Táto asketická cesta 
mala však mystické pozadie a najvyšší cieľ; a tým je označený vlastný duch zo Saint- Sulpice, ako 
ho prichádzajúci študenti vo Veľkom alebo Malom seminári alebo ihneď pochopili, alebo nikdy 
celkom neporozumeli. Jean-Baptiste Olier ho definoval takto: "Vždy som hovoril, že je vlastnou 
milosťou seminára, vnikať do Ježišovho života a jeho tajomstiev, a že táto milosť sa 
sprostredkúvava cez Máriu." Lebo ako bližšie uvádza vo svojich "Peusées cnoisies",prísť k Márii 
znamená ponáhľať sa tam, kde býva Ježiš vo svojej plnosti, aby sa daroval ľudom. Alebo v 
krátkosti, čo bolo charakteristickým pre Oliera: "Nájsť Ježiša,ktorý žije v Márii". /Jesus vivens in 
Mária./ Keď Grignion vstúpil do Malého seminára, bol Trousson v Issy zaneprázdnený tým, že 
vydával Olierove "Meditationeunna“  túto tému. Mal, pravdaže pritom na zreteli viac praktickú 
stránku a to mu neskoršie vynieslo neprávom chýr protimystika. Bol si však predsa vedomý toho, že 
Bérulle, zakladateľ "Francúzskej školy" a oratória zanechal síce istého ducha , ale nie formu, že aj 
Olier, zakladateľ            "Saint-Sulpice" taktiež zanechal ducha len, ale nijakú formu, takže Trouson 
považoval za svoju úlohu toto prebraté, také nádherné myšlienkové bohatstvo, prakticky využiť a 
prispôsobiť úrovni chovancov.
Podľa svojho vlastněno náčrtu dal namaľovať obraz Panny Márie s nápisom: "Skrze Ňu, s Ňou, v 
Nej!" Opierajúc sa o Béru- 11a, usiloval sa vysvetliť chovancom, že Mária je formou, v ktorej Boh 
tvorí duše podľa Ježišovej podoby. Pretože však vedel, že si pod tým príliš mnoho nemohli 
predstaviť, kládol veľkú váhu na isté praktické cvičenia zbožnosti, ako ruženec, čiastočné 
spytovanie svedomia /examen particulare/ atď.,.. a horlivo pracoval na tom, aby sa také nábožne 
cvičenia v obidvoch seminároch udomácnili ako cesta, vedúca do ducha Saint-Sulpice. V 
Grignionových časoch boli tieto cvičenia už časťou pevnej tradície: pobožnosť ku vnútornému 
Ježišovmu životu, pobožnosť k najsvätejšej Panne, k anjelom a svätým.
V mariánskej zbožnosti Trouson kládol veľký dôraz na to, aby ostal na "čistej línii" oratória. Vedel, 
ako vo svojich duchovných prednáškach v jednoduchom zobrazení ukázať Máriu ako 
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"préfiguration" Cirkvi, pretože je to jej úloha svetu darovať Krista. Nijaká stopa sentimentality v 
tejto zbožnosti, ale tiež ani najmenšia náchylnosť dvojkoľajnosti v osobnom zbožnom chovaní, 
nijaké rozdelenie medzi Kristom na jednej a Máriou na druhej strane. Veď ako Bérulle Máriine 
mystéria nikdy nevidel ináč a nepredkladal ináč ako v podstatnom vzťahu ku Kristovi, vôbec 
pochopiteľné len cez neho, tak bola aj u jeho na- sledovníkov pobožnosť k Márii vo svojich 
koreňoch kristo- centrická: u Charles Condrena, u Jeana Eudesa /Ktorý neskoršie síce opustil 
oratórium kvôli vlastnému dielu/, u Jean Jacques Oliera a tiež Trousona. Dnes sa stalo slovo 
"kristocentricky" duchovným bojovým volaním. Právom možno povedať: Podľa duchovnosti 
oratória a francúzskej školy /Bremond/ bola Mária úplne modelom pre kristocentrizmus, aby 
súčasne tých, ktorých činnosť sa v tomto bezvýhradne vyčerpávala,, viedla ku kristocentrizmu.
Človek, by si teda mohol myslieť, že medzi Grignionom a Trousonom, skôr alebo neskôr, bola 
jedinečná zhoda, pričom skúsený predstavený v malom kandidátovi kňažstva objavil budúceho 
svätca alebo aspoň mimoriadnu kapacitu, a dúfal, že tento raz ďalej rozšíri ducha so Saint-Sulpice. 
A človek by si mohol myslieť, že aj Ludvík Mária sa v seminári cítil hneď ako v nebi, medzi 
seberovnými, spojený v spoločnom úsilí žiť s Máriou a tým s Kristom.
Skutočnosť vyzerá ináč. Keď sa Grignion oficiálne nasťahoval do Malého seminára, rektor síce 
precítene zanôtil "Te Deum", a v tom videli všetci životopisci boží zásah, ale v znamení "Te Deum" 
a týchto päť rokov pre Ludvíka Máriu naozaj nebolo. Ako prvé sa dozvedel, že nesmie viac 
navštevovať Sorbonnu z dôvodov, ktoré sa dodnes neobjasnili. Musel sa uspokojiť s prednáškami v 
seminári. Takto sa mu zabránilo získať niekedy akademickú hodnosť. Bol takrečeno začlenený do 
druhej garnitúry chovancov, ktorí si museli nechať ľúbiť, že sa k nim prvá garnitúra znižovala. Jeho 
priateľovi Jean-Baptistovi bez všetkého dovolili navštevovať Sorbonnu. Teda dovedna: nijaký 
povzbudzujúci štart.
Hned v prvých týždňoch dostal seminár nového rektora v M. Bauynovi, Grignionovom spovednom 
otcovi a duchovnom vodcovi. Tento obrátený kalvín s neobrátenou prísnosťou Grigniona síce nikdy 
v ničom neušetril a zaobchádzal s ním stále s veľkou rezervou, ale presná poslušnosť a 
neotrasiteľná miernosť jeho svojrázneho duchovného dieťaťa vnútila mu časom istú úctu. Učil sa ho 
hodnotiť ako "svätý originál" a aj v seminári držal nad nim svoju ochrannú ruku, bez toho však, aby 
príliš mnoho vykonal proti vlnám nevôle, proti osočovaniam chovancov voči človekovi, ktorý ešte 
k tomu sám nič nerobil, aby sa bránil.
Po svojej ťažkej chorobe zažil nový telesný a duševný rozkvet. Jeho láska k Márii sa stala ešte 
vášnivejšou, takou planúcou, že sa ho zmocnila väčšmi ako predtým zaplavovala ho i strhávala k 
pochabostiam, ktoré neboli vždy príjemné pre iných. Predovšetkým bol teraz výraznou osobnosťou, 
príliš výraznou, aby sa bez treníc vpravil do danej situácie; radšej vytváral atmosféru sám. Teda 
narážanie na druhých bolo nevyhnutné. V spoločných hodinách zotavenia, ktoré podľa pravidiel 
boli na uvoľnenie a veselé rozhovory, rozprával Ludvík Mária len o Bohu a svätej Panne, o cene 
kríža a hovoril o tom tak náruživo, tak neúnavne, že vôbec nezbadal ako málo ho druhí sledovali, 
aký im bol málo príjemný. "Veď robí z času oddychu hodinu modlitby", žalovali sa chovanci .
Rektor ho musel napomenúť, aby sa predsa choval podľa pravidiel. Keby bol Grignion aspoň teraz 
mlčal! Myslel však, že musí pokračovať v poslušnosti. Chceli anekdoty a žarty; chcel sa namáhať. 
Do malého poznámkového zošita napísal všetko čo len mohol vysliediť z vhodného materiálu, a 
podával to ako najlepšie. "Zabávali sme sa skvele", priznal Blein neskoršie, "najviac na samom 
rozprávačovi, ktorý prednášal svoje smiešne historky s takým zbožným chovaním, že protiklad 
dráždil k smiechu." Na to však, aby bol směšnou, trpenou komickou figúrkou bol príliš vyhranený, 
priveľmi bol vyzývavý. Á takto ho čoskoro poklaůali za neznesiteľného fanatika a zvlášť prudko ho 
odmietali, pretože nedávno pred ním istý chovanec bol údajne presne taký "fanatický" ako on, 
potom však padol do druhej krajnosti a celkom poblúdil. V Saint- Sulpice mali už dosť takých 
fanatikov! Zasa musel zasiahnuť rektor. "Nie, u Grigniona je to inšie, lebo je poslušný." Ale tento 
dôvod predsa len nepresvedčil.
Chovanci vyššieho semestra odôvodňovali svoje odmietanie "prehnanou mariánskou úctou", v 
ktorej popočúvali rozličné veci bez toho, aby mohli jasne rozlišovať pravdu a blud, pretože vtedy 
bolo ešte mnoho nevyriešeného. Spis kolínskeho advokáta Widenfelda, "Monita salutaria Beatae 
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Virginis Mariae ad cultores suos indescretos", ktorý vyšiel v Grignionovom roku narodenia a ktorý 
už dávnejšie Cirkev zavrhla, jednako len vytvoril "klima“ o tom viac, že aj Descartov racionalizmus 
bol v rozkvete a vytváral nový pocit zrejmosti; "Pravda je, čo sa dá dokázať matematicky." Nikto 
vtedy nepátral hlboko po príčine vecí a najmenej nejaký študent. Väčšina sa však dala 
bezmyšlienkovite nakaziť, hádam nevedome novým duchom kritiky, a "rozumovosti" tým viac:, 
keď to všetko prichádzalo pod rúškom zbožnosti, ba vydávalo sa to za obranu pravej zbožnosti proti 
sentimentálnym výstrelkom.
"Veď robí z Márie bohyňu", vyčítalo sa rozhorčene Grignionovi. „Je to výstredný človek, čudák, 
náboženský pomätenec". Iný, ako Ludvík Mária bol by tým isto roztrpčený, bol by mlčal, bol by sa 
hádam neskoršie pomstil za toto potlačovanie a nepochopenie, bol by nakoniec sám uveril, že len 
on zastáva Olierovho ducha, ducha zo Saint-Sulpice. Už to aj skoro bolo také. Tu sa však ukázala 
Grignionova svojráznosť a iste aj jeho duševná sila. Veľmi bolestne pociťoval trvalý protivietor, 
trpel pod nápormi druhých, ale nedal sa tým pomýliť vo svojom podnikavom duchu a 
bezhraničnom idealizme. Každú voľnú minútu strávil v knižnici. Tam našiel Boudonovu knihu "Le 
saint esclavage de l'admirable Mére de Dieu", ako aj jemu už známe dielo z Rennes jezuitu Poirého: 
"Trojitá koruna Matky Božej". Obsahom obidvoch diel je to, čo mu bolo zrejmé od detských dní: 
dokonalé oddanosť Márii.
Výraz "esclavage" v Grignionových časoch a v jeho krajine nemusel byť zaťažený predstavami 
nedôstojnými človeka, ako slovenské slovo "otroctvo". U Boudona a Grigniona znamená to onú 
totálnu oddanosť Márii. z ktorej nie je nič vyňaté, takže Máriin sluha /otrok/ nechce si nijako 
podržať dispozičné právo nad svojím životom. Pretože táto oddanosť je aktom veľkodušnej" lásky, 
nemôže človeka zneuctiť. Ako sa vtedy rozumelo veľkým gestám niektorých svätých, napríklad 
bezvýhradné darovanie pozemských majetkov,takto sa chápalo aj toto "esclavage cle l´ admirable 
Mére de Dieu". Máriin sluha dokonalou oddanosťou nestráca nič z urodzenosti svojej osobnosti, ale 
ju dopĺňa.
Grignion tiež chápal, že touto oddanosťou sa nemyslí vari citový prejav, ale obetovanie 
dispozičných práv o rozhodovaní nad svojím životom. Bol nadšený.
Zaraz ho to nútilo niečo robiť, aby bol nejakým spôsobom apoštolom, áno, aby sa najprv sám 
prejavil viditeľným skutkom ako Máriin služobník.
V Saint-Sulpice jestvovalo už od založenia bratstvo "Služobníkov našej milej Panej". Malo svoje 
sídlo v mariánskej kaplnke "Kráľovná sŕdc" v Issy. Olierovi bolo veľmi drahé, neskoršie však 
ustúpilo do pozadia; zabudlo sa naň. Len čo však Ludvík Mária počul o tomto bratstve, hneď chcel 
do neho vstúpiť a zreaktivizovať ho.
Bauyn s tým súhlasil, aby Grignion niečo podnikol, ale chcel sa najprv spýtať Trousona. Tento mu 
odkázal, že nemá nič proti tomu, keď sa bratstvo zasa oživí, jeho členovia by sa však mali nazývať 
"Máriini služobníci", ale presnejšie a s vylúčením nedorozumení "Ježišovi služobníci v Márii". Ináč 
nemal preň slova, Grignion hneď poslúchol, ba obhajoval hneď toto nové označenie. Vtedy, ako aj 
neskoršie odlišoval sa od anarchistu vždy svojou poslušnosťou, čo pramenila zo srdca, nie so 
zaťatými päsťami alebo z ustatej rezignácie. Stačilo slovo právoplatnej autority, a už Ludvík Mária 
upúšťal s úžasnou samozrejmosťou priamo od celé roky obraňovaných, plánov, ktoré ho stáli 
nekonečne mnoho námahy. V tom bol neprekonateľný.
Začal teda i medzi chovancami získavať členov pre toto bratstvo. Je úžasné, ako v seminári 
odmietali jeho osobu. Chcel naozaj liať olej do ohňa, druhých úmyselne vyzývať? Sotva. Skôr sa dá 
pripustiť, že Grignion sa obrátil na oných, ktorí neboli jeho protivníkmi, keď sa ho aj nezastávali. 
Lebo mal viditeľne úspech so svojim získavaním. Pod vedením rektora Bauyna mal malé duchovné 
konferencie o Máriiných prednostiach. Hoci sa až v nasledujúcom roku podrobne zaoberal 
mariánskou teológiou, vedel vždy vždy z Boudona Poirého, Surina a najmä zo svojho srdca toľko, 
aby vedel rozprúdiť živé diskusie. 
Mal teda i pri všetkých osočovaniach predsa istú pozíciu v seminári? To sa dnes dá ťažko posúdiť. 
Jedni boli na neho nahnevaní, iní sa smiali, zvyšok ho čiastočne obdivoval, lebo opätovne skladal 
skúšky mimoriadnej odvahy. Zachovali sa nám dva z týchto „husárskych kúskov“. -Trousonových 
pravidlách boli  ustanovené týždenné prechádzky, ktoré sa museli absolvovať vo dvojiciach. I keď 

23



boli obľúbené, lebo boli nariadené na deň a hodinu,  absolvovali ich vo veselom, uvoľnenom 
ovzduší. Cítili sa byť trocha na slobode, vytrhnutí zo šedivých múrov seminára, a jeho samoty, i 
jeho predstavených a preložení do čerstvého vzduchu svetového mesta. Ani Grignion už neklopil 
teraz zrak, ale predsa videl veci ináč ako jeho sprievodcovia a videl aj iné veci ako oni. 
Predovšetkým sa však necítil ako nezúčastnený divák vo svetovom divadle, ale stále ako 
spoluúčinkujúci, kdekoľvek bol potrebný. Česť božia ho nikdy nenechala na "prázdninách"; a to sa 
ukázalo takto: - Na akomsi odľahlom námestí zbadal dvoch mladíkov, ktorí sa práve chystali na 
súboj. "Poďte rýchlo, pôjdeme ďalej', povedal sprievodca, "tu bude pravdepodobne hneď 
výtržnosť." Grignion však bleskurýchle skočil medzi oboch súbojníkov, podržal im kríž pred očami 
a plamennými slovami ich vyzýval, aby upustili od svojho šialeného činu. To všetko sa stalo tak 
rýchlo, že sa práve vytasené kordy vo chvíli prvého prekvapenia ihneď spustili a obaja nasrdení 
nepriatelia sa bez slova a zarazení stratili v dave medzitým udiveného zástupu. Ludvik Mária sa 
vrátil ku svojmu sprievodcovi, ktorý nebol zvlášť natešený týmto prerušením prechádzky. "Človek 
nikdy nevie, čo urobí, keď s ním idete", rozprával potom v seminári.- Jedni to všetko považovali za 
bláznivé, za bláznivý bravúrny kúsok iba náhodou s dobrým východiskom; druhí hovorili o 
ohrozovaní vlastného života, o prekročení 5. prikázania, mnohí však obdivovali tento hrdinský 
kúsok, najma potom, keď po nejakom čase prosil jeden z oboch -duelantov so známkou vnútornej 
premeny o prijatie do seminára. 
Grignionovi bolo trápne už zasa byť predmetom pozornosti v seminári. To mu však nijako 
nebránilo, aby na jednej z najbližších prechádzok neurobil ďalší "hrdinský čin". Na Pont Neuf 
obdivoval jeho kamarát nádherný výhľad, Ludvík Mária však videl predavačov, ktorí ponúkali 
chodcom necudné brožúry a obrázky a cieľom účinnejšieho prilákania aj prespevovali takéto 
pesničky. Jeden z týchto predavačov podišiel ku Grignionovi a chcel ho obšťastniť zvlášť neslušnou 
pesničkou. "Len malú mincu, pane.", povedal naľakano, keď ho Grignion prijal s rozhorčením.
Kamarát zasa chcel čo najrýchlejšie zanechať javisko tejto trápnej scény. Ťahal Ludvíka Máriu za 
plece a hovoril: "Poďme už!"
No predsa nie, až teraz sa začala tá udalosť. Spýtal sa obchodníka na cenu všetkých brožúr a 
obrazov. Robilo to približne to, čo mal vo vrecku. "Tu je všetko, čo mám. Ale teraz mi aj vy dajte 
všetko, čo máte." Obchodník myslel, že sa už zbavil trápnej veci. Grignion sa však teraz postavil 
naprostred mosta tak, že ho mohli vidieť všetci chodci, slávnostne roztrhal všetku hanebnú 
literatúru a zvučným hlasom bičoval hanbu takýmto brakom si zarábať na živobytie, ale aj hanbu, 
kupovať také veci. Úpenlivo prosil všetkých, aby si pomysleli na hriechy, co sa tým páchajú, a na 
strašlivosť večného súdu. Okamžite sa most vyprázdnil od predavačov. Prekvapení chodci prispeli 
potleskom skôr než sa títo zarazení v rýchlosti ponáhľali vzdialiť. Na kázne o kajúcnosti na Pont-
Neuf v Paríži neboli zvyklí!
Večer potom v seminári opäť predebatovávali tento prípad. Zasa boli mienky rozličné. "Vecí predsa 
nie je možné všetky zlé spisy a obrázky vykúpiť. Je to len malá kvapka na horúci kameň. Škoda 
peňazí!" Grignion odpovedal rozhodne i keď s ovládaním: "Viem, ale možno som dnes zabránil pár 
hriechom. "Nemal tak trochu pravdu?
Dokiaľ bol Bauyn rektorom, mal v ňom Grignion zástancu. Obstaral mu aj úrad pomocného 
knihovníka, jeden z oných čestných úradov, aké by mal zastávať každý chovanec. Keďže Grignion 
cez prázdniny nechodil do Rennes, ale ostával v Paríži, a bol šťastlivý, že sa teraz môže zahĺbiť do 
teologických diel, Bauyn myslel, že týmto spôsobom preukáže dobrú službu jemu a súčasne i 
knižnici, čo sa dostala do zlého neporiadku.
Aká dobrá bola táto služba nemohol už zažiť, veď o rok neskoršie /1696/ náhle zomrel - ťažký úder 
pre Grigniona. M.    Breníer, predošlý rektor Malého seminára, vrátil sa z Angers, aby prevzal 
vedenie seminárov. Grignion si zvolil Francois Leschassiera, vedúceho Veľkého seminára za 
spovedného otca a duchovného vodcu. Tým si nevyvolil duševného vodcu ani pohodlného ani 
porozumenia plného, nasledovníci o nom vedia, že svojmu duchovnému synovi by nebol mohol 
robiť väčšie, trpkejšie zranenia spôsobujúce výčitky, keďže išiel v tom až do krajností a nikdy s ním 
nezaobchádzal ináč ako s najkrajnešou zdržanlivosťou a ľadovým výrazom.
Už od prírody boli obidvaja mužovia protikladmi, podľa tela i duše, vo vonkajšom spôsobe života 
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ako i vo vnútornom postoji. Je jasné, že sa museli navzájom poškierať a pretože jeden bol autoritou, 
poškieral sa na ňom Grignion boľavo, kým duchovný vodca bojoval s nevoľou a neistotou, lebo 
nemohol dôjsť k nijakému jasnému úsudku o tom zvláštnom mladom mužovi, ktorý ľudí 
odpudzoval a predsa ich aj priťahoval, ktorým pohŕdali, ktorému sa však muselo priznať, že v 
pokore, poslušnosti a umŕtvovaní bol nepredstihnuteľný.
Bolo by nesprávne Leschassiera dnes znižovať, aby sme urobili zrozumiteľnou jeho tvrdosť oproti 
Grignionovi. Veď tento veľmi skúsený, veľmi múdry kňaz s hlbokou znalosťou duchovnosti zo 
Saint-Sulpice viedol svojich chovancov tak výborne, že sa po Trousonovej smrti /1700/ ako jeho 
nástupca stal štvrtým generálom oratória. Francois Leschassier bol však slabej konštitúcie a stále 
chorľavý, preto nie súci pre vonkajšie prísnosti ako boli kajúci pás, bičovanie a pôst. Ideál, ku 
ktorému chcel vychovať svojich študentov bol založený na zvnútornení, v onej nepápadnosti 
navonok, aká vychádza z lásky ku skrytému životu Ježiša a Márie a z veľkej lásky k blížnemu. 
"Zmiznúť, nebudiť pozornosť", mohol by sa nazvať jeho vedúci motív, nijaká lacná zásada, veď 
uzavierala v sebe "zomieranie obilného zrna.“ K tomu ešte prišlo, že verný tradícii zo Saint-Sulpice 
vychovával svetský klérus, ktorý si práve vtedy nemohol dovoliť extravagantným vystupovaním 
prehrať namáhavo prekliesnený kontakt so svetom. "Fanatickú horlivosť" Leschassier nemohol 
trpieť.
Nie je veľmi ťažké predstaviť si, ako si on a Ludvík Mária navzájom rozumeli. Rektor prirodzene 
dávnejšie počul o Grig- nionovi, 0 jeho "prípade" sa rozprávalo naširoko. Považoval za dobré 
dočasne ho ignorovať. Pri mesačných úradných návštevách, ktoré mal robiť každý chovanec u 
vedúceho Veľkého seminára, musel zažiť, že Leschassier ho neprijal. Ak ho nakoniec predsa len 
prijal, bolo to len preto, aby ho pokarhal. Keď rozprával o svojej láske k Bohu a dušiam, o svojej 
túžbe raz sa stať ľudovým misionárom, ukázal sa Leschassier ľahostajným alebo chladným, ako 
keby nebola táto "hrsť citov" nič hodná.
Pre skutky umŕtvovania svojho duchovného syna mal duchovný vodca len znevažovanie. Trpel ich 
síce, ale s nechuťou a jasne poukazoval na ich nebezpečenstvá. Nijaké milé, tobôž nie priateľské 
slovo. Po niekoľkých mesiacoch musel Leschassier priznať, že ďalej nevie. Grignion ostal stále ten 
istý vo všetkých uponižovaniach a odstrkovaniach: jemný, vľúdny, uznanlivý a ochotný. Bol to 
železný neokrôchanec?
Išla jeho hrdosť tak ďaleko, že znášal aj najväčšie uponíženia bez dotknutia? Leschassier nejako 
tušil, že to také nebolo. Ludvík Mária vynaložil čestne všetku mysliteľnú námahu, aby odložil svoje 
zvláštnosti, a predsa ostal, aký bol. Mimoriadny vo svojej zbožnosti, vášnivý vo svojej celej 
náboženskej horlivosti, človek mimo zvyčajného rámca. Nikdy sa nevyslovil o tom, čo trpí, ešte 
menej sa žaloval. A kde by bol býval vtedy našiel aj ochotné ucho? Sám Jean-Baptiste Blein nebol 
viac jeho priateľom ako predtým. Aj jemu sa stali trápnymi Grignionové zvláštnosti a prekvapený 
už dávnejšie sa od neho oddialil. Okrem toho sú aj také utrpenia, ktoré sa musia znášať len mlčky. 
Jeden z mála chovancov čo mu prejavovali trocha súcitu, jedného dňa mu priateľsky poklopal na 
plece. Naľakaný stiahol ruku späť. Bola krvavá! Ludvík Mária sa rozpačito usmial a hľadel to 
odvrátiť žartovným slovom. Ten druhý však ostýchavo pohladil vlhké miesto na pleci, kde sa 
obnosená sutana zo základnej černe tmavšie sfarbila a potom rýchlo odišiel. Zasa ukrutné 
bičovanie! V tom bolo tajomstvo jeho víťazstva? 
     Na určité výčitky a obvinenia reagoval priamo, t. j. hľadel sa z nich učiť. Keď sa mu povedalo, 
že za vieroučné uzákoňuje svoje vlastné myšlienky, že nechá platiť len to, čo považuje za správne a 
keď mu niekto vyčítal zvlášť v mariánskej úcte, potom sa učil chápať, že nestačí žiar jeho zrejmej 
lásky k Márii, aby bol aj jej apoštolom, ale že sa bezpodmienečne musí dať do štúdia diel 
cirkevných otcov a súčasných teológov, aby bol vedecky celkom na výške. Grignion nebol farár z 
Arsu, hoci nejedno mali obidvaja spoločné. Grignion bol nástroj, súci na teológa, to sa čoskoro 
naučili chápať aj v samom seminári.
Aby ho zasa raz uponížil, alebo prosto preto, lebo bol na rade, určil ho rektor popierať pred 
chovancami kontraverziu o milosti v úlohe svätého Augustína, vtedy veľmi časovú rozhodne 
diferencovanú a aj pre skúsených teológov ťažkú tému. Keď sa študenti o tom dopočuli, tešili sa na 
tento „žart“. Očakávali, že Grignion ponúkne niekoľko skromných naspamäť naučených poučiek a 
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potom ihneď prejde k tomu, že bude "zbožne" hovoriť. A tešili sa na chvíle, kedy by mohli 
zasiahnuť a do úzkych vohnať tohoto "smiešneho svätého". So svojimi kázňami pochodil u nich 
zle! Ale predsa sa prerátali. Teologicky jasne založený, filozoficky bezchybne začal Ludvík Mária 
svoju kontraverziu, aj technicky v umení vtedajšej debaty, úplne na výške, porážal všetky 
protiargumenty a stal sa jednoznačným víťazom. V tejto chvíli vnútil všetkým obdiv. Oduševnene 
mu tlieskali, veď vedeli oceniť, čo predniesol, a bolo dosť čestne tiež to priznať. Tento "smiešny 
čudák" bol teda predsa aj dobrým teológom. Všetka česť! - Ale už na druhý deň sa zabudlo na 
všetko kladné a všetci ostali zasa len na negatívnom. Tak to šlo stále.
To isté sa opakovalo, keď sa jeden z chovancov dozvedel, že Grignion básni a skladá duchovné 
piesne. Búrka smiechu prehrmela radami chovancov. A už sa zaútočilo na "básnika", aby vo 
večernej hodine zotavenia podal niečo k dobru všetkých zo svojich diel. Pretože aj rektor 
podporoval výzvu, vyhlásil Grignion, že je na to ihneď pripravený. Nevieme, ktoré zo svojich 
duchovných piesní vtedy predniesol, pretože druh jeho básní a piesni, ich účel, ich "umenie" su 
stále rovnaké môžeme si predstaviť dojem. Chovanci vedno s rektorom očakávali azda niečo, čomu 
by sa dalo posmievať, príležitosť, poučiť tohoto mladého človeka, že básnenie by mal spokojne 
ponechať básnikom, skrátka, zasa ho raz uponížiť. Potom však boli ním všetci zaraz očarení. 
Grignion však predstúpil pred nich prosto pripravený, či ho vysmejú, alebo nie. Zaspieval niektoré 
piesne, predniesol niektoré básne, potom si zasa sadol na svoje miesto. Nikto nehovoril, lebo každý 
pochopil: na výsmech to nebolo! Bez toho, že by to bolo veľkým umením z esteticko-umeleckého 
hľadiska bolo to, co sa tu podalo veľmi dojímavé. Bolo niečo v tom. Človek sa mohol vlastne z 
toho a na tom len tešiť.
Mademoiselle Montigny, jeho niekdajšia dobroditeľka, ktorá sa už nestarala o neho, ale starala sa 
ďalej o jeho obľúbenú sestru Louisu, zomrela bez toho, že by bola vo svojom testamente pomyslela 
na Louisu. Kláštorný penzionát, v ktorom bola umiestnená, ju preto viacej nechce. Rodičia zas 
opätovne prosili svojho najstaršieho o pomoc, ako vôbec robili častejšie, lebo mysleli, že má v 
Paríži možnosti a vplyv.
Grignion sa teda dal s povolením svojich predstavených na namáhavú, uponižujúcu, prosebnú cestu, 
aby pre svoju sestru našiel nových dobrodincov. Prepýtal sa od jedného ku druhému a dostal sa 
napokon k Madamme de Montespan, niekdajšej milenke kráľa slnka, ktorú vtedy považovali už za 
"obrátenú" a ona sa to usilovala dokázať dobročinnosťou. Ludvík Mária sa jej páčil. Hovoril 
otvorene, rozumne, skromne, ale nijako nie podlízavo. Ponúkla sa, že dostane Louisu do kláštora 
sestričiek sv. Jozefa. Keď Grignion rozprával o všeobecnej núdzi rodiny v Rennes a povedal, že má 
doma ešte dve sestry, čo by sa radi stali rehoľnicami, ale nemajú veno, obstarala aj týmto miesto 
ako laickým sestrám v opátstve Fontevrault, ktorého abatyšou bola jej vlastná sestra. /Francoise-
Margueritte musela sa neskoršie vrátiť do Rennes pre očnú chorobu, Sylvia zostala./ Ani úspech 
týchto prosebných chodení v seminári neostal utajený. To čo považovali za beznádejné a nikto iný 
by to nebol vybavil tak skoro, to dosiahol Ludvík Mária. Jeho rozhľad a ráznosť zahanbili na chvíľu 
aj tých, čo boli pokladaní za obratných, ale len na chvíľu, potom sa zasa hnevali na jeho úspechy.
Tak rektor Brenier ako aj M. Leschassier dali sa nakoniec poraziť. Mali už mnohých chovancov vo 
svojich rukách, boli hotoví s ťažkými charaktermi, pyšných duchovne prinútili na kolená, 
prepjatých zbožných odhalili a zlepšili, alebo prepustili, ale u tohoto mladého muža boli už so 
svojím umením v koncoch. Nie že by bol býval Leschassier presvedčený o Grigionovej "svätosti", 
alebo že by bol býval rozšíril len trocha dôvery a sympatie k nemu. Nikdy sa nemohol za neho 
rozhorliť, ba neskoršie sa k nemu ani nechcel priznať. Neodvážil sa síce prosto ho poslať preč, ale 
pomáhal mu radou- a skutkom v niekoľkých skromných listoch, bol však nanajvýš zdržanlivý, 
odvažoval, čo chcel povedať, aby nešiel priďaleko, aby sa veľmi neexponoval. Posudok, ktorý dal 
neskoršie na priamu Bleinovu otázku, je síce logicky protirečením, vyjadruje však
práve preto veľmi dobre jeho rozdvojený postoj: "Je veľmi pokorný, veľmi chudobný, veľmi 
umŕtvený, veľmi uzobraný, predsa sotva verím, že je vedený dobrým duchom." Neskoršie sa 
vyjadril ešte zrozumiteľnejšie: "Myslím, že Grignion je svätý, ale neverím, že ide cestou svätých."
Jean-Baptiste Blein, ktorý i pri všetkej rezervovanosti visel na Ludvíkovi Márii, Leschassierovi 
neodpustil tento úsudok. Asi o sedemnásť rokov, keď sa začali už neodmysliteľné zázraky pri 
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Grignionovom hrobe, keď bolo vidieť predovšetkým zázrak jeho misionárskych úspechov, opýtal sa 
Blein, teraz už vážený kanonik, čo by teraz vedel povedať Leschassier. Aj vtedy mal tento predsa 
len mrazivé slová: "Ach, čo chcete? Práve svätým nerozumiem!"
Len čo sa usporiadala vec s Luisou, začal Ludvík Mária so štúdiom mariánskej teológie, najmä v 
tichých prázdninových meisacoch. Preto vieme tak presne, že vtedy študoval skoro všetky vtedy 
dosažitelné diela o Márii, lebo neskoršie o tom výslovne hovorí vo svojej "Rozprave o pravej úcte k 
Márii". /Traite de la vraie dévotion a la Sainte Vierge"/. A týchto diel nebolo málo; on sám cituje 85 
kníh. Len medzi r. 1580 a 1610 bolo do francúzštiny preložených viac ako 400 duchovných diel z 
taliančiny, španielčiny a flámčiny, i keď nespomíname francúzskych autorov, medzi ktorými boli na 
jednej strane jezuiti so svojou tradíciou /Lallemant/, Poire, Saint- Jure atď./, na druhej strane 
oratóriani /Bérulle, Condren, Olier, Eudes/.
Títo duchovní autori zvýrazňoval duchovnosť 17. storočia. Hoci v niektorých bodoch vecní 
protivníci alebo odporcovia,
nakoľko to pripúšťa jedna pravda, tvorili predsa veľmi výraznú duchovnú jednotu, a táto jednota 
neukázala sa nikde inde ucelenejšie, ako v mariánskej teológii rovnako ako aj vo vážnosti, ktorú jej 
pripisovali. Preto bolo 17. storočie nazvané aj "mariánskym storočím".
Vlastné tituly mariánskych diel tých čias prezrádzajú veľa, napríklad Bossuet: La Sainte Vierge. 
Sormos sur les mystéres et les cultes de la Mére de Dieu /1665/; Bérulle: Les Mysteres de Marie /
1664/; Poiré: Les grandeurs de la Mére de Dieu /1681/ Boudon: Le Saint Esclavage de l' admirable 
Mére de Dieu /1668/ a La dévotion á 1´ Immaculeé Vierge Marie Mére de Dieu /1699/? Crosset: La 
veritable dévotion envers la Sainte Vierge /1669/; Eudes: Le Cocur admirable de la trés deurs de la 
Mére de Dieu 1637/. Cibieut, la vie et les grandeuie de la tres siánte Vierge Marie, Nere de Oieu /
1637/. Olier: Litérierre de la Sainte Vierge Marie, /1688/, posmrtne vydané, ale v rukopise 
všeobecne známe už v Grignionových časoch v Saint-Sulpice., Blémur: Grandeurs de la Mére de 
Dieu /1681/
Nebolo vtedy významnejšieho autora duchovných diel, ktorý by nebol napísal aj dôležitú knihu o 
Márii. Ich mariánska úcta pramenila v jedinečnej dôstojnosti Matky Božej, ako ju znamenite 
pomenovali, z jej prednostných milosti, ktoré ju vyzdvihujú z radu aj najväčších svätých, ba priamo 
z radu anjelov, z jej postavenia v spasiteľnom pláne božom, ako prostrednica milosti, z jej veľmi 
dôležitej aktívnej úlohy v dozrievaní človeka do "plnosti Kristovho veku". Nielen zmeraveným 
vzorom, modelom všetkých čnosti, je pre teológov 17. storočia, Mária; nielen prímluvnicou na 
spôsob svätých, ale cestou k Ježišovi Kristovi a súčasne je tým miestom, kde sa dá/Ježiš/ nájsť 
najradšej a najľahšie.
Keď sa aj duchovní autori onoho storočia natoľko rozplývali v dôrazných slovách o Márii a nejedno 
vyjadrovali v symboloch neskorého baroka, čo my dnes nemôžeme už primerane pociťovať - boli 
predsa ďaleko od toho, aby svoje chvály opierali na city bez vecného základu. Vecí išlo o znalých, 
skúsených, uznávaných teológov, ktorí mali za sebou dlhoročné štúdium a vedeckú dráhu. Väčšina, 
keď aj vôbec nie všetci, prišli k Márii, keď sa zaoberali osobou Bohočloveka, s jeho ekonómiou 
spásy so vzťahom troch božských Osôb navzájom, a s ich účasťou na vykúpení.
Čo sa duchovných dejín týka, je zaujímavé, že asi osemdesiat rokov pred Grignionom rozvinula sa 
na rozličných miestach Francúzska a celkom nezávisle úcta Ježiša Krista /azda v pokračovaní sv. 
Terézie z Avily a sv. Ignáca z Loyoly/, a hovorilo sa o "Slove, čo sa stalo Telom". Tým je 
naznačené, najmä akým spôsobom si uctievali Pána, ktorú stránku chceli vyzdvihnúť: bohoľudskú. 
Pri tom vidno nekonečnú vznešenosť Ježišovu, jeho uponíženie v tom, že sa stal človekom, čo sa 
osobitne osvecuje jeho majestát; jeho skrytosť, v ktorej je plnosť božského života. Keď ľudia 
vtedajších čias mysleli na Boha, mysleli o ňom veľkoryso. Mali zmysel pre túto veľkosť, cit pre 
pravú bázeň, pre padanie v prach, "pominutie sa" pred Najsvätejším, ktorý sa stal človekom, a tým 
zjavil nepochopiteľnosť svojej lásky.
Toto volanie po uctievaní Slova, čo sa stalo Telom, prešlo aj na ľudí, ktorí neboli v kontinuite 
teologickej tradície
a sotva kedy veľmi mnoho čítali. Príkladom je dnes skoro neznáma zakladateľka rádu Sviatosti 
oltárnej a Slova, čo sa stalo Telom, Jeanne Chézard de Matel /1596-1670/, ktorá tak svoju 
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kongregáciu ako aj svoje veľmi obsiahle spisy vytvorila iba na základe vnútorných vnuknutí /ktoré 
pravdaže preskúmali teológovia/. Nakoľko sa vôbec dá zistiť, stalo sa svedectvom účinkovania 
Ducha Svatého, ktorý uctievaním Slova, čo sa stalo Telom, chcel pripraviť cestu uctievaniu Márie, 
celkom určitej úcte a v celkom určitej forme uctievania.
Ďalšia zhoda je medzi vtedajšími teológmi' /Jeanne Chézard de Matel vrátane/ v označovaní Slova, 
čo sa stalo Telom, ako "Večná Múdrosť". Výrazy "Sapience Divine", "Sagesse du Pére", "Sagesse 
Eternelle", "Sapience Adorable" nachádzajú sa bez výnimky u všetkých autorov, u jezuitov rovnako 
ako aj u oratoriánov. V obidvoch seminároch zo Saint-Sulpice stala sa táto úcta Ježiša najma 
výchovne výraznou aj tým, že dali urobiť sochu Večnej Múdrosti v nadživotnej veľkosti 
/pravdepodobne na Trousonov rozkaz/ a vystavili ju vo veľkej seminárnej knižnici. Pod ňou 
študoval Ludvík Mária celé hodiny a celé dni. Niet sa preto čo čudovať, že chýrny "Dialog s 
Večnou Múdrosťou" od Henricha Susona, ktorý vyšiel 1684 vo francúzskej reči v Paríži nadšene 
prijali.
Ked sa aj musí pridať, že sa pojem "Večná Múdrosť" vždy nepoužíval v rovnakom zmysle /raz je 
Večná Múdrosť totožná s Ježišom Kristom, potom zasa s darom múdrosti a nakoniec len celkom s 
múdrosťou/, predsa však jeho časté používanie ukazuje na vznešenú predstavu, ktorú si robili o 
Bohočloveku, ktorá bola v zornom poli pozornosti teologického bádania a praktickej zbožnosti.
Tejto vznešenej predstave Boha zodpovedala zrejme túžba byť sluhom Ježiša Krista, ako to vyjadril 
Pavol, byť taktiež sluhom Ježiša Krista "v Márii", v dokonalej závislosti od nej, v tom, že sa úplne 
skryjem v jej srdci, t. j. v jej zmýšľaní a v jej materinskej láske. Veď kde je Mária, tam je Kristus. Je 
známe, že Bérulle, Condren, Olier a Eudes sa zaviazali sľubom, že budú Máriinými služobníkmi, 
pretože boli priveľmi silne preniknutí tým, že cieľom života nemôže byť inšie, ako pripodobniť sa 
ku Kristovi,byť účastným na všetkých náležitostiach, všetkých zmýšľaniach, všetkých pohnutiach 
duše Ježišovej.
V tomto "mariánskom storočí" boli však aj veľmi silné nepriateľské prúdy, ktoré taktiež vytvárali 
atmosféru a zakorenili sa pevne ako životný pocit u tých, čo boli nakazení Descartovým 
racionalizmom alebo reformačným kultom osobnosti - väčšinou však obidvoma. Grignion to vedel 
veľmi dobre, nielen z knižnice, ktorá obsahovala aj tieto nepriateľské diela, ale ešte väčšmi z 
rozhovorov a z osočovaní svojich kamarátov. Takto začal pozorne študovať aj tieto nepriateľské 
mienky. Vo svojom obľúbenom autorovi Boudonovi našiel pritom zrejme dobrého vodcu, vecí 
Boudon sa jasne vyrovnáva s protivníkmi. Grignion nechcel za ním zaostať. Vedel, že mnohí ľudia 
potrebujú vysvetlenie, že by bolo nesprávne, dišpenzovať sa poukazovaním na modlitbu ako jediný 
prostriedok apoštolátu /čo vôbec nesúhlasí/ od námahy, akú si vyžaduje čestné vyrovnanie s inými 
myšlienkovými pochodmi.
Je možné, že písal svoje úvahy ako krátke poznámky do onoho zošita, ktorý spomínajú starší 
životopisci, ktorý sa však neskoršie stratil. Tieto poznámky sa však opätovne vynárajú v jeho 
spisoch. V nich vždy a vždy uvádza tvrdenie protivníkov, že "takzvaní praví ctitelia Máriini" 
stavajú Matku nad Syna, že sú ľahkomyseľní a opovážliví vo svojej dôvere v čisto vonkajšie formy 
pobožnosti atď. Peter Faber povedal o dvesto rokov neskoršie: "V nebi sa dozvieme, verím, že 
Máriina vznešenosť je taká veľká, že v dôsledku našej slabosti nemôžeme ju poznať bez 
nebezpečenstva." /Betlehem, kap.9/. I keď aj Grignion vytušil to isté, predsa no to neviedlo azda k 
zbabelej opatrnosti, ale ešte väčšmi k výmenám názorov až na ostrie noža, ktoré protivnika nikdy 
neporážali hrubo a zraňujúco, ale pritom bezohľadne. Pohodlný nebol tento "pán Grignion", nebol 
to nijaký mierny duch, plný znášanlivosti, ale náruživý obhajca pravdy, človek z ocele.
Boli ešte iní odporcovia Máriini, ktorí mali veľký vplyv a ako "vlci v ovčom rúchu" boli 
najnebezpečnejší: jansenisti. Títo pochmurní bludárski učitelia mali za pôvodcov abbého 
Saint-Cyran a abatyšu Angélique Arnaula z Port Royal. Ich zásadné učenie znelo: Dedičným 
hriechom je ľudská prirodzenosť totálne skazená. Milosť nestačí pre spásu človeka, ale človek je 
napokon celkom vydaný väčšmi spravodlivosti Boha, ako jeho milosrdenstvu. Boh zachraňuje zo 
slobodného rozhodnutia koho chce. Človek nijako nestačí na vznešenosť jeho majestátu. Vzývať 
anjelov, svätých, Máriu ako orodovníkov rovná sa svätokrádeži. Častejšie prijímanie sviatosti je pre 
nehodnosť človeka taktiež svätokrádežou. Ak sa chce človek chovať primerane, musí z "naj- 
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zadnejšieho kúta" kostola s hlavou sklonenou k zemi, vzývať nepochopiteľnosť Božiu.
Toto bludné učenie sa šírilo teraz pár desaťročí súbežne s pravým a veľmi čestným bojom proti 
náboženskej vlažnosti a to bolo to chúlostivé. Jeho príslušníci neboli ani v druhej generácii azda 
prostrední ľudia, čo by sa robili dôležitými, čo by mlátili len slamu, ale v základe boli to ľudia 
kresaní z dreva svätých a ich bezpochyby hrdinské diela lásky k blížnemu ne- mohli ostať 
nepovšimnuté. veľmi mnohí, práve medzi horlivými katolíkmi, aj kňazi a biskupi dali sa oslepiť 
vomkajším leskom tohoto bludného učenia.
Nuž čo sa týka stanoviska jansenistov k Márii neišli na oltár z dogmatickej stránky, ale obliekli sa 
rafinovanejšie ako Widenfeld, do rúcha obrancov pravého náboženstva proti gýču zbožnosti /ako by 
sme sa dnes vyjadrili/, údajne nemohli strpieť, že sa priveľa skrášľuje náboženstvo, že sa zľahčute 
Boži majestát, že sa kresťanský život zbavuje trápenia. Pripojili aj viac ako dosť vtipu a 
inteligencie, aby dostali mnohých na svoju stranu, zatiaľ čo veľmi zručne odhalili slabosti, 
nešikovné spôsoby vyjadrovania, výstrelky mariánskej úcty a ironicky sa usmievajúc s kúpeľom 
vyliali aj dieťa. Pritom mali mnoho posmeškárov na svojej strane. Istý prípad, čo sa prihodil asi 
štyridsať rokov pred tým, ale ešte vždy neskoršie účinkoval, je pre to príznačný.
Jezuita Paul Barry vydal knihu o Márii: Le Paradis ouvert á Philagie". V nej vyratúva stovky 
rozličných druhov mariánskej úcty, čo sa vychvaľujú ako kľúče, ktorými možno otvoriť nebo. Je to 
jednoduchá kniha pre veľmi prostých, azda priamo primitivných ľudí a bola by sa pravdepodobne 
skoro dostala do zabudnutia, bez silno jansenisticky založeného filozofa Blaise Pascala, ktorému 
prišlo nanajvýš vhod, aby tým vysmial nenávidených jezuitov. V deviatom liste svojich povestných 
"Listy jednému provinciálovi" /skratka 1 "Lea Provinciales"/ narobil posmechu s Barryovými 
"Nebeskými kľúčami" rozšklbal dielo do čiary a nitky a vysmial sa z neho.
Francúzi, vnímaví pre ducha a žart boli nadšení. Pascal vytvoril "ovzdušie", študenti predčasne 
odpočívali od radosti. Veď tento nový vietor bol tak občerstvujúci, lichotil kritickým, - lepšie 
povedané - vo viere slabým duchom, ktorí vo svojej pýche na "ratio" vôbec nezbadali ako je z 
nedostatkov jednej malej knižky na všeobecnú podstatu mariánskej úcty aplikovaný záver totálne 
klamlivým záverom. Považovali sa za "osvietených", za zástancov triezvej vecnej religiozity, bez 
sentimentality a gýču. Mariánska zbožnosť? Preč s tým! Len škodí veci. Nech sa s tým zaoberajú 
svätuškári, duchovne zaostalí, keď im nestačí čisté učenie Písma; osvietení s tým nechcú mať nič do 
činenia. Veď podobné veci sa dejú aj dnes. Zdá sa, že "odporca od počiatku" používa tie isté 
metódy, hádam preto, lebo sú také účinné.
Človek by si mohol myslieť, že Grignion musel sympatizovať s jensenistami, isteže nie v ich 
odmietaní mariánskej zbožnosti, veď táto sa stala časťou jeho bytosti, ale hádam pre ich kajúcu 
prísnosť, veľmi prísne chápanie života a pre boj proti náboženskej vlažnosti. Bol by musel v nich 
objaviť príbuzné duše, stránky, ktoré k nemu hovorili, práve preto, lebo vo vlastných radoch 
nachádzal toľko vlažnosti, toľko nepochopenia a odmietania. K tomu treba ešte pridať, že Cirkev 
oficiálne odsúdila jansenizmus až o dvadsať rokov neskoršie a vtedy bol práve v novom rozkvete. 
Paschasius Quesnel, člen oratória vydal roku 1671 s cirkevným povolením svoje "Morálne úvahy 
nad Novým Zákonom" /"Reflexions morales sur le Nouveau Testament", ktoré mali veľký ohlas, 
svojho autora preslávili a až po rokoch ich odhalili ako jansenistický myšlienkový tovar. 
Výsledkom bolo vylúčenie Quesnela z oratória /1678/, ale v Grignionových časoch sa hádali ešte o 
tom, či je Quesnel bludár alebo mučeník. Cirkev sa o tom ešte úradne nevyslovila.
Nebolo to teda vtedy ešte celkom jasné. Ale Ludvík Mária to prekukol. Kde aj výslovní teológovia, 
uznávané kapacity ducha, nevedeli presne rozlišovať, on usúdil s námesačnou istotou. Vybadal 
jansenistický jed aj pod najlepším maskovaním a rozpoznal ho ako jed, pekný vo farbe, prívetivý v 
balení, ale pustošiaci v účinku. Keď preto dostal rozkaz, aby cez prázdniny znova založil katalóg 
knižnice, neľutoval námahu a opatril poznámkou "jansenistické" všetky tie knihy, ktoré až dovtedy 
boli prístupné pre všetkých študentov bez akéhokoľvek varovania. V knižnici La Mazarine sa 
dochováva tento katalóg ešte dodnes./
Vynára sa otázka, prečo práve Oratorium po zahanbujúcej "afére Quesnel" zaviedlo silný 
protijansenistický kurz a prečo na ňom závislé Saint-Sulpice nedávalo lepší pozor nad touto 
knižnicou, Musel naozaj až Grignion prísť a urobiť tu poriadok a dať do kliatby z vlastnej iniciatívy 
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a nie preto, lebo mu to uložili, toto nebezpečenstvo? V tomto je jedna zo slabých stránok Oratoria a 
to predovšetkým jeho vedúcich hláv. Bolo možno to nazvať nedostatkom psychologičnosti. Chce sa 
hľadať aj vysvetlenie, že Bérulle a jeho škola mali všeobecne menší vplyv na svoju dobu, ako by sa 
mohlo dnes podľa Henri Bremonda predpokladať. V skutočnosti rozoznalo Oratorium bludné 
učenia niekedy neskoro alebo nie príliš neskoro, ak vystupovali pod plášťom nejakej subtilnej 
duchovnosti.
Je známe, že Charles de Condren bol dlhý čas priateľom abbého zo Saint-Cyran, a že si ešte na 
smrteľnej posteli robil výčitky, že bol voči nemu príliš málo dôsledný a druhých primálo varoval. A 
je známe, že Bérulle si pritiahol Bossuetov hnev, pretože v Descartovi nevidel otca racionalizmu, 
pôvodcu "kritiky", ale obnoviteľa kresťanského ducha. Praktické poznanie ľudí a triezvy úsudok 
nezdajú sa byť najsilnejšou stránkou vedúcich Oratorianov; azda to nebola ani ich úloha.
Veci čo sa týka úcty Panny Márie, treba ľutovať, že smer Bérulle, Condren, Olier , Eudes sa 
nemohol stať populárnym a preto bol príliš slabý, aby poskytoval ochranný val proti tým, čo 
mysleli príliš masívne, „prihmotne", "príliš „prirodzene". Azda by sa boli dali strhnúť 
teocentrizmom Oratória skôr, ako sa izolovane zadusili vo svojom vlastnom myslení. Skôr ako
z Márie urobili "sochu", ktorá znetvorila pohľad na "sochu" Ježišovu. Ale kto to môže presne 
vedieť?
Ako mnoho a ako presne vtedy študoval Grignion ďaleko presahuje mieru zvyčajného. Lebo on bol 
nielen geniálne nadaný, ale pracoval aj mimoriadne sústredene. Jeho celý študentský život bol vtedy 
zameraný na mariánsku teológiu, prinajmenej cez prázdniny. Nepoznal nijakú odchýlku, zábavu, 
oddych. Teológia mu bola životom, v nej našiel všetko. Bol zdravý na tele i na duši, plne 
neopotrebovaný mladý človek.
Ale nechýbali mu v jeho dvadsiatich piatych rokoch skúsenosti a zrelosti? Pramenil jeho bezpečne a 
skvelo zasahujúci úsudok  jedine z intelektuálneho nadania z usilovnosti a sústredenia? Iste nie. čo 
sa menuje životná skúsenosť, to Grignion vtedy síce nemal; neskoršie podá dôkaz istej naivnosti a 
ľahkovernosti. Blein iste neprávom neprizvukoval , že jeho priateľ posudzuje ľudí podľa seba. A 
predsa dozrel len v bolesti a v kríži. Kto trpel, vie ako bolesť premieňa, ak ju prijímame kvôli 
Ježišovi. Bolesť dvíha hmlu, čo leží obyčajne nad vecami a ich vzájomnými vzťahmi. Bolesť robí 
človeka jasno počuteľným, trpezlivým i napriek hmotným veciam. Bolesť je preto školou vedy. Ju 
treba vytrpieť, a nie naučiť sa.
Ako ďaleko sa Grignion zaoberal aj sporom medzi Bossuetom a Fénélonom o pravovernosti 
kvietizmu, nie je isté. Rím už pred desiatimi rokmi rozhodol o tomto spore, ktorý málo zasahoval 
do študentského života, lebo bol príliš subtílny. Okrem toho sa môže pripustiť, že Grignionová 
činná prirodzenosť nevzbudila u neho pre toto nijaké porozumenie. Prezrádza to dokonca istú 
neznalosť veci, keď človek číta, že Ludvík Mária si zvolil ako motto pre začiatok svojich listov, ako 
bolo vtedy zvykom vetu, ktorá sa dávnejšie stala heslom kvietistov: "Čistá láska nech vládne v 
našich srdciach!" Kvietisti hovorili veľmi mnoho o tejto "čistej láske" a mysleli tým plne 
nezainteresovanú lásku aj na spáse vlastnej duše, ako i na všetkých dobrých skutkoch, teda terminus 
pre blud. Že Grignion "čistú lásku" rozumel ináč, bolo stále jasné aj jeho najroztrpčenejším 
odporcom. Veď kto ho len ako - tak poznal, vedel, že on, príliš nepriaznivý neužitočným rečiam bol 
živým uskutočnením miesta v Jakubovom liste: "Viera bez skutkov je mŕtva." čím viac sa blížil deň 
kňazskej vysviacky, tým aktuálnejším sa stávalo aj rozhodnutie kňazského povolania. Vtedy to bolo 
ináč ako dnes. Seminár Saint-Sulpice nepodliehal biskupovi, ako nebolo vôbec správne presne 
ohraničeného diecezálneho kléru. Bola to ujma, ale aj výhoda novokňazov. Ujma, lebo prostý kňaz 
bez vznešeného príbuzenstva, alebo protekcie, bez peňazí a majetkov nedostal od svojho biskupa 
skoro nijakú podporu; sám sa musel poobzerať ako sa uživí. Výhoda, lebo novokňaz si mohol viac-
menej sám vyhľadať oblasť svojho účinkovania. Potreboval na to, pravdaže, súhlas biskupa, ale v 
normálnom prípade chápal sa tento súhlas ako čistá formalita a udeľoval sa skoro vždy úradnou 
cestou.
Saint-Sulpice podliehal opátstvu Saint -Germain des Prés" a tým Rímu. Kňazi týchto oboch 
seminárov sa venovali po svojej vysviacke rozličným oblastiam dušpastierstva alebo ďalšiemu 
štúdiu. Jean-Baptiste Blein bol si už dlhšie načistom v tom, že sa bude snažiť o doktorát na 
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Sorbonne. Iní uvažovali, že vstúpia do nejakého rádu, tretí mali výhľad na dobre dotované 
benefícia, alebo chceli sa pripojiť ku kňazom zo Sait -Sulpice pri vedení rozvíjajúcich sa seminárov 
v provincii. Nakoniec boli ešte takí, čo chceli ísť do pohanských misií, pre Francúzsko vtedy nové 
pole účinkovania, na ktoré Ludvík XIV. kládol najväčšiu váhu, nie preto, že toto zodpovedalo 
úmyslom vtedy v Ríme založenej "Kongregácie propagandy" , ale jeho politickým želaniam. Na 
prvom mieste bola to vtedy francúzska provincia Kanada. Misie a koloniálna politika tvorili vtedy 
poľutovaniahodným spôsobom neoddeliteľnú jednotu.
Aj Ludvík Mária chcel ísť pôvodne do Kanady. Leschassier však na jeho otázku odmietol toto 
nezvyčajne ostro. Podľa jeho mienky pán Grignion so svojím prchkým, každej diplomacie 
neschopným chovaním, bol by tam poškodil Cirkev i vlasť. Toto odmietnutie bolo také silné, že 
odvtedy sa Grignion ani neopovážil pomyslieť na Kanadu. Čo mu teda zostávalo? Chcel sa stať 
misionárom, kňazom pre dobrých ľudí, pre ľudí na vidieku, čo tam žili nevedomí a bez vedenia, 
Bez vzájomnej súdržnosti a preto aj bez pomoci v dobrom. Bol by rád išiel do Rennes, lebo ho 
lákala spolupráca s M. Bellierom. Bál sa vsak, že mu tam bude veľmi prekážať jeho rodina, 
nedošiel teda k nijakému rozhodnutiu, ako jediný z chovancov svojho ročníka. Leschassier sa 
chránil pred každou pozitívnou radou, pretože nechcel prevziať nijakú zodpovednosť. Vždy mu dal 
napokon uistenie, že by mohol ešte nejaký čas ostať v seminári ako knihovník. Predbežne to stačilo.
V poslednom polroku pred kňazskou vysviackou, keď už bol Ludvík Mária diakonom, prišiel rad aj 
naňho, aby mal vyučovanie náboženstva pre deti vo farnosti Saint-Sulpice a Saint-Germain dés 
Prés. To znamenalo nácvik a prípravu pre duchovnú správu, druh skúšobnej doby, v ktorej farár des 
Sprenglers mal dozor a potom nešetril dobrými radami, napomenutiami a kritikou. Spôsob, akým 
Ludvík Mária mal svoju katechézu zasa celkom vypadol z rámca. Ako všetci druhí, urobil si 
písomnú prípravu, len čo však stal pred deťmi, zabudol všetko čo bolo v zošite, hovoril z plnosti 
svojho pohnutého srdca, hovoril o láske Božej a za lásku Božiu s náruživosťou, s dôraznosťou a 
silou presvedčenia, ktoré dojímali srdcia deti. Azda všetko nerozumeli, čo im povedal, ale rozhodne 
pochopili, aké pekné je byť na svete a mať v nebi Otca, večný cieľ. Ktokoľvek ho vtedy počúval, aj 
z dospelých, zachytilo ho to a veľmi sa zamyslel. Ako často sa postavili chovanci za pilier krypty zo 
Saint-Sulpice, kde bolo vyučovanie, aby potom odporovali Grignionovi, alebo aby ho vysmiali, 
áno, aby ho vedľajšími otázkami blamovali. Všetci však predsa zamĺkli, museli dobrovoľne alebo 
proti vôli priznať, že jeho vyučovanie bolo síce nezvyčajné, ale nedotknuteľné, a viditeľne prinášalo 
ovocie.
Či Ludvík Mária už tedy prednášal svoje duchovné piesne a básne, aby lepšie vštepil náboženské 
pravdy, nie je známe. Pravdepodobne sa neodvážil, hoci si už v tomto čase začínal robiť z nich 
zásobu. Bol si v tom načistom a častejšie přizvukoval, že vyučovanie náboženstva je niečo iné ako 
populárna teologická prednáška. Tu ide síce aj o sprostredkovanie vedomosti, predovšetkým však 
vštepovať náboženstvo dušiam, budiť radosť z dobra, lásku k Bohu a pomáhať slabej vôli k 
polepšeniu. Ak sa hovorí len k rozumu, vyučovanie má sotva účinok; ak sa hovorí len k citu, vtedy 
je účinok príliš prchavý. Umenie spočíva, ako hovorieval v spojení oboch: rozumu a srdca, v 
zachytení celého človeka povedali by sme dnes.

Tesne pred kňazskou vysviackou zasiahol zasa Leschassier, premožený, ale vôbec nie presvedčený 
duchovný vodca. Dal Ludvíkovi Márii primeraný úrad, ktorý sa podľa jeho mienky plne protivil 
jeho chuti: majster ceremoniálu v seminári; a dal mu ho aj preto, lebo jemu samému bol odporný. 
Prakticky to znamenalo, že Grignion sa musel najprv sám oboznámiť so všetkými ceremóniami a 
potom nato dávať pozor, aby sa zachovávali, musel sa vopred starať, aby mohli byť zachované, a 
korigujúc zakročiť, keď sa to nestalo. Vari chcel dať Leschassier svojmu duchovnému synovi 
príležitosť prerušiť svoju pohrúženosť v pobožnosti". Poznal ho skutočne tak zle? Pobožnosť 
znamenala pre Ludvíka Máriu už dlhšie byť pri Bohu; a to zasa znamenalo konať Božiu vôľu. 
Odchýlka cez povinnosť a poslušnosť neznamenala preňho prekážku v tom, aby bol pri Bohu, ale 
pomoc.
K tomu sa pridalo ešte niečo, s čím asi Leschassier nerátal. Grignionova prakticko-organizačná 
zručnosť, jeho talent urobiť poriadok bez náhlenia a nepokoja, podľa spôsobu premyslených 
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duchov. Nezapôsobilo to osobitne keď Grignion skoro po prevzatí tohoto úradu prosil Leschassiera 
o dovolenie vydať knižku ceremonií, ktorá mala byť pre neskoršie generácie v seminári? Vznikla 
potom v najkratšom čase a aj skúsení kňazi v Saint-Sulpice ju v budúcnosti používali ako poradcu, 
aj sám Les- chassier ale len potajomky. Bol zasa raz porazený.
Keď kňaz, ktorého si Leschassier vážil ? po púti s Grignionom do Chartres, hovoril o nom, ako o 
svätom, povedal namrzeno: "Má byť taký, ako sú druhí!" Ale práve to nemohol. Za sedem rokov v 
Paríži sa dosť naškamralo na neho, nakritizovalo, nanadávalo, nahrešilo. Natrel sa veľa biedy na 
tele i na duši. Poctivo sa namáhal odložiť všetko, čo by ňom nechceli mať, stať sa takým, akými 
boli druhí, - daromne. Žiar jeho geniálnej duše prerazil vždy každé zábradlie. Strhol ho. Nakoniec 
ho nechali tak, potajomky radi, že čoskoro opustí seminár.
Kňazská vysviacka bola v júni roku 1700. Žiaľ, nezachovali sa záznamy, ktoré Grignion urobil na 
rozkaz duševného vodcu počas svojich prípravných exercícií. 0 tomto najdôležitejšom dni jeho 
života sa tiež ináč neoznamuje. Pravdepodobne prehliadli Grigniona vo všeobecnom zmätku tejto 
veľkej slávnosti v Saint-Sulpice, na ktorej rodičia, príbuzní, priatelia hrdo pozdravovali svojich 
novokňazov. Ludvík Mária bol sám. Nikto z jeho rodiny  neprišiel do Paríža.
Jean-Baptiste Blein posluhoval pri jeho prvej omšovej obeti, ktorú asi neslávil v Rennes, ale v 
kostole Saint-Sulpice, pri veľkom mariánskom oltári za hlavným oltárom. Bol hlboko dojatý 
zbožnosťou svojho priateľa, ktorý sa mu tým duševne zasa priblížil. Keď dvaja chovanci, ktorí 
Grignionovi neboli veľmi naklonení, prechádzali popri oltári, pozreli zdesene jeden na druhého a 
povedali ako jednými ústami:"Ale veď to nie je človek, to je anjel!".

D r u h ý    d i e l

       Ludový misionár ojedinelého razenia

1700 - 1708

 I.
V prvých ôsmich rokoch po svojej kňazskej vysviacke Ludvík Mária hľadal konkrétnu formu, v 
ktorej by mohol vyhovieť svojmu povolaniu za ľudového misionára, Urobil rozličné pokusy, ktoré 
si nielen vzájomne odporujú, ale ani v celku neposkytujú         prijateľné objasnenie, za to však 
celkom prosto prezrádzajú neistotu.
Najprv ho zaujalo, že sa pripojí k nejakej kňazskej spoločnosti, pod vedením ktorej by mohol 
vykonávať misijnú prácu medzi vidieckym obyvateľstvom. Dvakrát sa o to pokúsil a neuvedomil si, 
že sa v spoločnosti nikdy neudomácni, ale vždy ho odmietnu ako laika a vonkajšieho účastníka. 
Myslel aj na to, že sám založí spolok misijných kňazov a obzeral sa rovnako vážne ako aj nadarmo 
po členoch.
Bolo mu jasné, že ako ľudový misionár potrebuje najväčšiu slobodu pohybu a že sa preto nesmie 
viazať ani na pevné miesto, ani na pevné úlohy. "Z poslušnosti" ako sa vyjadroval, zaujal však aj 
tam pevné stanovisko, kde mu ho pod poslušnosťou vôbec     neponúkali. To všetko prezrádza 
neistotu, hľadanie v temnote. Ťažkosti s cirkevnými predstavenými, intrigami, osočovaniami a 
vyslovenými prenasledovaniami, nútili ho opätovne meniť miesto a obohacovali jeho životnú cestu 
mnohými zákrutami.
Čo sa však týka jeho vnútra, alebo lepšie povedané to, čo sa z toho stalo viditeľným, prejavuje 
veľkú jednotnosť, istú suverenitu a obdivuhodnú pevnosť, vyporiadadať sa s krížom svojho života a 
svojej kariéry. Najťažšie pochopiteľný a nie celkom len nadprirodzene prislúchajúci kríž bol pritom 
v tom, že sa mu ustavične prekážalo ísť za svojim povolaním v určitom druhu duchovnej správy.
Robí dojem muža, ktorého život sa sýti z prameňov, čo nie sú z tohoto sveta. Preto miloval svoj 
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kríž, áno, stal sa mu základom najodvážnejšieho idealizmu; ustavične nových plánov a prirodzeným 
spôsobom nevysvetliteľnej odvahy. Na "fiasku" jeho vonkajšieho života denne sa novo zapaľovala 
jeho viera. Keď iní potrebovali úspech, aby mohli účinkovať, on na to "potreboval“ prenasledovania 
a kríž. Azda v tomto spočívalo najväčšie pohoršenie, ktoré dal svojím protivníkom a často aj svojim 
priateľom, že bol nedobytný, zohnutý, ale nikdy nie zlomený. Mohli mať pocit, že všetko ťažké 
bolo iba na to, aby jeho víťazstvo nad týmto svetom urobilo len úplným, človek by si bol mohol 
myslieť že už vôbec nepociťoval údery osudu, že už necítil sklamania s ľuďmi, keby tu nebol list 
jeho obľúbenej sestre Louise, ktorý poučuje o niečom inom. Pochádza z neskorších  čias a podáva 
spätný pohľad na tieto roky. V tomto liste píše Ludvík Mária veľmi statočne, ako sa mu vodilo v 
týchto časoch.
Moja veľmi milá sestra!
Keby si presne poznala moje kríže a všetky tie každodenné ponižovania, pochybujem, že by si si 
ešte tak pálčivo želala ma vidieť. Lebo nie som nikdy na dajakom mieste bez toho, aby som 
neobťažil svojich najlepších priateľov časťou svojho kríža, často nechtiac z mojej strany i z ich 
strany. Nikto mi nemôže pomôcť, nikto sa nemôže otvorene priznať ku mne bez toho, aby netrpel, 
bez toho, aby necítil kopanec pekla, proti ktorému bojujem, nenávisť sveta, proti ktorému sa 
staviam. Nápory tela, ktoré prenasledujem. Mravenisko hriechov a hriešnikov nenecháva na pokoji 
ani mňa, ani mojich. Vždy musím byť na pozore, vždy som medzi tŕním, na ostrých kameňoch, ako 
lopta na dlani, ktorú energickými nárazmi hádžu sem i tam. To je osud úbohého hriešnika.
Odvtedy, co som pred trinástimi rokmi opustil Saint-Sulpice, som bez stáleho bydliska, bez pokoja. 
Predsa, chváľ preto Boha za mňa, moja milá sestra, lebo som spokojný a plný radosti uprostred 
svojich bolesti a verím, že pre mňa na tomto svete niet nič sladšieho, ako najtrpkejší kríž, ak je 
ponorený do Krvi ukrižovaného Ježiša a do mlieka jeho svätej Matky. Ale cez tuto vnútornú radosť 
má nesenie kríža aj veľmi veľký úžitok. Želal by som si, aby si to videla na mne. Nikdy som 
neobrátil viac ľudí ako po najtrpkejších a naj- nespravodlivejších protivenstvách. Odvahu, moja 
veľmi milá sestra! Nesme svoj kríž od jedného konca zeme k druhému. Nes ho ty dobre na svojej 
strane, ja sa budem usilovať s pomocou milosti Božej, niesť ho dobre na mojej strane bez toho, aby 
sme sa žalovali, hundrali, aby sme sa ho chceli zbaviť, aby sme sa ospravedlňovali, alebo aby sme 
plakali ako malé deti, prelievali slzy a žalovali sa, keď sa im dáva niesť metrák zlata, alebo ako 
robotník, ktorý si zúfa, lebo mu pokrývajú pole toliarmi, aby ho urobili bohatším.

Ako každý rok, aj cez prázdniny po Grignionovej kňazskej vysviacke /r.1700/ prišiel M. Léveque 
do seminára zo Saint-Sulpice, aby tam konal exercície. Tento starý kňaz, niekdajší Olierov žiak, bol 
zakladateľom a už 30 rokov vedúcim "Spoločnosti sv. Klementa" v Nantes. Táto spoločnosť bola 
pôvodne založená ako voľný spolok kňazov v praktickej duchovnej správe, jestvovala však vtedy 
už iba vo forme veľkého domu, ktorý hostil najrozličnejších mužov: starých kňazov, čo tu trávili 
večer svojho života, mladých chovancov, čo boli odkázaní na lacný byt, profesorov s rozsiahlymi 
súkromnými záujmami a napokon, aby aj forma bola zachovaná, malú nejednotnú skupinu 
misijných kňazov, ktorí však len zriedka chodili na misie. Len vodcovská osobnosť vynikajúceho 
formátu by bola mohla urobiť skutočnú spoločnosť tohoto domu a z jeho obyvateľov. M. Léveque, 
osobne zbožný, ale veľmi nepraktický, svetu cudzí muž, bol všetko iné skôr, len vodca a organizátor 
nie. Nechal teda s časom ležať aj veci, ako práve prichádzali. Azda bol slepý pre neprístojnosti, 
ktoré sa sem ticho vkrádali, alebo azda vedome pred nimi zavieral oči. Človek ich mohol najskôr 
prehliadnuť, - ak chcel - lebo sa neodohrávali v relatívne neškodnej oblasti chybného domáceho 
poriadku, ale v nebezpečnejších krajinách duchovných spodných prúdov, z ktorých silno prevažoval 
prúd janseisticky, ktorý z kedysi kvitnúcej Spoločnosti sv. Klementa urobil časom miesto čudákov a 
podivínov.
Zdá sa, že v Saint-Sulpice si to celkom neuvedomovali. Ctihodná postava šedivého zakladateľa, 
ktorého si aj biskup vysoko vážil, nedala ľahko vzniknúť nedôvere. Rozhodne mal Leschassier na 
mysli dať Ludvíkovi Márii radu, aby sa pripojil ku Spoločnosti sv. Klementa. Grignion čakal ešte 
vždy v seminári na pole pôsobnosti a Leschassier by sa ho bol rád zbavil. Ludvik Mária ihned 
súhlasil, aj keď nie s radostným srdcom. Predsa však nech čokoľvek prišlo od Leschassiera, zdalo 
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sa mu, že to prichádza priamo z neba. Aj M. Léveque sa tešil na tohoto novokňaza, ktorého rád 
chcel vziať so sebou do Nantes bez toho, pravdaže, že by ho bol presne poznal, bez toho, žeby tiež 
čo len chvíľu rozmýšľal o tom, ako takýto kňaz s vysoko vypestovanými ideálmi - lebo o tom mu 
svedomito Leschassier podal zprávu - bude chápať jeho spoločnosť a ako sa s ním táto vyrovná.
Prvé"zoznámenie" s Grignionom zažil potom na ceste do Nantes. Na ceste loďou medzi Orleansom 
a Nantes stal sa zasa prípad, pri ktorom Grignion reagoval celkom ináč ako priemerní ľudia, pretože 
pozornosti neustúpil z cesty, ale ju vyvolal. Nemravní tovariši si krátili čas na zdĺhavej, ale nie 
nepôvabnej ceste na lenivej Loire tým, že vážne obťažovali ženské spolucestujúce. Ludvík Mária 
prísne pokarhal hrubých chalanov, ale utržil za to len pusté nadávky. V prorockom tóne mal im 
predpovedať zlý koniec; a oznamuje sa, že sa toto aj potvrdilo. Ako sa škandál zasa utíšil, nie je 
známe. M. Léveque rozhodne radšej pokračoval v ceste sám. Ludvik Mária v Saumure opustil lož a 
došiel do Nantes pešky.
Nantes je aj dnes pochmúrne a vôbec nie útulné mesto, i keď po zničení v Druhej svetovej vojne 
bolo skoro celkom novovybudované. Čo stojí z budov ešte zo starých čias, predovšetkým kostoly, 
má štýl studených monumentálnych stavieb, o ktoré sa opierajú nepravdepodobne malé bretónske 
domy. Príznačná je veľká katedrála a bezprostredne vedľa nepatrný, ako hračka, biskupský palác, 
ktorý pôsobí podivne strateno. V Nantes vládol jansenizmus. Slávny jezuita René Rapid napísal o 
vtedajších Nantes a ich náboženskom ovzduší: "Prijímania sú veľmi zriedkavé. Je mnoho osemnásť 
až dvadsaťročných, ktorí ešte neboli na prvom sv. prijímaní. V niektorých farnostiach nepoznajú už 
ani prijímanie sviatosti. Ľudia sú horliví, ale rozhrešenie sa odopiera z ničotných dôvodov, 
nedovoľuje sa, aby sa niekto išiel spovedať do inej farnosti." Prísnosťou, tvrdosťou, pochmúrnou 
vážnosťou, horlivosťou bez lásky, priamo dýchali nantské múry, ale najma múry klementínskej 
spoločnosti.
Ludvík Mária dorazil do Nantes uprostred októbra r. 1700. Nepotreboval nijaké týždne, aby všetko 
prehliadol. Ale predsa ešte skúšal celé tri týždne svoj úsudok, pokým Leschassierovi nevylíčil 
veľmi otvorene celú situáciu:
"Nenašiel som tu, čo som očakával a kvôli- čomu som vlastne proti vôli opustil taký svätý dom ako 
bol seminár v Saint-Sulpice. Môj a váš úmysel bol, že sa tu pripravím na prácu v domácich misiách 
a predovšetkým na vyučovanie náboženstva medzi úbohým vidieckym obyvateľstvom. To druhé mi 
leží zvlášť na srdci, ale neviem veru, či tu nájdem príležitosť, lebo tu je málo personálu a mimo 
pána Léveque nikto, čo len s trochou skúsenosti. Pán Léveque,však pre svoj vysoký vek, nie je súci 
konať misie. Keby ho aj k tomu pobádala jeho veľká horlivosť, musel by mu v tom prekaziť 
generálny vikár diecézy, pán Des Joucheres, ako ma sám uistil.
V tomto dome nevládne ani polovica toho poriadku a poslušnosti voči predpisom, ako sme my boli 
zvyknutí v Saint- Sulpice. Zdá sa mi tiež, že to ani nie je ináč možné, keď veci sú také, aké sú, veď 
tu bývajú štvorakí ľudia ak nie pätorakí, ktorých ciele a záujmy sú jedny od druhých veľmi rozličné. 
Je tu 1. päť osôb, z ktorých dve už nemôžu pracovať, 2. niekoľkí farári, kapláni, iní kňazi a laici, 
ktorí prichádzajú z času na čas, aby si vykonali exercície; 3. istý počet kňazov a kanonikov, čo tu 
trávia večer svojho života; 4. niekoľko kňazov a väčší počet študentov, čo študujú teológiu a 
filozofiu, z ktorých väčšina chodí v civilných šatách. Každá z týchto skupín má svoje vlastné 
životné pravidlá, čo si sama určuje; na živote spoločnosti majú účasť len natoľko, nakoľko im je po 
vôli. Musím priznať, že pán Léveque nemá viny na tomto neporiadku. Robí čo môže, nedosiahne 
však, co chce.
Odkedy som v tomto dome, cítim sa z hľadiska pomerov sem i tam priťahovaný dvoma želaniami, 
o ktorých sa zdá, že si navzájom odporujú. Z jednej strany cítim tajnú záľubu pre skrytý život, ktorý 
mi umožňuje bojovať proti mojej hriešnej prirodzenosti, čo sa priveľmi tlačí do popredia, z druhej 
strany oduševňuje ma veľké želanie, pôsobiť, aby náš Pán a jeho Svätá Matka boli milovaní, a chcel 
by som ako úbohý kňaz vidieckemu ľudu vysvetľovať katechizmus, ako aj viesť hriešnikov k úcte 
preblahoslavenej Panny. Túto úlohu mal na zreteli istý horlivý kňaz, čo nedávno zomrel v povesti 
svätosti. Dúfajúc v Božiu Prozreteľnosť, že sa postará o jeho živobytie, tiahol od farnosti k farnosti 
a vyučoval sedliakov kresťanskej náuke.
Isteže môj vrele milovaný otče, nie som hodný takého úctyhodného úradu. No predsa, keď vidím 
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núdzu, nemôžem opomenúť ustavične sa modliť o malú, chudobnú spoločnosť dobrých kňazov, 
Ktorí budú vykonávať tuto úlohu pod zástavou a ochranou Márii. Ako svojho času v Paríži, 
zobúdza sa tu zasa túžba pripojiť sa k M. Leudugerovi, ktorý je veľkým misionárom a mužom 
bohatej skúsenosti. Na druhej strane myslím na to, že sa utiahnem do nemocnice v Rennes, aby som 
sa s istým statočným kňazom, ktorého tam poznám, venoval skutkom lásky k blížnemu v službách 
chudobných. Ale robím všetky tieto snahy závislými od vôle Božej, odsunujem vykonanie plánov a 
vyčkám, čo Vy rozhodnete: či tu ostať, hoci k tomu necítim náklonnosť, alebo ísť niekde inde; ako 
si to prajete.
Kladiem dôraz na to, uisťujúc Vás, že v Kristovom pokoji a jeho Svätej Matky celkom som oddaný 
Vašim rozkazom. Dovoľujem si touto cestou vyprosiť si svoj ponížený pozdrav M. Brénierovi, 
ktorému s Vašim súhlasom hovorím to isté ako Vám, Grignion, kňaz a služobník Ježišov v Márii."
Možno si celkom dobre predstaviť, že tento list vyvolal v príjemcovi hlboký vzdych, azda aj 
odpustiteľnú netrpezlivosť, podobne ako o dvesto rokov neskoršie Abbé Huvelin, duchovný vodca 
Charles de Foucoulda, taktiež so vzdychaním, zdržanlivosťou a napokon s karhaním prijímal časté 
želania svojho skutočne nie pohodlného duchovného syna o "zmene postavenia" a založení rádu. 
Leschassier napísal - i keď aj svojím suchým spôsobom, - nech Grignion predsa len vydrží, aj keď 
tam nie je všetko podľa želania. Zdá sa, že závady nebral vážne. Predsa však dejiny dali 
Grignionovi za pravdu, lebo skoro po smrti Lévequesa musel biskup zakročiť proti klementínskej 
spoločnosti, ktorá sa z domova pre čudákov stala domom bludárov. Ludvík Mária teda vytrval v 
dome, kde bol nielen ľudsky bez opory, ale ani nemohol nijako účinkovať, ako si to predstavoval a 
ako to uznával, že mu je to Bohom darované povolanie.
Často je prvé miesto niektorého človeka rozhodujúce pre celý jeho ďalší život, preto možno počuť 
ešte aj staručkých kňazov s úžasnou živosťou hovoriť - pozitívne alebo negatívne - o svojom prvom 
kaplánskom mieste. Laik má dojem, že prvé časy po kňazskej vysviacke účinkujú zvlášť 
"pôsobivo". Nuž, pre Grigniona bol tento začiatok naozaj veľmi žalostný. Chcel sa učiť, chcel 
účinkovať, chcel zbierať skúsenosti pre duchovnú správu, konečne ísť na misijné cesty, a všade sa 
mu prekážalo, bez výhľadu na skorú zmenu, na najmenšie zlepšenie jeho položenia. Lebo to vedel 
veľmi presne: v klementínskej spoločnosti by nič nezmenil.
Neskoršie neúnavne prizvukoval, že v kresťanskom živote na ničom tak veľmi nezáleží, ako na 
dokonalej závislosti od Ježiša Krista cez Máriu. A zdá sa, že jeho život mal navonok demonštroval 
túto závislosť, a to tým spôsobom, ktorý to ukazuje najzreteľnejšie: ako nedostatok každej opory v 
prirodzenej oblasti, ako temnota. Istotne možno sa dať od Boha viesť aj po ceste, ktorú človek 
presne vidí pred sebou, presne môže oceniť, pociťuje ako celkom primeranú svojím silám. Ale o čo 
viac sa stáva toto božské vedenie "existenciálnym", o čo viac viditeľnejšie zasahuje do života, keď 
tam nie je nič inšie, ako vždy len Nič - a Boh; temnota - a jedine svetlo viery; situácia bez 
východiska - a jedine dôvera v Božiu prozreteľnosť.
Za šesť mesiacov, ktoré Ludvík Mária strávil v Nantes, nevedel ako sa bude sa ďalej utvárať jeho 
život, či vôbec má nejakú budúcnosť. Vyčkával pokojne, prenechal sa božiemu riadeniu. Zápalistá 
duša, akým bol, cvičila si trpezlivosť v nečinnosti.
V apríli budúceho roku dostal Grignion pozvanie na slávnostnú obliečku svojej sestry Sylvie vo 
Fontevrault. Pretože mu napísala sama abatyša na podnet Madame de Nontespane, nemohol 
odrieknuť a dal sa peši, ako vždy, na cestu. Iste sa zle hodil do tohoto nádherného opátstva z 11. 
storočia, ktoré spájalo viaceré kláštory. Vtedajšia abatyša, Gabrielle de Rochechuart, mala u svojich 
početných priateľov z popredného sveta, ale aj v ústach ľudu prímenie "kráľovná abatýš", vecí bola 
z vysokého rodu a neobyčajne učená. V kapitulskej sieni rehoľníc, ktorú zrenovovali /opátstvo je už 
dávnejšie zrušené a je dnes pre turistov pozoruhodnosťou/, visí veľká olejová maľba, ktorá tu 
ukazuje ako prívetivú, vľúdnu mníšku, oveľa jednoduchšiu vo výzore, ako by sa čakalo.
Jej sestra, madame de Montespan, od svojho obrátenia častejšie sa na dlhšie osadila vo Fontevrault 
a bola tam aj vtedy. Poznala Grigniona z Paríža a hneď. pri svojom prvom stretnutí poznala 
neobyčajný formát tohoto skromného, chudobne oblečeného kňaza. Možno to bola zvedavosť, 
možno nuda alebo opravdivý záujem, ale rozhodne po obliečkových slávnostiach hľadala príležitosť 
hovoriť s Grignionom. V otázkach i odpovediach bol k nej úprimný, hovoril o svojom želaní 

35



zachraňovať duše pre Boha, o tom, že to nemôže robiť toho času v Nantes. Madame de Montespan 
mu chcela pomôcť, no predsa mohla myslieť len tak, ako bola navyknutá; ponúkala Ludvíkovi 
Márii benefícium, duchovný úrad, na ktorý sa lepila značná prebenda, aby hu urobila nezávislým. 
Zdvorilo, ale veľmi rozhodne odmietol a svedčí to v prospech dámy, že sa neurazila, ale 
rešpektovala jeho náboženské dôvody. Pátrala po inej možnosti ako mu pomôcť a prišla na 
myšlienku dať mu doporučujúci list pre biskupa z Poitiers, „ ktorý bol kedysi vychovávateľom jej 
detí. Bola sa dopočula, že tento hľadá duchovného pre nemocnicu a myslela, že Grignion je na to 
súci.
Tiahol teda veľký svätec Bretónska práve s doporučením niekdajšej milenky kráľa slnka k 
biskupovi, ktorého nepoznal, bez toho, aby čo len chvíľu myslel na to, že doporučenie tejto dámy 
bolo hádam skôr všetko iné ako doporučenie. Bál sa vtedy viazať sa iba na určité miesto, nemal 
teda vlastne zvláštnej chuti stať sa nemocničným duchovným, chcel však predsa ísť do Poitiers "z 
poslušnosti", - z poslušnosti k Madame de Montespan!
Magr. Girard, biskup z Poitiers, skutočne nebol nadšený týmto doporučujúcim listom. Azda ho 
hnevalo, že sa Madame ešte stále mieša do cirkevných vecí. Prezrel si Grigniona nanajvýš chladne a 
dal mu na vedomie, že najbližšie nemá pre neho miesto. Napokon, že sa to ešte uvidí, potom vraj 
dostane výmer. Až pri druhom rozhovore podvolil sa vážne uvažovať o upotrebení v úrade, ale až 
po informáciách, čo si vyžiadal u Leschassiera a iných kňazov. To znamenalo teda: Ludvík Mária 
musel sa zasa vrátiť do Nantes a tam vyčkávať výmer.
Pretože však nikde nemohol byť čo len pár dní, aby nerozvíril prach, medzi prvým a druhým 
rozhovorom s biskupom stalo sa niečo, čo je súčasne dojímavé a groteskné. Poprosil o prístrešie v 
nemocnici v Poitiers, v ktorej mal neskoršie pôsobiť. Toto bol dom pre chorých, súčasne 
chudobinec, sirotinec, domov pre ľudí bez prístrešia. Každé väčšie mesto si potrpelo na to, aby 
malo taký špitál, aby zamedzilo najhoršiu biedu vo svojich múroch, alebo aby ju prinajmenej 
ukrylo. Veď v Poitiers sa otcovia mesta sotva starali o špitál, podliehal skôr biskupovi. Zbytočné je 
hovoriť, že to bolo miesto biedy, ale aj nerestí, klebiet a intríg. Obyvatelia nemali čo robiť, každý 
nový prišelec poskytoval preto vítanú zmenu, poprezerali ho a odhalili.
Tak aj Grignion, ktorý po svojom príchode štyri hodiny sa nepretržito modlil v nemocničnom 
kostole a zabudol na svet okolo seba. Najprv ho videl jeden chudák, potom druhý a nakoniec sa 
zhromaždilo pred dverami celé množstvo ležiacich pacientov, aby videli zázrak, tak dlho a tak 
nehybne sa modliaceho človeka. Kňaz a taký chudobný! To dojalo ich srdce a chceli mu pomôcť. 
Kým sa temer bez konca ďalej modlil, usporiadali vnútri špitála zbierku a doručili mu skromnú 
sumu, keď konečne opustil kaplnku. Nemohli mu tým urobiť väčšiu radosť; nie kvôli peniazom, 
ktoré im vrátil so srdečnými slovami, ale preto, že ho považovali skutočne za chudobného. Hneď 
mal ich sympatiu, ich dôveru. Žasli, že odmietol peniaze , že sa tešil, že je chudobný . To sa im ešte 
neprihodilo. Jeden sa vyhlásil za hovorcu u biskupa a to prispelo nie mene k tomu, že ho biskup 
prijal druhý raz.
M. Leschassier napísal biskupovi z Poitiers o Grignionovi: "Monseigneur, poznám pána Grigniona 
už roky. Dal mi na vedomie Vaše želanie, že sa ma spýtate na mienku o jeho prijatí v Poitiers. 
Prichádza z diecézy Saint Melo a pochádza zo ctihodnej, na deti bohatej a málo majetnej rodiny. Od 
detstva bol takrečeno ponechaný Božej Prozreteľnosti. Hoci jeho rodičia ešte žijú, strávil skoro 
desať rokov v Paríži bez nejakej podpory z ich strany. Boh mu daroval veľa milostí a on s nimi 
verne spolupracoval. Podľa môjho názoru a podľa mienky iných, čo ho poznajú bližšie, je verný v 
láske k Bohu, v meditácii, v umŕtvovaní, v chudobe a v poslušnosti. Má veľkú horlivosť pomáhať 
chudobným a poučovať ich. Je dosť múdry, aby dobre dokončil mnohé veci. Jeho vonkajšok je 
trocha zvláštny, jeho správanie nie je každému po chuti. Má vysoký pojem o dokonalosti, veľkú 
horlivosť a málo skúsenosti, neviem teda, či je súci pre špitál, kde ho chcú mať."
Msgr. Girard sa nedal pomýliť výhradami, ktoré Leschassier opatrne pripojil na konci listu, aby 
Grigniona nepovolal za nemocničného duchovného do Poitiers. Pravdaže, ostala v ňom stále určitá 
rezerva.
Ludvík Mária sa medzitým bol vrátil do Nantes. M. Léveque, ktorý počul o jeho plánoch, usiloval 
so ho až teraz ozaj pripútať ku Spoločnosti sv. Klementa. Poslal ho preto do jednej zanedbanej 
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farnosti na misie. Žiaľ, skoro nič sa o tom nevie,ako ich - svoje prvé misie – vykonal; vie sa iba, že 
boli naplno úspešné a Grignion sa pri tom konečne cítil naozaj vo svojom živle. Áno, to bolo to, čo 
Boh chcel od neho. A predsa rovno do stredu začatého pôsobenia prišiel list od Msgr. Girarda, ktorý 
ho povolal do Poitiers a zavrel do nemocnice. Dal sa teda hneď na cestu a po veľmi ľahkej rozlúčke 
s Nantes dorazil v októbri r. 1701 do Poitiers.
III.
Poitiers malo vtedy približne 18.000 obyvateľov a považovali ho za pochmúrne mesto. Mnoho zo 
starých ulíc, budov a kostolov je dnes ešte také, ako kedysi. Pôsobia ako z ranného stredoveku, 
akosi zvetrane, napriek obnovám podľa umeleckých pravidiel, šíria však niečo zo skrytosti, z 
náboženského ticha a ústrania. Pretože sa mesto dvíha na skale, jestvuje preto dolná a horná časť 
mesta, ktoré sú v podstate rozdielne, a preto nepôsobí Poitiers jednotným dojmom, ale nejednotne. 
Biedna štvrť pri skalnej stene s mnohokrát do kameňa vbudovanými domami /dnes používanými 
ako pivnice/, so smutnými krčmami a otáznymi nocľahárňami poskytujú neradostný obraz 
nechutných zábav a hlbokej biedy. Nedajú sa porovnať s vnútornými časťami, ktoré vykazuj ešte aj 
dnes istú nádheru, zatiaľ čo človek len ťažko môže predstaviť, ako by mala vyzerať štvrť okolo 
dnešnej hlavnej železničnej stanice. Po poslednej svetovej vojne bola celkom novo vystavaná s 
výnimkou málo budov, ktoré neutrpeli. K týmto patri aj špitál /dnes Vysoká technická škola/, čo tu 
tak stojí ako kedysi; "zázrak", myslia obyvatelia z Poitiers, ďakujú zaň sv. Ludvíkovi Márii.
Msgr. Girard prijal priateľsky Grigniona, tento sa však mohol prisťahovať do špitála až o mesiac 
neskoršie, pretože tamojšie pomery boli práve tak zmätené, ako smutné. Takzvaných "Reglement" 
istého druhu príručky pre vedenie špitála, zostaveného jedným z predošlých biskupov na základe 
dlhých skúsenosti, si prakticky nevšímali. "Guvernantka“, ktorá spolu s mužmi správnej rady bola 
na čele nemocnice, bola z dobrého domu a bola by mala vykonávať svoj úrad vlastne z 
náboženských dôvodov. Ona však hľadela na to azda ako na pôsobisko, v ktorom vládla, ako sa jej 
kedy páčilo. Videla síce potrebu stáleho duchovněno správcu pre dom so 400 obyvateľmi, mnohí 
boli pripútaní na lôžko, niektorí blízko smrti; tento duchovný správca mal mať však tak málo práv, 
ako len bolo možné, čo sa neľúbilo ani biskupovi, ani Grignionovi. Tak sa rokovania preťahovali. 
Grignion zatiaľ nenastúpil svoje miesto. Ako v Nantes, aj tu Poitiers, bola mu jasná jeho situácia a 
napísal o tom Leschassierovi:
"Vážený pane a milovaný otče v Ježišovi Kristovi! Som v Malom seminári z Poitiers, kde ma dostal 
veľadôstojný pán biskup, aby som vyčkal, až sa zíde schôdza, na ktorej predstavenstvo nemocnice 
rozhodne o mojom prijatí. Už 14 dní vyučujem náboženstvo chudobných mesta s podporou a 
schválením biskupa, navštevujem väzňov v žalároch a chorých v nemocniciach, aby som ich 
povzbudil a rozdeľujem, čo dostávam ako almužnu.
Špitál, v ktorom mám byť zamestnaný, je dom neporiadku, v ktorom nevládne pokoj Je to aj dom 
chudoby, bez zdravia duchovného i časného. Ale dúfam, že Pán na príhovor mojej dobrej Matky 
Márie urobí z neho svätý, kvitnúci dom, plný pokoja. Potrebujem preto mnoho milostí a veľmi je 
potrebná aj vaša podpora.
Vedúca si praje, aby som jedával pri spoločnom stole s ňou a s druhými, ale ja o tom nechcem nič 
vedieť, uznáváte to za dobré? Vysvetlil som biskupovi, že ani v špitáli sa nechcem odlúčiť od svojej 
Matky, t. j. od Božej Prozreteľnosti, že sa preto uspokojím s potravou chudobných a nebudem si 
nárokovať nijaký pevný príjem; veľmi rád s tým súhlasil a veľmi otcovsky sa ku mne zachoval. 
Uznávate to za dobré? Smiem sa ešte raz v týždni bičovať okrem tých dvoch dní, v ktorých to už 
robievam? Alebo smiem v jeden alebo dva dni nosiť kajúci pás. Dovoľujem si pozdraviť M. 
Breniera a ponížene mu ďakovať. Boh sám môže odplatiť dobrodenia, ktoré som smel prijať od 
neho a ešte viac od Vás, ktorému teraz a navždy ostanem poddaný.
Grignion, kňaz a nehodný sluha Ježišov v Márii."

Leschassier prijal tento list veľmi nemilostivo. Hádam videl v Grignionovi obťažného kverulanta, 
ktorý si myslí, že všade nachádza "domy neporiadku" pretože so svojimi prehnanými požiadavkami 
nemá ohľad na slabosti ľudskej prirodzenosti. Krátko, nechcel máť s ním viac nič do činenia a 
odkázal ho preto k duchovnému vodcovi "hneď na mieste":
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"Veľadôstojný pane!
Vo svojom liste ste sa dotkli rozličných bodov, na ktoré ťažko môžem odpovedať; po prvé preto, 
lebo tieto vedy nie sú celkom na obvyklej rovine, a preto nemôžem preberať za všetko 
zodpovednosť, čo chcete robiť; po druhé, nechcem a tiež nesmiem klásť hranice milostí, ktoré Vás 
azda podnecuje k takým veciam. Okrem toho je Vám nemožné na takú veľkú vzdialenosť obracať 
sa na mňa vo všetkom, čo pokladáte za nutné pre Váš nový úrad. Veď to bolo tak aj vo svatých 
misiách, ktoré ste mali. V očiach vonkajšieho sveta niesol by som zodpovednosť, veď Vy 
vysvetľujete pri každej príležitosti, že nerobíte nič bez môjho nariadenia a že žijete v dokonalom 
podrobení pod mojím vedením.
Preto Vám naliehavo radím, aby ste si zvolili hneď na mieste duchovného vodcu, ktorého radu a 
návod vo všetkých ťažkostiach si môžete ľahko zadovážiť. Je Vám známe, aké vlastnosti musí mať 
dobrý duchovný vodca a Vy ste vo veľkom meste, kde Vám bude ľahko dobre si vyvoliť. Rád 
ostávam s pocitmi hlbokej úcty a priazne stále Váš
Leschassier."

Bezpochyby cítil Grignion, ako by to bol aj každý iný cítil na jeho mieste, toto prepadnutie, ale 
nepovažoval ho za definitívne, hoci hneď poslúchol a v jezuitovi de la Tour našiel veľmi 
rozumného vodcu, ktorý aj neskoršie zakročoval zaňho v chúlostivých situáciách, ako vôbec jezuiti 
bez výnimky a často ako jediní vždy pomáhali Grignionovi, chránili ho a obhajovali.
Po mesiaci mohol sa Ludvík Mária konečne nasťahovať do špitála, rozvinul tam zaraz činnosť, 
ktorá mu nebola celkom po chuti, pretože sa obmedzovala na jeden dom a položenie tu ešte vždy 
nebolo celkom, jasné, takže predvídal ťažkosti. Stále účinkoval s celým srdcom a zo všetkých síl. A 
sotva prešiel týždeň, vyzeralo to v špitáli celkom ináč.
Dal sa tam do práce niekto, kto vedel kde sa treba čoho chytiť, aby určité zlo zasiahol v koreni a 
vykynožil ho tak dobre, ako len bolo možné.
Čo všetci doteraz pokladali za zrejmé alebo ako nezmeniteľný stav núdze, on pociťoval ako 
bezcitné, že sa v nemocnici nepodávali spoločne jedlá. Každému obyvateľovi pridelili ráno slabý 
prídel chleba, trocha syra a riedku polievku, čo muselo vystačiť na celý deň a každý to zjedol 
niekde v kúte. Prirodzene mladší, najmä v mužskom oddelení, zjedli celý prídel hneď ráno a museli 
potom hladovať, pokiaľ sa nedali na krádež, alebo pokiaľ sa nedostali ku chlebu alebo peniazom 
nejakým čestným spôsobom. Hlad tiež ubližuje najmä keď je spojený s nečinnosťou. Grignion 
žiadal, aby sa spoločne dostával aspoň obed, a aby bol dostačujúci. Popoludní a večer malo sa jedlo 
vydávať ešte raz, takže nikto viac nemusel hladovať.
Vedenie špitála si postavilo hlavu, Keď Grignion predniesol túto reformu ako najsamozrejmejšiu 
vec na svete. Potajomky sa pýtali, či nový špitálsky duchovný nie je pomätený, veď odkiaľ mali 
brať peniaze na toto"bujné" stravovanie? Ale aj o tom si už Grignion porozmýšľal. Prv sa 
chodievalo žobrať a občania z Poitiers stále hojne dávali. Potom prestali chodiť na tieto žobravé 
obchádzky a od tých čias vládla v špitáli bieda. Prečo sa biskup viac o to nestaral, nie je viac 
známe. Azda si aj myslel, že je všetko v poriadku, veď bezpochyby o špitál v Poitiers nebolo horšie 
postarané, ako o iné, pravdepodobne aj lepšie. Grignion chcel teraz zasa zaviesť žobravé 
obchádzky. Pretože sa nikto na to nehlásil, začal to sám so somárom, ktorého nechal klusať vedľa 
seba a použil ho ako nosné zviera.
Obyvatelia z Poitiers sa čudovali, neukázali sa však lakomí, lebo Ludvík Mária si dal námahu, aby 
im krátkym, jadrnými slovami opísal situáciu v špitáli, o ktorej na podiv nemali ani tušenia. 
Apeloval na ich povinnosť kresťanskej lásky a vrátil sa s ťažko nabaleným somárom, okrem toho s 
pevným prísľubom mnohých ľudí, že denne niečim prispejú. Keď sa onoho dňa po prvý raz po 
dlhom čase zasa dával spoločný obed, na ktorom sa síce nezúčastnilo vedenie špitála, ale duchovný, 
panovala čistá radosť. Po spoločnej stolovej modlitbe a krátkom duchovnom čítaní, zabával Ludvík 
Mária svojich spolustolovníkov takým príjemným veselým spôsobom, že títo úbohí ľudia boli 
celkom oduševnení a ako premenení. Nie čudo, že si celkom získal ich dôveru a bolo potom pre 
neho ľahkou vecou, aspoň časť ovplyvniť v dobrom.
Pretože ako druhý prameň biedy poznal záhaľku, usiloval sa organizovať nejaký druh pomocnej 
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služby. Kto ešte mohol byť užitočným, dostal určitú prácu, nie ako rozkaz, ale ako milé pozvanie, 
ktoré mohol aj odmietnuť bez akéhokoľvek rozladenia. Zdravší mali byť užitočnými v kuchyni, v 
záhrade, ošetrovni, chorľaví a starí mali preukazovať malé služby ležiacim pacientom, všetci však 
mali navštevovať veľkú špitálsku záhradu /dnes celkom zastavanú/ a tu sa mali starať jedni o 
druhých. Predovšetkým staral sa Grignion o veľmi mnoho veselosti. Až keď sa pozdvihla 
všeobecná nálada a keď boli odstránené najhoršie závady, pozýval na denný spoločný ruženec na 
sv. omšu a kázeň. Pri tom najmilšie zaobchádzal práve s takými a zaopatril ich nejakou almužnou, 
čo sa nedali pohnúť, aby vykročili do kaplnky. Úzkostlivo dbal na to, aby len nikto neprišiel na 
myšlienku ukazovať sa zbožným len preto, aby sa s ním dobre zaobchádzalo.
V krátkom čase bol špitál premenený, na úplnú spokojnosť všetkých, s výnimkou špitálského 
vedenia, najma "guvernantky" spolu s prívržencami, ktorá videla v Grignionovi nebezpečného 
votrelca a v jeho reformách osobnú urážku. Myslela, že jej chce vykrútiť zošit z ruky, a v istom 
zmysle mala pravdu. Celkom sa teda uzavrela
pred ním a priadla svoje intrigy, ktoré Grignion zčásti nezbadal, zčásti plne ignoroval.
Duch ako on sa nemohol obmedziť iba na nemocnicu. 
S biskupovým dovolením, ktorý ho nechal konať, poobzeral sa aj v meste, dostal stálu spovednicu v 
ojedinelom kostole Saint-Porchaire /jeho vnútro pozostáva len zo štvorcovej lode s dvoma vedľa 
seba postavenými hlavnými oltármi/ a ujímal sa najmä študentov, pamätlivý svojej vlastnej mladosti 
a dôležitosti kňazského vplyvu.
Ako kňaz pre ľud, akým výslovne chcel byť, videl však aj potreby vzdelaných stavov, diskutoval s 
mužmi vedy, ktorí boli veľmi málo zbehli vo veciach viery, úspešne sa bavil s inovercami. Cez 
svojich študentov, ktorí ho čoskoro pravidelne obliehali, prichádzal do styku s rozličnými 
starousadlíckymi patricijskými rodinami z Poitiers,  ktorého sa na jeho radosť objavili aj na jeho 
kázňach a v jeho spovednici. Synovia povedali svojím rodičom, rodičia deťom, súrodenci vzájomne 
jeden druhému a zrazu bol Grignion najznámejší muž v Poitiers, z ktorého zrejme viditeľne 
premenila náboženská obnova. Kam prišiel, tam povstal nový život. V tie časy už nechcel, aby ho 
viac volali jeho rodinným menom, ale označoval sa sám ako „le Pére de Montfort".
U niekoho iného by to bolo azda išlo ďalej od úspechu k úspechu. Nejeden by sa mohol po ťažkom 
štarte napokon presadiť    a po prvom úspechu postupne si dobyť kus sveta silou svojej osobnosti. V 
Grignionovom živote to však bolo vždy celkom ináč. Tento život sa vlastne skladal zo samých 
zlomov s ozubenými hranami. Predtým budil ťažké pohoršenie jeho pozoruhodný spôsob zbožnosti, 
teraz však budil pozornosť nielen on, ale predovšetkým prenikavý spôsob jeho účinkovania. 
Znenávideli ho preto tí, čo boli navyknutí len na prostrednosť. Miesto toho, aby si trocha odpočinul 
na svojich úspechoch a reformách, pomýšľal vždy na niečo nové, nikdy nebol spokojný s tým, čo sa 
doteraz stalo.
Hoci celé mesto hovorilo o ňom pochvalne a všeobecne sa hovorilo, že špitál nie je na poznanie, 
vedel celkom bezpečne, že v skutočnosti toto bol len začiatok. Pre 400 obyvateľov špitála, ľudí 
oboch pohlaví, všetkých vekových stupňov s najrozličnejšími potrebami, by bol potrebný celý 
úderný oddiel stálych pomocníkov. A práve pre toto malo vedenie špitála hluché uši. biskup síce 
uznával pravdu, že pomocníci sú nevyhnutní, ale bol zdanlivo neschopný ich obstarať. Grignion 
kázal, pozýval, vyzýval, robil čo sa len dalo, ale všetko nadarmo, nikto sa nechcel zavrieť do 
nemocnice za božiu odmenu. Zo všetkých strán mu preto radili, aby sa uspokojil s tým, čo sa už 
dosiahlo; žiadať viac by znamenalo prepínať luk. Napokon od ľudí sa nesmie priveľa žiadať.
Nepoznali ho však. Kapitulovať? Nikdy! Ak aj nemohol ihneď zaznamenať plný úspech, predsa sa 
chcel snažiť o čiastočné víťazstvo, ba hádam ešte o menej, čo predsa bolelo viac ako nič. 
Zhromaždil malú skupinu rovnako ochotných, dobrosrdečných, zbožných ako starých čiastočne 
chorľavých žien zo špitála a združil ich do spolku, ktorému dal náročné meno "Múdrosť". Jedna 
slepá bola "predstavenou" tohoto pozoruhodného spoločenstva, pre ktoré uvoľnil a vlastnoručne 
zariadil malú miestnosť v špitáli. Tu sa pravidelne stretávali členovia, modlili sa ruženec a rokovali 
o tom, aké služby by mohli prevziať v budúcom týždni v špitáli. Na zadnej stene tejto miestnosti 
pripevnil Grignion veľký drevený kríž, lebo povedal: "Múdrosť je kríž a kríž je múdrosť", - tá 
múdrosť, Ktorá sa svetu vidí ako bláznovstvo, ako slabosť, ktorú však Boh používa, aby zahanbil 
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to, co je silné.
Kto videl týchto dvadsať členov, pravdepodobne sa nemohol ubránit podivnému úsmevu. Veď ako 
sa tak sem-tam krivkali alebo vliekli, každá zaťažená nejakou vadou, podobali sa ľudom, ktorí boli 
priamo od plotov privedení k nebeskej svadobnej hostine. Veď sa aj Grignionovi poriadne 
vysmievali, vysmievali jeho smiešnu "múdrosť" a nejeden dobry priateľ v meste potriasal hlavou a 
trocha sa uťahoval od neho. Nebol tento otec de Montfort predsa len polovičný blázon? Azda aj 
geniálny človek, alebo azda tiež pomätená hlava?
Aktívna skupina sa stále zväčšovala. Čerstvý vietor - veselosť, nový život,čo vyžarovala, 
priťahovala aj druhých. Títo úbohí ľudia mali azda po prvýkrát vo svojom živote pocit, že nie sú na 
ťarchu, že nepatria k zabudnutým, obťažným, nepotrebným, ale k elitnej skupine, ktorá skutočne aj 
dokázala vykonať užasne veci. Mnohí pacienti neboli už teraz opustení, neboli
už viac odkázaní na náhodnú pomoc, ale ich pravidelne ošetrovali. I keď táto opatera pozostávala 
mnoho ráz len z malého rozhovoru, zo súcitných otázok a rozhovorov, malo to účinok. Prijímania 
chorých sa množili, umierajúcim sa mohli včas udeľovať sviatosti umierajúcich, pretože Grignion 
mal teraz po boku pomocníkov, ktorí ho upozorňovali, pokým bol ešte na to čas.
Celkom navidomoči dobyl Ludvík Mária zasa víťazstvo, ale opäť si uvedomoval, že táto"múdrosť" 
nie je celkom "jeho" múdrosťou, pretože stála na prislabých nohách, aby bola jediným nosným 
základom pomoci v takom veľkom špitáli. Preto mu hneď tanulo na mysli založenie ženského rádu, 
ktorý sa mal venovať službe chudobných a chorých /najmi nevyliečiteľných/, škole a výchove 
dievčat. Táto myšlienka ktorej uskutočneniu sa ešte na dlhý čas nijako neposkytoval výhľad, sa v 
ňom predsa vždy viac a viac stvárňovala. Veril v ňu a bol ňou očarený. Vedel s istotou, že sa raz 
uskutoční. Bola to jedna z jeho "istôt", pravdepodobne nadprirodzeného pôvodu, ako ich častejšie 
mával, a ktoré sa vždy potvrdili .
Niekedy sa vzťahovala táto istota aj na osoby, ktoré nikdy nevidel a na prvý pohľad poznal, že sú to 
osobitné nástroje Božie. Jednou z takýchto bola 17-ročná Louise Trichet, dcéra súdneho prokurátora 
z Poitiers. Jej brat patril ku Grignionovým študentom. Keď raz vstúpila do jeho spovednice v 
Saint-Porchaire, spýtal sa jej, kto ju odkázal naňho. "Moja sestra", povedala Louise, ktorej sa otázka 
spovedného otca videla čudná. Užasla však ešte viac, keď jej so zvláštnou určitosťou povedal: "Nie, 
nie Vaša sestra, ale sama najsvätejšia Panna."
To znamená,„že by ju odteraz bol osobitne uprednostňoval, nanajvýš v tom zmysle, že žiadal od nej 
viac obetí, bol k nej prísnejší ako k iným. Keď mu povedala, že by rada vstúpila do kláštora, mienil, 
že najprv by musela prísť do jeho špitála a pripojiť sa k "Múdrosti". Tým žiadal mnoho od dobre 
vychovaného dievčaťa, aj keď bolo zbožné a tiché. Louise to predsa spravila, spolu s jednou 37-
ročnou "dámou z lepších kruhov", Catherine Brunetovou, veľmi energickou a pohotovou ženou, 
ktorej mimoriadne kvality Grignion ihneď poznal, a ktorú tiež vyzval, aby sa stala členkou 
"Múdrosti". Catherine Brunet to urobila po začiatočnom zdesení a po kŕčovitom smiechu pri 
pohľade na členov. To bol základný kameň "jeho" múdrosti. Louise a Catherine boli prvými 
sestrami budúceho založenia rádu, ale vtedy to ešte nijako nevyzeralo.
Ako sa Ludvíkovi Márii často prihodilo, keď sa už bol práve niekde uchytil, alebo, keď bol práve 
najlepšie zabratý v práci, ktorá si vyžadovala jeho prítomnosť, vtedy naraz musel prácu prerušiť a 
ísť niekde inde, takto to bolo aj vtedy. Jeho sestra Louise potrebovala ešte raz jeho pomoc, pretože z 
neznámych dôvodov sa jej stalo nemožným ďalej ostať v Jozefskom kláštore v Paríži. Isteže by bol 
mohol listovné poradiť Louise, aby sa obrátila na niektorých jeho známych v Paríži, alebo aby sa 
vrátila do rodičovského domu do Rennes. Bol by ju mohol
nechať prísť aj do Poitiers, aby pracovala v nemocnici spolu s Louise Trichotovou a Catherine 
Brunetovou. Ale ktorý kňaz, čo plánuje založenie alebo nejaké apoštolské dielo, nehľadá za každú 
cenu členov, t. j. nemyslí pri všetkých, čo sú bezradní, ktorí nevedia akého povolania by sa mali 
chytiť, zrejme na to, ako ich zapriahnuť do svojich vlastných plánov?
Nikdy však Grignion! Podporoval neskoršie mnohé založenia rádov, s ktorými potom nemal viac do 
činenia, bol mnohým ľuďom radcom v rozhodovaní o povolaní alebo pri voľbe rádu; medzi nimi 
boli dievčatá, ktoré by sa boli isto bývali hodili do jeho špitála, ale snažil sa vždy odhaliť ono 
povolanie, ktoré Boh daroval im /nie jemu/, usiloval sa slúžiť im, nie vlastným plánom.
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Táto epizóda s Louise sa číta ako odtlačok románu z XIX. storočia. Jozefínske sestry Louise 
prakticky vyhodili na ulicu. Po úplne beznádejných námahách našiel potom Grignion 
prostredníctvom jednej dobroditeľky pre ňu miesto u benediktíniek z Rambervilliers. Tam zložila o 
rok rádovú profesiu a zomrela r. 1741, smrťou v povesti svatosti. Zbytočné je hovoriť, aký bol 
Grignion vďačný a ako sa mu uľahčilo. Ale on chcel, aby aj Louise, ako benediktínka večnej 
modlitby, úplne pochopila svoje povolanie. Potom jej napísal v jednom liste:
"Nemôžem sa milému Bohu dosť poďakovať za milosť, ktorú Ti daroval, keď ťa urobil dokonalou 
žertvou Ježiša Krista, láskyplne zasvätenou Najsvätejšej Sviatosti na zmiernenie toľkých zlých 
kresťanov a neverných kňazov. Áká česť pre Tvoje telo, že sa v hodinách modlitby pred 
Najsvätejším nadprirodzeným spôsobom obetuje ako žertva! Aká česť pre Tvoju dušu, že tu na 
zemi smie plniť úlohu, ktorá prislúcha anjelom a svätým. Oni to robia, dostávajúc plnosť svetla a 
útechy; Ty to musíš robiť len vo svetle viery bez toho, že by si poznala svetlo večnej nádhery.
Ako bude oslávený Boh na zemi jedinou vernou dušou, ktorá Ho vzýva! Ale aké zriedkavé sú tieto 
duše! Lebo všetky aj v duchovnom živote pokročilé, chcú zakúsiť útechu, nájsť svetlo, ináč 
nastupuje u nich omrzenosť a vlažnosť. A predsa viera jediná stačí: Sola fides sufficit!
Nakoniec, drahá sestra Najsvätejšej Sviatosti, aký osoh, aké bohatstvo a pôžitok pre Teba, keď 
môžeš byť pri nohách mocného a slávneho Kráľa kráľov! Odvahu a silu! Obohacuj sa, teš sa, zatiaľ, 
čo sa každý deň stravuješ ako horiaca lampa. Čím budeš viac obetovať samú seba, tým  viac budeš 
prijatá od Boha. Nuž, keďže som Ti zablahoželal, smiem aj seba samého šťastlivo oceniť, keď aj nie 
ako Tvojho brata, ale ako kňaza. Aká radosť, aká priazeň pre mňa, keď si smiem pomyslieť, že 
moja vlastná krv obeťou lásky odpykáva urážky, ktorými som žiaľ, urazil dobrého Ježiša v 
Najsvätejšej Sviatosti svojou vlažnosťou svätého prijímania, svojimi  opomenutiami a 
nepochopiteľnou nedbanlivosťou. Aký šťastlivý som pri myšlienke, že Ty a všetky ctihodné sestry 
dostávate milosť, ktorú ja a iní nehodní kňazi pri oltári si nezasluhujeme pre nedostatočnú vieru.
Prosím ťa vrúcne, sestra moja, slúž len Ježišovi a Márii, a cez Máriu samému Bohu."
Montfort, kňaz a služobník Máriin.
Keď sa Ludvík Mária po niekoľkých týždňoch vrátil zasa do Poitiers, našiel tam nového biskupa: 
Msgr. De la Poype. To znamenalo, že intrigy proti nemu sa opätovne zosilnili. Nemocničné vedenie 
tvrdilo, že pre Grigniona vznikol v špitáli "štát v štáte", ktorý porušuje všeobecný pokoj a poriadok. 
De la Poype sa hneď nevyjadril, ale nechal voľný priebeh veciam. Grignion ich ďalej ignoroval, 
Loise Trichetová presídlila teraz celkom do špitála a stala sa tam istým spôsobom asistentkou. Tento 
úrad jej nemohli odmietnuť s ohľadom na známu poprednú rodinu, z ktorej pochádzala.
2. februára 1703 dostala znenazdajky od Grigniona akýsi druh rehoľných šiat. Keby to boli bývali 
aspoň také! Ale sivé šaty s bielym čepcom a bielou šatkou na krk neboli ničím iným, ako krojom 
chudobných sedliačok, ktorými mešťania hlboko pohŕdali. Louise musela v týchto šatách chodiť aj 
do mesta a bola tým vystavená nielen výsmechu ľudí, ale aj najostrejšiemu karhaniu svojich 
rodičov, s ktorými sa skoro pohádala, kým zistili, že ich dieťa nepatrí už im, ale Bohu. Jemná, teraz 
19 ročná Louise si zaumienila, že sa od nich celkom odlúči a že ako jediný člen ešte celkom v 
hmlách sa vznášajúceho rádu bude žiť svoj ťažký život v špitáli.
Zasa to bol začiatok, i keď skromný a zasa prišiel náhly zlom. De la Poype si nebol síce stále ešte 
celkom na čistom o Grignionovi. Klonil sa skôr k tomu, aby sa mu vyhovelo, veď jeho výkony si 
nebolo možno nevšímať. Ale večné žaloby, ktoré k nemu dochádzali, ojedinelé založenie spolku 
karikatur, ktorý sa volal "Múdrosť", časté prijímania, ktoré sa podávali aj vo všedné dni /na 
vtedajšie časy niečo nezvyčajného/ , vzbudili napokon jeho nevôľu a rozladili ho. Istá príhoda, 
ktorú mu zahlásili a oznámili s hodnou dávkou náruživosti, spôsobilo, že nádoba jeho trpezlivosti 
definitívne prekypela. (Grignion údajne istého výrastka tak zranil bičom, že tento bol v 
nebezpečenstve života. Biskup pohotovo reagoval striktným zákazom pre Grigniona, že v jeho 
diecéze nesmie slúžiť svätú omšu. čo prakticky znamenalo toľko, ako ihned opustiť diecézu.
Čo sa skutočne stalo? Raz večer išiel Ludvík Mária cez Poisters. Ženy si prali na brehu bielizeň, ale 
vážne ich obťažovali náruživí chalani, ba trápili ich. Grignion im energicky vytýkal toto chovanie, 
ale oni ho iba bezočivo vysmiali. Keď však chlapčiská tieto ženy trápili ešte horšie, nevedel si už 
Grignion pomôcť, uchopil malý bič, Ktorý nosil vždy pri sebe, a udrel nim jedného z chlapčísk 
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ľahko po nohe. Tento sa rozreval a bezočivo dal sa so svojimi spoločníkmi na útek s veľkým 
krikom, ľahol si doma do postele a povedal svojej matke v hysterickom plači, že ho Grignion zbil a 
že toto zranenie si musí teraz odležať, načo vari nie veľmi inteligentná matka v prvom hneve bežala 
k biskupovi.
Pater de la Tour, Grignionov spovedný otec, hneď síce opravil vec u biskupa, zákaz celebrovania 
odvolali, ale Ludvík Mária napriek tomu už nechcel ostať v Poitiers. Akú úlohu hrali pritom jeho 
"chvejúce sa“ nervy alebo jasné presvedčenie, že začaté dielo v špitáli sa bude lepšie dariť bez jeho 
prítomnosti, nie je známe. Jeho úmysel bol rozhodne pevný.
Prikázal Louise Trichetovej a Catherine Brunetovej, aby neopustili špitál, a dal obidvom pevnú 
nádej, že neskôr sa stanú pravými rehoľnicami. Kedy? To nevedel. Potom odišiel z Poitiers a 
odobral sa do Paríža.
Prečo práve do Paríža? Nestalo sa to bez určitého zámeru, ako Grignion vôbec nikdy nerobil nič bez 
plánu, i keď jeho život vyzeral dosť popletený. Chcel v Paríži znova vidieť Leschassiera a popýtať 
ho o radu, kam by sa mal obrátiť. Okrem toho chcel v obidvoch seminároch zo Saint-Sulpice 
získavať pre svoj plán spoločnosti misijných kňazov, ktorý mu ležal na srdci.
'Tu sa človek začuduje nad jeho naivnosťou. Zabudol, aký bol neobľúbený v Saint-Sulpice? 
Zabudol, že ani M. Brenier ani M.Leschassier mu neboli naklonení, že nijako nepoužíval ich 
dôveru? Keď však nemal nijakej dôvery, nenarazilo by potom na odmietnutie už samo želanie, 
rozprávať chovancom o zakladaní tejto spoločnosti? Ludvík Mária bol v týchto veciach skutočne 
ako dieťa: dôverčivý a pevne presvedčený, že také dobré a nutné predsavzatie ako jeho misionárski 
kňazi môže mať za ohlas len podporovanie u tých mužov v Paríži, ktorých si úprimne vážil, bez 
ohľadu na zaobchádzanie, aké musel skusovať od nich.
Najprv sa ubytoval v jednej nemocnici, ktorú kedysi vybudoval sv. Vincent z Pauly z niekdajšej 
zápalkárne. Tu dostal akýsi kút ako nočný byt a trocha zaopatrenia. Za to sa stal užitočným u 
chorých, ktorým sa v Paríži vodilo omnoho horšie ako v Poitiers. Veľmi skoro vyhľadal svojho 
priateľa Bleina, ktorý ešte stále študoval na Sorbonne, a išiel potom s ním do Issy k Leschassierovi 
v radostnom očakávaní, že zasa uvidí svojho duchovného vodcu z predošlých čias. Toto zvláštne 
stretnutie opísal Blein vo svojich "Spomienkach":
"Leschassier ho prijal s ľadovým pohľadom a poslal ho bez slova preč so studeným, znevažujúcim 
posunkom, bez toho, že by ho bol len vypočul. Bol som pri tom, a sám som sa zľakol. Nie menej 
som trpel ponížením, ktorého som bol svedkom. On ho však zniesol pokojne vo svojej obvyklej 
pokore. Vzdialil sa ticho a odhodlane, ako bol prišiel. Pred domom sme narazili na istého muža, čo 
ohavné klial. Podľa svojho zvyku išiel udatne k neokrôchancovi a robil mu výčitky, ale s takou 
dobrotou a poníženosťou, že muž si priznal, že je vinný a prosil Boha o odpustenie. Pretože som 
spolu zažil túto udalosť, vytýkal som svojmu priateľovi priveľkú horlivosť, ktorou sa vystavil 
možným urážkam zo strany tohoto muža, ktorý zjavne nemal nijaké spôsoby. Ale záujmy jeho 
osoby boli mu celkom ľahostajné, naproti tomu mal jemný cit pre Božie veci. Odvetil mi preto, že 
sa nemôže ticho prizerať, keď urážajú Boha. Že je preňho nemožné, aby tu nezasiahol. Iste bol pod 
dojmom poníženia, čo musel skúsiť v Issy, pokračoval však na svojej ceste, chváliac a velebiac 
Boha."
Každý iný len Grignion nie, bol by býval azda trpel po celý svoj život pre tento zážitok ako bol 
zážitok v Issy, pocitom urážky zo strany ľudí, ako bol Leschassier; ale on ostal taký, aký bol: 
zameraný iba na samého Boha a vo svojej neotrasiteľnej poníženosti chránený proti komplexom a 
predsudkom. Vedel teraz, že Leschassier ho definitívne odmietol, že odteraz už nemôže s ním 
počítať. Pre túto príčinu sa však nevzdal svojho plánu misijných kňazov, ani vtedy nie, keď prišlo 
ďalšie sklamanie: Jean Baptisté Blein, ktorého už tiež získal pre túto myšlienku, nechcel mať už s 
ním vôbec nič do roboty. Namýšľal si? Že by to bol príliš odvážny čin začať si s takým mužom, ako 
je Grignion. Aj Poullart des Places, druhý priateľ z Rennes, ktorý bol vtedy pred kňazskou 
vysviackou a hodlal z vlastných prostriedkov založiť seminár pre chudobných študentov, vyhlásil 
prosto, že sa necíti povolaný za ľudového misionára. Len to jedno chcel urobiť za Grigniona: 
neskoršie vo svojom seminári získavať ľudí pre tento podnik.
Nateraz sa teda nič nedosiahlo. Bez duchovného vodcu, bez priateľa, bez akejkoľvek podpory v 
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cudzom meste nevedel Grignion, kam sa obrátiť. Ľudsky povedané bol zasa raz pred Ničím, pred 
fiaskom. Preto sa chopil, ako vždy v Takých situáciách, okamihu a využil ho tak dobre ako len 
vedel, t. j. ostal v Salpetriére a pomáhal tam ako nemocničný duchovný i ako ošetrovateľ. List Luise 
Trichetovej z týchto čias ukazuje jeho nezlomný idealizmus, jeho ničím neotrasiteľné oduševnenie 
pre život Ježiša Krista, Ukrižovaného:
Moja milovaná dcéra v Ježišovi Kristovi!
Nielen z Vášho listu, ale aj zo skúsenosti viem, že sa bez prestania modlíte ku Svojmu božskému 
Snúbencovi za mňa, úbohého hriešnika. Modlite sa ďalej, zdvojnásobujte svoje ustavičné prosby a 
úpenlivo mi vyprosujte najkrajnejšiu chudobu, najťažšie kríže, ponižovania a potupu. Som ochotný 
všetko toto vziať na seba, keď súčasne budete prosiť Boha, aby ráčil ostať pri mne a aby ma nikdy 
neopustil pre moju bezhraničnú slabosť. Aké bohatstvo, aká česť a zisk, keď mi božská Múdrosť, 
pre ktorú sa dňom i nocou namáham, toto všetko vymôže.
Žiadam Vás, dcéra moja, poproste niektorých dobrých priateľov, nech sa pripoja k Vašej modlitbe, 
predovšetkým odteraz až po Turice. Modlíte sa každý deň spoločne od 1. až do 2. hodiny na 
poludnie, ja budem vtedy robiť to isté. Som v nemocnici, kde je 5000 chudákov, ktorých chcem 
učiť žiť v Bohu a sám sebe odumierať. Nakoniec by som Vám chcel povedať: Áno, jedného dňa sa 
stanete rehoľnicou. Pevne v to verím. Verte a modlite sa."
Prečo potom musel Ludvik Mária opustiť aj Salpétriére, nie je známe. Možno to bola zasa 
žiarlivosť, možno aj tu sa bálo nemocničné vedenie, že by Curigni mohol zaviesť reformy na úkor 
istého lajdáčenia, čo sa zahniezdilo vo vedení. Svätci sú zriedkavo pohodlní! Rozhodne našiel raz 
večer pod tanierom list s úradnou výzvou, aby bez odkladu opustil nemocnicu. A on vstal, vzal svoj 
smiešne malý majetok a mlčky vyšiel do nastávajúcej noci, Kam? To nevedel.
Až po týždňoch ho vypátral Blein "v akomsi kúte, do ktorého nikdy neprenikol slnečný lúč v Rue 
du Pot de Fer, v blízkosti noviciátu Jezuitov a onoho kláštora benediktínok, ktorého abatyša ho už 
poznala podľa namáhavých starostí o jeho sestru Louise a kde sa denne dávala polievka 
chudobných. Žil tam modlitbe, meditácii, bez vonkajšej činnosti v úplnej nevedomostí, ako to pôjde 
ďalej.
Tri roky bol už Grignion kňazom, všetku svoju silu vynaložil na dušpastierstvo, hájil svoje plány, 
dostal od Boha nejednu istotu, videl súrne potreby vtedajšej duchovnej správy a chcel sa radšej dnes 
ako zajtra telom i dušou vrhnúť do nich so všetkými silami, - zatiaľ bol prinútený nečinne sedieť v 
kúte. Lebo čokoľvek začal alebo v čomkoľvek úspešne pokračoval, koniec bol vždy rovnaký: 
fiasko. Zahnali ho, zakázali mu účinkovať.
Isteže Grignion zažil aj temné hodiny, kedy ho nebo opustilo a zdal sa byť vydaný zemi, hodiny 
pokušenia a malomyseľnosti. No jeho listy Loiuse Trichetovej neprezrádzajú o tom nič. Podávajú 
natoľko čestne a natoľko dôverne zprávu o jeho osobe, že ukazujú síce zohnutého, ale nezlomeného 
človeka.
Moja milovaná dcéra!
Nemyslite, že vzdialenosť alebo mlčanie mi dajú zabudnúť na Vašu priazeň alebo pozornú účasť, 
ktorú Vám dlhujem. Cítim, že ešte stále prosíte Boha za mňa, ubohého hriešnika, aby mi cez kríže, 
ponižovania a chudobu ráčil darovať božskú Múdrosť. Odvahu, milovaná dcéra, odvahu a 
vytrvalosť!
Som Vám veľmi zaviazaný, veď skusujem na sebe účinky Vašej modlitby. Viac ako inokedy som 
chudobný, ukrižovaný a ponižovaný. Ľudia a diabol vedú vo veľkom meste Paríži ľúbezný a 
príjemný boj proti mne. Chcú ma len ponižovať, vysmievať, hanobiť moje dobré meno, dostať ma 
do väzenia. Aké skvelé dary! Ste panovníckym dvorom božskej Múdrosti. Modlite sa úpenlivo 
proste túto Božskú Múdrosť za mňa! Som pevne presvedčený o tom, že ich pre mňa v plnosti 
dosiahnete."
Jeno vtedajšie, ľudsky videné trpké položenie, inšpirovalo no k jednému z jeho prvých spisov, k 
"Láske k Božskej Múdrosti". Tento spis obsahovo nepodáva nič novéno. Vykazuje okrem toho 
veľkú podobnosť s jednou, vtedy veľa čítanou knihou "0 poznaní a láske Syna Božieho, nášho Pána 
Ježiša Krista", ktorá pochádza od jezuitu Saint - Jure. Tu, ako tam sa hovorí o vykúpení, vtelení 
Božej Múdrosti, o Ježišovom triumfe v kríži, o pravých prostriedkoch ako dosiahnuť Múdrosť.
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Grignion nebol nikdy vo svojich spisoch vôbec originálny, t. j. čo do obsahu nepodával nič nového, 
hoci mu záležalo jedine na obsahu, nie však na literárnej forme, ak no dnes považujú za 
originálneho /a mnohokrát odmietavého/ potom pravdepodobne preto, lebo nepoznajú jeho 
pramene, lebo ho nevedia vtesnať do jeho tradície, do jeho čias. A predsa jeho spisy nie sú iba 
kompiláciami upravenými za účelom poučenia, ale majú celkom osobný ráz a poslanie, aké nemali 
ďaleko slávnejšie spisy o tých istých témach.
Nuž, v čom spočíva táto zvláštnosť? Azda v spôsobe, ako písal Grignion svoje spisy: z vnútorného 
tlaku navonok z preplneného srdca, súčasne však z onono triezveno opilstva, ktoré smeruje jedine k 
tomu, čo je podstatné: podobne ako človek, čo sa chystá zomrieť, a vie, že skoro bude vo večnosti, 
ešte raz pozdvihne svoj hlas, aby sa druhí dozvedeli, ako vyzerajú spasiteľné pravdy, ba celý život 
zo stanoviska večnosti, aby presvedčoval, aby strhával.
V popredí u Grigniona je cieľ ľudského života, jeho jediný účel bytia a jeno zmysel; a tento zmysel 
je spojenie s Bohom, spojenie s Večnou Múdrosťou s Ježišom Kristom. Pavlovské: "Nežijem už 
ja...“  ho stvárňovalo odvtedy, čo ako študent sústavne začal študovať sväté Písmo. Všetko iné 
neznamenalo preňho nič. A cesta k zjednoteniu s Bohom? Viera, kríž, Mária.
Už v tomto prvom spise je viditeľná "mariánska náchylnosť". Objasňuje sa, ako Grignion videl 
Preblahoslavenú Pannu, ako chcel, aby ju ľudia vedeli uctievať. Z jeho vysvetlení jednoznačne 
vyplýva, že iba ten môže Máriu dokonale uctievať, kto sa vážne usiluje o spojenie s Bohom, že ináč 
je Mária prostriedkom, cestou k Ježišovi Kristovi, miestom, kde ho možno najlepšie nájsť. 
Modlitba, ktorú v úvode tohto spisu predkladá nie je tak veľmi ústupkom vtedajšiemu zvyku, ktorý 
miloval dlhé úvodné modlitby, ale spontánnym výlevom jeho srdca, výkrikom jeho lásky, 
nezvyčajným výrazom jeho túžby a súčasne pokusom, mierniť ich návaly. Slúži však aj na to, či to 
pôvodca chcel alebo nechcel, aby sa čitateľ obrátil na iný svet, ktorý vyvoláva myseľ pokornú a 
zbožňujúcu.
"Ó Večné Slovo Božie, Ty Božská Múdrosť, čo si sa stalo človekom z lásky k nám, Ty vládneš 
nebom i zemou!
Pokorne padám pred Tebou a prosím Ťa odpusť mi, keď ja nevedomý a hriešny človek odvažujem 
sa hovoriť o Tvojej veľkosti. Prosím Ťa, nepozeraj na temnotu môjho ducha ani na nečistotu mojich 
úst, ráč ich zničiť pohľadom Tvojich očí, dychom Tvojich úst!
Pán môj a Spasiteľu môj, Ty Večná Múdrosť, ktorá si sa stala človekom, Ty si plný krásy a 
sladkosti! Ochránil si ma pred tisíc zlami, a zahrnul si ma dobrodeniami. A pri tom si taký neznámy 
a tak málo Ťa milujú! Ako by som tu mohol mlčať? Spravodlivosť, vďačnosť ako aj moje vlastné 
dobro ma nútia hovoriť o Tebe. Bľabocem síce len ako dieťa! Veď som aj iba dieťa! Ale svojím 
jachtaním chcel by som sa naučiť správne hovoriť, keď raz dosiahnem plnosti veku. 
Priznám, že to čo píšem, nemá asi ani zmysel, ani metódu. Ale tak pálčivo túžim po tom, aby som 
Ťa mal, že ja, ako kedysi Šalamún, bez plánu sa potulujem, aby som Teba, Večná Múdrosť, všade 
hľadal. Ty sám si všetkým tým, čo Ťa hlásajú, prisľúbil večný život. Len preto sa usilujem urobiť 
Ťa známym v tomto svete.
Prijmi preto, ó milovania najhodnejší Pane, ktorý si Božská Múdrosť, moje detské bľabotanie, ako 
keby bolo vznešenou rečou.
Každý ťah. pera nech je ako krok, čo robím, aby som Ťa našiel, Požehnaj moje počínanie z výšky 
svojho trónu a dodaj mojim slovám také osvietenie, aby sa všetci, ktorí ich budú počúvať zapálili 
novým želaním Teba milovať a vlastniť v čase i večnosti. Amen.
V týchto oblastiach Božej lásky sa pohyboval Grignion, keď opustený býval v Rue du Pot de Fer. A 
táto láska nechtiac prenikala navonok, pretože nikde nemôže byť človek Bohom naplnený, bez 
toho, aby to nevyžarovalo z neho, aby sa to nezbadalo, aj keď nie vždy spoznalo. V blízkom 
jezuitskom kolégiu hneď vedeli, akého človeka hostí onen kút. Vplyvní kňazi mali dôveru ku 
Grignionovi a považovali ho za celkom spôsobilého, aby priviedol späť na pravú cestu spoločnosť 
mníchov, na "Mont Valérien" /pri Paríži/. Arcibiskup, ktorému urobili tento návrh, poveril 
Grigniona bez dlhého uvažovania, aby ako vizitátor a reformátor vyhľadal kongregáciu mníchov. 
Pravdepodobne mal starosti a vôbec sa nestaral o túto vec a preto prijal takrečeno toho prvého ako 
najlepšieho na túto ťažkú úlohu bez toho, žeby tušil, že v tomto prípade prvý bol naozaj najlepší.
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Kňaz, čo mal tridsať rokov, neskúsený v živote kláštornej pospolitosti, doteraz nie práve s "dobrou 
povesťou" s neznámym menom: ako mal zvládnuť chúlostivú úlohu reformy? Ľudsky povedané, 
videlo sa byť jeho poverenie odsúdené na stroskotanie. - Ludvík Mária si nerobil ilúzie, ale ani 
starosti. Pretože nevedel, ako by mohol reformovať mníchov na Mont Valerien, najprv nerobil nič. 
Mnísi, informovaní o jeho príchode a o jeho poslaní, strojili sa na obranu, ktorá však predsa musela 
vystať, lebo nenasledoval nijaký útok.
"Reformátor" sa okrem kaplnky celé týždne zdržoval len vo svojej malej cele, ktorú mu pridelili. 
Nehovoril s nikým, nič nekritizoval, nemiešal sa do škriepok, hľadel pomimo zjavných a veľmi 
pohoršujúcich nedostatkov. Naproti tomu veľmi presne študoval rádové pravidlá z Mont Valérienu. 
pochopiteľne vzrušení, v ustavičnom napätí žijúci mnísi čakali číhajúc, čo bude robiť, keď bude s 
tým hotový. Považovali jeho postup za taktiku, za ticho pred búrkou. No opäť sa sklamali.
Keď Grignion preštudoval pravidlá, začal ich žiť bez toho, aby sa staral o tých, čo ich 
nezachovávali. Jedol teraz tiež viac ako prv, presne tak často a tak mnoho, ako to mníchom 
predpisovala regula. Nosil ich biely habit úzkostlivo presne zachovával ich denný poriadok. Keď to 
predpisovala regula, mal s mníchmi hodinu zotavenia, hovoril pri tom o všetkom možnom, o 
zbožných a veselých veciach, len nie o cieli, pre ktorý bol medzi nimi. Týmto spôsobom za málo 
týždňov stal sa ich najpríjemnejším, najmilším, najveselším spolubratom, ktorý im pred-žíval, aký 
obšťastňujúci by mohol byť ich život, keby presne robili to, čo by mali robiť a čo kedysi boli 
sľúbili.
To účinkovalo. Mnísi pojali dôveru ku Grignionovi, prichádzali teraz sami od seba k nemu so 
svojimi ťažkosťami, a obratom ruky bol zasa nastolený pokoj.
Veľmi obťažnú úlohu zmohol Grignion skvele, koniec koncov iste silou svojej osobnosti, milosťou, 
ktorej nástrojom vládal byť vo zvláštnej miere, modlitbou a obeťou.
Keď splnil svoju úlohu, zostúpil zamyšleno z vršku do mesta, zdržal sa trocha pri staniciach 
krížovej cesty, ktoré lemovali cestu. Kam by mal teraz ísť? Do Rue du Pot de Fer, spät do kúta pod 
schodmi. - Bez pochvalného listu arcibiskupa? neboli už teraz k nemu pozorní a nepridelili mu 
primerané pole pôsobnosti? - Bez tohoto všetkého. Nikto sa ďalej o neho nestaral okrem jezuitov v 
blízkom kolégiu. nikto sa na neho nepýtal. Strávil zimu a časť jari v v ťaživej nečinnosti.
Začiatkom marca prišiel Jean-Baptiste Blein, neverný priateľ, trocha zarazený a vedomý si viny. 
Priniesol list od "Chudobných z Poitiers", ktorý bol adresovaný Leschassierovi, ale vlastne platil 
Grignionovi:
Pri smrti a utrpení Ježiša Krista.
Poitiers, 9.marca 1704.
Ctený pane!
My, 400 chudobní, prosíme Vás vo všetkej pokore, aby- ste na česť Božiu a z lásky k Bohu poslali 
k nám späť onoho muža, ktorý úprimne miluje chudobných, nášho cteného pána Grigniona, Ach, 
my chápeme dnes lepšie, ako kedykoľvek, akú stratu sme utrpeli pre spásu našich duší. Nerobíme si 
starosti o pozemské dobrá, veď Božia Prozreteľnosť zaopatřuje nás všetkým potrebným.
Sme presvedčení, že pán Grignion sám svojou modlitbou nám vymohol terajšiu predstavenú. Má 
všetky želateľné vlastnosti, aby spravovala čestne majetky. Je to dáma z popredného stavu, bohatá 
vdova, ktorej deti sú rovnako zámožné. Ale čert zasadol na naše duše. Povymýšľal všetky možné 
intrigy a lesti, aby prekazil Božie dielo a prinútil odtiaľto na odchod onoho, ktorý dosiahol také 
mnohé výdobytky pre Boha. "Žatva je veľká, ale robotníkov málo."
.Pán Grignion dobre predvídal, čo sa stane. Ale tí, čo ho mali pre nás udržať, boli práve prví, čo sa 
dali zaviesť diablovými intrigami. Aká škoda pre česť Božiu! Sme každý deň svedkami, ako sa 
stavba, ktorú začal náš svätého života dušpastier, pomaly ničí, pretože nie je dosť pod murovaná. 
Pretože v tomto dome ľudia stále prichádzajú a odchádzajú, sú vždy duše, čo sú vo veľkej núdzi.
Nedá sa Vaše srdce, milý pane, ktoré planie horlivosťou pre česť Božiu a spásu duší, pohnúť našou 
núdzou? Zaslúžili by ste si veľkú slávu v nebi, a nám by ste preukázali pravé dobrodenie, keby ste 
nám mohli zasa poslať nášho dobrého anjela. S chudobným sa žiaľ, vždy znevažujúco 
zaobchádzalo. Obyčajne nikto nedá na to nič čo hovorí. Svoje prosby sme už podali nášmu veľa-
dôstojnému pánu biskupovi; odpovedal nám, že už dvakrát prosil o pána Grigniona. veľkí páni 
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neznášajú, keď sa im niečo odopiera. Ale majú byť preto zanedbané Božie záujmy? Sme 
presvedčení, že Vaša láska k dušiam, vaša horlivosť za ne nám preukáže priazeň.
Vyprosujeme si ju od Vás pre lásku dobrotivého Ježiša a Preblahoslavenej Panny a Matky Božej.
Keby tu bol, pane, náš dobrý rektor, spolu s našou novou predstavenou, ako by v tomto dome vládol 
poriadok a pokoj! Prepáčte nám, dobrý pane, smelosť, s ktorou sme sa na Vás obrátili! Naša núdza 
a starosť nás nútia, aby sme Vás obťažovali. Niektorí z najlepších chudobných tvrdia, že počuli sa 
diabla smiať a vysmievať, pretože triumfuje nad nami. Vy viete lepšie ako my ako nešťastník v 
každý čas napáda Božie diela a svojim mnohonásobnými pokušeniami snaží sa nás uvrhnúť do 
zatratenia.
Na konci vyslovujeme nádej, že Bon nám pošle svoju utechu a daruje nám odpustenie ťažkých 
hriechov, ktoré priviedli na nás toto nešťastie. Keby sme mohli požívať šťastie, aby sme ho mali 
zasa u nás, boli by sme poslušnejší a vernejší v našej oddanosti k Bohu. Prosíme ho neprestajne, 
aby Vás žehnal, aby Vám daroval vždy skvelejšie milosti a udelil Vám vytrvalosť až do konca.-
"Chudobní z Poitiers."
Nech ostane nerozhodnuté, kto vlastne zostavil tento list, ktorý sa pridŕžal obratných ťahov a 
bystrých obratov diplomatických. Grignion vyrozumel len jedno: biskup si ho už dvakrát žiadal bez 
toho, aby ho tieto listy boli zastihli. A núdza v špitáli bola veľká. To stačilo, aby ho to pohlo k 
tomu, že hneď opustil Paríž a vybral sa do Poitiers.
Srdečné bolo opätovné stretnutie v špitáli, najmä s Louise Trichetovou a Catherine Brunetovou. Aj 
Msgr. de la Poype sa      uzmieril, keď sa vysvetlilo nedorozumenie o listoch, ktoré nedošli. Nová 
Gouvernante sa videla byť prístupná, chudobní sa tešili. Zo všetkých strán pozdravovali Ludvíka 
Máriu a vítali ho. Krátky čas to skutočne vyzeralo tak, ako keby mohol zariadiť špitál celkom podľa 
svojho uváženia. Mnohé veci, ktoré zaviedol sa zachovali, napr. denné žobravé obchádzky, ktoré 
zaisťovali dostačujúcu almužnu. Iné sa po jeho odchode pekne rúče rozplynulo, tak       "Múdrosť", 
ktorej jedinými stálymi členmi boli Louise a Catherine, - pomocnice pre štyristo osôb!
Ludvík Mária pracoval od štvrtej ráno neskoro do noci. Nebol len duchovným správcom všetkých, 
ale aj ich otcom, ktorý pomýšľal vždy na nové spôsoby, akoby zlepšil ich položenie. To však 
spôsobilo v priebehu roka zasa ťažkosti s novou gouvernante. Táto síce prijala svoj úrad z 
náboženských dôvodov, bola teda vysoko nad svojou predchodkyňou, ale predsa si neželala takú 
dych zastavujúcu úlohu plnúv odriekania, akou sa ona nevyhnutne pre ňu stávala v dôsledku 
Grignionovej činnosti. Mala dobrú vôľu, ale úzky rozhľad, nechcela sa zrieknuť svojho pohodlia a 
nemala chuti, aby ju denne stavali pred nové problémy.
Keä Grignion videl tento vývin, rýchlo sa rozhodol a opustil špitál s jasným vedomím, že s týmto 
nemocničným vedením nie je možné dosiahnuť to, čo chcel vykonať. Polovičné riešenia nechcel. 
Louise Trichterovej a Catherine Brunetovej rozkázal, aby ostali v špitáli. Pri odchode
povedal Louise: "Len ostaňte tu, dcéra moja. Ak aj k založeniu Dcér Múdrosti dôjde až o desať 
rokov, Boh bude predsa spokojný, a plány, čo má s Vami, sa uskutočnia." Msgr. de la Poype chcel 
zadržať Grigniona v Poitiers. Poveril ho misiami v početných mestských farnostiach, z ktorých 
niektoré boli veľmi na úpadku, Byt mal mať v istom, rehoľníčkami vedenom domove pre padlé 
dievčatá a tam mal zastávať úrad rektora. Okrem dennej omšovej obeti nemal v domove iné 
povinnosti.
Po desaťdňovom duchovnom cvičení, ktoré použil na to, aby si ujasnil metodu boja proti zlu, začal 
svoju činnosť a postupoval pri tom celkom ináč, ako bolo vtedy zvykom. Neoznamoval nijaké 
misijné kázne vo farských kostoloch. Načo aj? Kto by bol prišiel na tieto kázne okrem zvyčajných 
alebo nanajvýš trocha rozmnožených návštevníkov kostola? Ostatní však, obyvatelia biednej štvrte, 
napríklad Montbernage, v blízkosti ktorej bol jeho byt, krčmári, pobehlice, kupliari a drobní 
remeselníci, zanedbané ženy a deti, týchto by nikdy nevidel na kázni. Keď však misie, teda predsa 
predovšetkým pre tých, čo to mali najviac zapotreby. Ale ako by ich mohol získať? Domáce 
návštevy neboli vtedy obvyklé. Kňazi chodili do príbytkov svojich farníkov len vtedy, keď išlo, o 
dobrých priateľov alebo prominentné katolícke rodiny, alebo keď ich výslovne zavolali k nejakému 
umierajúcemu, žiaľ, často príliš neskoro. Ak nepozvali, nikto nikoho nevyhľadával, vôbec už nie 
chudobných, zanedbaných ľudí, ktorí sa zďaleka vyhýbali kostolu a kňazov u nich aj tak neradi 
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videli. Grignion to vedel
veľmi dobre, ale ho to nerušilo. Začal ihneď s najťažšou časťou svojich misií, ktoré pokladal za 
najpodstatnejšiu: nadväzovať styky s ľuďmi a to najprv v Montbernage. Už zavčasu ráno putoval 
špinavými, pokútnymi ulicami, priateľsky pozdravoval všetkých, čo ho stretli, pomohol trocha 
mladému chalanovi na chodník, ktorý vyzeral, ako keby sa bol býval práve odtrhol od šnapsputiky, 
usmial sa starej žene, ktorá sa prehŕňala v nádobe na odpadky, pokúšal sa dostať sa do rozhovoru s 
ospalým hostinským, čo čistil domový priechod...
Toto všetko bolo najprv daromné. Hnevlivé, posmešné, začudované, veľmi nedôverčivé a nie 
zriedka priamo nenávisti plné pohľady ho sledovali. Čože tu ten chce? Z akéhosi rohu zasiahol ho 
kameň, v iný deň hrsť nečistoty rovno do tváre. Deti spievali výsmešné verše, nemravné piesne, 
ktoré sa naučili od dospelých, potom zmizli za najbližším rohom ulice. Všade múr nepriateľstva, 
neprestreliteľná stena odmietania. Všetka nenávisť, celá záplava sklamania prúdila z nepoznaných 
duševných hlbín, prehnala sa cez Grigniona, ktorý toto všetko pokojne zniesol, ba znášal to s istou 
samozrejmosťou; deň čo deň.
Aj na poludnie, aj podvečer vykonal svoju obchádzku. Nakoniec si obyvatelia z Montbernage na 
neho zvykli. Posmech prestával, pretože nezabral; nedôvera pomaly mizla, lebo videli, že tento 
kňaz je sám chudobný, že nosí zaplátané šaty a hrubé topánky-, na nikoho sa nedíva zhora, nikoho 
nevykorisťoval a isto nepatril k policajným špicľom. Kedy-tedy sa mu podaril aj krátky rozhovor s 
tým alebo oným. Napokon mu povedali aj meno jedného chorého, ktorého on hneď navštívil a 
ktorému tak podivuhodne pomohol na tele i duši, že aj iní sa ho potom dožadovali. Strpeli to, že 
zachránil s nasadením vlastného života jedno dievča pred zúriacim násilníkom, vzdávali jeho 
odvahe dokonca istú úctu.
Trpezlivo a s námahou za cenu nespočetných uponížení dosiahol prvý kontakt s Montbernage, ale 
pravdaže, nič viac. Teraz už stále neštvali deti proti nemu. Zabával sa s nimi a pri odchode chytro 
strčil najchudobnejším ešte kúsok koláča alebo trocha ovocia. Skoro si ich získal predovšetkým 
preto, že bol k nim dobrý; a dobrý nebol k nim okrem neho nikto.
Cez tieto týždne namáhavého nadväzovania stykov usiloval sa poznať život na Montbernage: jeho 
zvyky, biedu, hmotnú a duševnú núdzu, ale aj jeho dobré stránky. Veď misie neznamenali pre neho 
len roztrúsiť trocha dobra ako keď sa kladie tymián na žeravé uhlie, aby mimochodom vystúpilo 
trocha voňavého dýmu. Misie boli pre neho: po prvé boj s diablom o duše, po druhé hlásať slovo 
Božie tak, aby mohlo preniknúť do života a tam ho prijali, áno, aby stalo základom tohoto života, 
aby ho premieňalo a súčasne sa mu aj prispôsobilo.
Montbernage nemalo kostola. Mestská štvrť patrila k fare Saint-Porchaire, ale tam nechodil nikto. 
Montbernage muselo mať kostol, alebo aspoň náboženské centrum, alebo domov. Grignionovi 
prenechali prepadnutú kôlňu. S vyžobraným stavebným materiálom ju začal vylepšovať. Zaraz bolo 
celé Montbernage zelektrizované od zvedavosti. Čo sa má stať s kôlňou? Grignion dal ochotne 
informáciu, ľudia najprv nechápali. Pre nich, naozaj pre nich sa malo niečo urobiť? Dojalo to 
dobromyseľných, prebudilo ctižiadosť a hrdosť. Oni chcú tiež pomáhať!
Už o pár dní sa ponúkol murár, že upraví kôlňu: „Ja to viem lepšie, ako Vy!" a smejúc sa opustil 
Grignion bojisko. Tesár nasledoval, za ním prišlo pár žien, rovnako ochotných urobiť sa 
užitočnými. Keď videli vnútro kôlne, ktorej holé steny bez omietky poskytovali neutešený pohľad, 
prišli na myšlienku, že steny ovešajú pestrými látkami. Grignion dal potom na ne pripevniť 
jednoduché obrazy s ružencovými tajomstvami a na čelnú stenu veľký kríž. V krátkom čase sa 
kôlňa premenila na domov, ktorý pri vysviacke dostal meno "Kráľovná sŕdc".
Pekný začiatok! Ale ľudia z Montbernage sa predsa zrazu stiahli. Robota bola opravená, čaro 
novoty vyhaslo. Tušili, čo malo teraz prísť, ale nemali chuti zmeniť svoje zlé zvyky, preto sa radšej 
Grignionovi vyhýbali. Tento nebol ani sklamaný, ani zmätený, keď zrazu bol zasa sám. Nenatískal 
sa, nechal všetkých odísť a nečudoval sa, že niektorí sa robili, ako keby ho nepoznali, čo mu ešte 
včera pomáhali. 0stal verný svojej zvyčajnej milote.
Len jedno sa zmenilo proti nemu, čo bolo a to využil: získal deti. Pozýval ich teda, aby denne prišli 
na určitú hodinu. Prichádzali v kŕdľoch a ich lomozenie zvučalo po uliciach. Celé Montbernage 
vedelo: "Deti idú do domova k Otcovi z Montfortu. Matky ich radi nechali, lebo vecí u chudobných 
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deti sú väčšinou trápenie a bremeno. Grignion ich najprv učil rozličné duchovné piesne, alebo 
presnejšie, nechal ich naučiť sa naspamäť prostý duchovný text a tento spievať na známe melódie 
ľudových piesní. To deti veľmi rozveselilo. Vykričali svoju radosť v duchovných rýmoch a keď boli 
z toho ustaté, rozprával im Grignion udalosti zo svätého Písma a detským spôsobom 
vysvetľoval základné pravdy katechizmu. Ako ľahko sa dajú deti upútať dobrom, keď aj vyrastajú v 
špine! Len čo zistil, že ich srdcia sú pripravené predriekal im Otčenáš a Ave Mária, ktoré museli po 
ňom pomaly opakovať. Blažené, že sa s nimi niekto zaoberal, hnali sa s krikom títo malí domov a 
rozprávali   každému, kto to chcel vedieť, ako je pekne u dobrého otca z Montfortu".
Časom sa prikradli do domova aj zvedavé matky pod zámienkou, že si prišli pre deti. Keď ich bolo 
vždy viac, mal Grignion po hodine pre deti, rovnakú hodinu pre ich matky, ako keby to bola 
najzrejmejšia vec na svete. Aj teraz postupoval podobne. Učili sa spievať duchovné piesne podľa 
známych ľudových melódií. Tieto piesne obsahovali všetky pravdy kresťanského náboženstva, 
hovorili o potrestaní hriešnika, o smrti, pekle a súde, ale aj o milosrdenstve Božom, o vykúpení, 
milosti a nebi. Potom Grignion poslal deti preč a mal katechézu pre dospelých, ktorú uzavrel 
modlitbou.
Tieto ženy na drevených laviciach, ženy rozličného veku so strápenými alebo bezočivými, 
chudobou a ešte častejšie  neresťou poznačenými obličajmi, začali sa zrazu zasa modliť. To už 
dávno nerobili. Dali sa poháňať, viesť bez vôle, ako väčšinou vo svojom živote, ale tentoraz k 
dobru, tento raz človekom, ktorý im odhalil nové šťastie. Rovnako ako deti, aj oni boli veselé, 
opúšťali domov s novou odvahou, hádam po prvý krát ako dospelé dívali sa inými očami na svoj 
strastiplný život.
Nakoniec prišli aj muži, ktorí predstierali, že si prišli pre ženy. Opakoval sa ten istý postup: po 
hodine pre ženy prišli muži na svoje bez prechodu, takže nikto nemal času, aby sa vykradol odtiaľ. 
Aj títo muži vôbec nie lepší ako ich ženy, boli zvlášť dojatí, výnimočne išli raz nie do hostinca, ale 
veľmi zamyšleno domov. A prišli zasa!
Takto sa ľady prelomili. Teraz konečne bol Grignion pre týchto ľudí tým, čím im chcel byť: otcom, 
kňazom, ktorý ich zasa zmieril so životom, čo im daroval novú nádej a vieru v milosrdného Boha.
Ešte jedna ťažkosť bola. Keďže sa riadne vyporiadal s prostitúciou tým, že tieto úbohé bytosti 
povzbudzoval ku zmene ich života a dostal ich do toho domova, kde sám bol rektorom, privodil si 
nenávisť kupliarov a kupliarok. Oni vedeli: bez neresti stratia svoj zárobok. Potmehúdsky a 
zlomyseľne sa preto snažili škodiť Grignionovi, robili náladu proti nemu, nezľakli sa nijakého 
prostriedku, by vyhrážali smrťou takým, čo sa opovážili pridať sa k nemu. Ale boli predsa v 
menšine, a keď aj všetko na to vynaložili, väčšina sa nimi nedala ovplyvniť. Grignion však chcel 
zneškodniť aj toto ohnisko zla, a to duchovným frontálnym útokom. Cez najvykričanejšie ulice z 
Montbernage popri domoch svojich nepriateľov, viedol procesiu mužov, žien a deti, na čele ktorých 
kráčal sám, v jednej ruke misijný kríž, v druhej ruženec. Spievalo sa a nahlas sa modlilo. Účastníci 
vedeli, že sa to pokladalo za vyznanie, že vyzývali diabla, azda nie bez trestu. Ale podívajme sa len: 
domy ostali tiché, okenice zavreté, nikto sa neodvážil rušiť. Od toho dňa nepriatelia zmlkli: viac sa 
o nich nepočulo nič.
Boli tým misie z Montbernage úspešne skončené? Ešte dlho nie! Grignionovi bolo odjakživa 
vlastné, vidieť veci veľmi triezvo, hoci mal básnickú dušu a vo svojich formách pobožnosti bol tak 
potom, ako predtým veľmi dôrazný. Veď videl veci s   nadprirodzeným zmyslom pre skutočnosť z 
hľadiska posledného cieľa. Preto sa neuspokojil s predposlednými úspechmi, čo iní pokladali za 
korunovanie, bolo preňho sotva dobrým začiatkom, Tak aj tu. Iste, Montbernage bolo premenené. 
Ľudia sa tlačili do domova. Musel mať svoje náboženské hodiny viackrát cez deň, pretože bývalá 
kôlňa bola príliš malá. S mnohými rodinami sa už dobre poznal, v každý čas mal prístup do ich 
príbytkov, krstil deti, umierajúcim udeľoval sväté sviatosti. A predsa všetko považoval len za 
začiatok.
Jedného dňa urobil ďalší krok, uviedol do svojich misií novú fázu. Vo svojich "domáckych 
hodinách" hovoril teraz o  pripravenosti zmeniť život, rozísť sa s hriechom, skutočne sa obrátiť. 
Piesne spievať, katechizmus sa učiť, urobiť procesiu a modliť sa ruženec, to všetko je veľmi pekné, 
ale ešte stále nie hlavná vec! Nehlasné ticho zavládlo v kôlni. Čo ešte bude teraz od nich žiadať? A 
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prišlo vskutku niečo ťažkého, azda vôbec to najťažšie: Grignion ich vyzval, aby na budúcu nedeľu 
prišli do svojho farského kostola Saint- Porchaire, aby tam vykonali skrúšenú spoveď a na jednej zo 
svätých omší prijali sväté prijímanie. Spoločne s ním mali tam tiahnuť v sprievode, taktiež spoločne 
zasa sa navrátiť domov./Grignion vedel, že pre týchto ľudí v spoločenstve je to ľahšie./ Bola to 
prehnaná ťažká žiadosť. Ak sa to nepodarí, budú celé misie zmarené. Ale nestroskotalo to.
V" nedeľu zažilo Poitiers divadlo: obyvatelia z Montbernage tiahli v dlhej procesii do Saint-
Porchaire, obliehali spovednice. Prijímali na poslednej omši a tiahli nakoniec v procesii zasa späť 
do Montbernage. Vo svojom záverečnom príhovore v domove sľúbil Grignion pre domov sochu 
Panny Márie v nadživotnej veľkosti, dar od jedného z jeho priateľov, pravdaže pod jednou 
podmienkou: ak by sa našli ľudia, ktorí by sa tu denne modlili ruženec. Jeden robotník prevzal 
zodpovednosť za to. Jeho meno je známe: Jacque Godeau. Dostal slová až do svojej smrti, až jeho 
úrad prevzali "Dcéry Múdrosti", na mieste kôlne zriadili kaplnku a vedľa malý kláštor. Až po 
dnešný deň zaznieva tu každý večer spoločná modlitba ruženca a upomína Montbernage na jeho 
sľub, byť verný Bohu.
Takto to robil Ludvík Mária aj neskoršie: Po misiách zanechal všade trvalé zariadenie: bratstvo, 
ružencový spolok, niekedy aj školu alebo stravovňu pre chudobných. Týmto spôsobom mali byť 
ľudia nielen stále napomínaní na misie, ale mali aj svoju získanú alebo znova získanú "prvú lásku" 
k Bohu dokazovať v trvalom diele.
Čo sa stalo v Montbernage, nemohlo ostať nevidené. Kňazi, čo boli v praktickej duchovnej správe, 
nestarali sa o osočovania a intrigy, čo sa stále prišívali na Grignionovó meno. Oni mohli napokon 
najlepšie usúdiť, aký výkon podal a naliehavo ho prosili, aby mal predsa misie aj v ich farnostiach: 
v Saint-     Saturnin, Sainte - Radegoude, Saint - Simplicien, Saint Catherine. Msgr. de la Poype dal 
rád svoj súhlas a Grignion sa ihneď pripravil na budúcu misiu, nehľadiac na obrovské napätie v 
Montbernage. Boh vie, koľké nočné bdenia, pôsty a údery bičom ho stáli tieto misie.
To je obdivuhodné na tomto mimoriadnom mužovi, že bol duševne neuveriteľne pohyblivý, nikdy 
nepostupoval podľa jednej šablóny, ale každú situáciu zachytil vo zvláštnosti jej vlastného druhu a 
potom sa celkom na nu zameral. Plán, podľa ktorého postupoval, bol síce v základných rysoch vždy 
ten istý: najprv nájsť osobný styk; až keď je tento dostačujúco upevnený, pozývať na náboženské 
hodiny, dávať vyučovanie katechizmu pre deti a potom pre dospelých, nechať spievať duchovné 
piesne a napokon vyzvať k prijatiu sviatostí. Ale Grignion vedel veľmi presne, že hriechy sú síce 
všade rovnaké, ich vonkajšie príčiny sú predsa len rozličné. Treba preto toto zlo s koreňom 
vykynožiť, pretože ináč každé dobré semeno prv alebo neskoršie by bolo odsúdené na zánik.
V Montbernage išlo o uzavretú štvrť s homogénnou sociálnou štruktúrou,v druhých farnostiach 
mali sa veci zasa: celkom ináč. V Saint - Radegonde boli napr. veľmi chudobní a veľmi bohatí 
ľudia; jedny sa pozerali na druhých zhora a kvôli nim nechodili do kostola a naopak. Jednomyseľní 
boli len v odboji, že majú všetci toho istého farára. Okrem toho boli medzi usadlými bohatými 
meštiackymi rodinami stáročia staré rodinné nepriateľstvá, ktoré sa veľmi naširoko rozťahovali. Na 
takých "základoch" sa nemohol dariť nijaký kresťanský život, aj keč sa to navonok hádam zdalo.
Ludvík Mária vynaložil preto v tejto farnosti celé týždne väčšinu času na to, aby zmieroval ľudí, 
aby vykynožil stavovskú namyslenosť. Na tento cieľ mal iste kázne o láske k blížnemu, v 
katechézach dôrazne poukazoval na lásku, no predsa sa s tým neuspokojil, ale vyhľadal každú 
rodinu zvlášť, často viackrát, aby poznal ich pomery a potom aby im mohol osobitne poradiť v tom, 
ktorom prípade. Predsavzal si, že za každú cenu vytvorí pokoj. - A podarilo sa mu to, pravda, 
charizmatickým spôsobom, - ako treba predpokladať. Ako je známe, mal dar prinútiť srdcia, 
skutočne byť anjelom mieru, takže najhorší nepriatelia zo Saint - Radegoude si pred ním uzmierení 
podávali ruky a nový život vtiahol do farnosti.
V Saint - Saturnin žili úbohí ľudia. Tu bol veľký park s hustými živými plotmi a s istým počtom 
prirodzených jaskýň. Čo bolo prv na zotavenie, neskoršie sa stalo miestom hnusných nerestí, tak, že 
park, ktorý sa vlastne volal "Záhrada štyroch sôch", bol známy už iba pod menom "chliev". Cez deň 
bol opustený, v noci preplnený. Nijaký poriadny človek sa neodvážil vkročiť doň, úrady boli 
bezmocné ako i kňazi. Grignion videl hneď, že "chliev" musí byť vyčistený, ale tento raz uschoval 
si tento najťažší kus svojich misií na koniec, ked už bol známy v Saint - Saturnin a keď už bol 
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zburcoval mysle.
Jednej noci išiel do parku, naplnený premocným želaním vykynožiť zlo, ale nevedel, ako sa to má 
stať. Čo videl a počul, otriaslo ním tak, že přemožený bolesťou pokľakol, ramená rozopäl k 
modlitbe a nakoniec sa bičoval až do krvi, skrz naskrz cez sutanu, ktorej hrubá látka síce 
zadržiavala údery, ale sfarbovala sa stále tmavšie. Isteže to bol smrteľne pochmúrny pohľad. Bolo 
to vypočítané na senzáciu, na dojatie alebo spasiteľný otras? - Skôr možno pripustiť, že Grignion, 
ktorý ináč starostlivo v tajnosti držal svoje kajúce cvičenia, v tejto chvíli nemyslel ani na seba, ani 
na druhých, Mohol vtedy myslieť len na Boha a na Jemu spôsobené urážky.
Nezbadal, že mnohé oči ho pozorovali už pri vstupe do parku. Zvedavo ho sledoval;, čo bude robiť. 
Patril nakoniec k ich druhu? Bol iba cez deň "svätec", v noci však im rovný? Niektorí sa 
potmehúdsky uškŕňali pri tejto myšlienke.
Ale potom videli, čo urobil. Preto teda prišiel. Pohľad úbohého kňaza, ktorý zaplavený krvou tu 
kľačal, oči plné nevýslovnej bolesti upreté k nebu, otriasol aj najbezočivejšími. Nikto tu nechcel 
ostať dlhšie. V kŕdľoch spešne opúšťali park tmavé postavy. Takí, čo aj nič nevideli, inštinktívne sa 
pridružili, až vonku sa ticho opytujúc, čo sa vlastne stalo. V krátkom čase bol park prázdny.
Grignion z toho nič nepočul a nevidel. Nevedel, že jeho dielo sa podarilo a od tejto hodiny počnúc 
bol chliev" zasa "Záhradou štyroch sôch". Usporiadal tam preto na druhý deň procesiu a uprostred 
parku mal kázeň. Až v tejto chvíli nadobudol istoty, že Boh prijal jeho obetu. Prorockým tónom 
povedal, že tu bude raz stáť dom, v ktorom sa rehoľníčky budú venovať službe chorých /42 rokov 
po jeho smrti prevzali "Dcéry Múdrosti" domov pre         nevyliečiteľných, ktorý sa začal stavať už 
skoro po misiách; ešte dnes ho vedú.
Takto sa postupne vykonali misie vo všetkých farnostiach v Poitiers, všade s veľkým úspechom,-až 
na posledné. Čo sa tu prihodilo môže sa bez pochyby všelijako posúdiť. Možno povedať, že 
Grignoin zašiel príliš ďaleko; možno však taktiež povedať, že čert sa na ňom pomstil, čím, sa 
nemyslí zbožné porekadlo, pekná alegória, ale holá pravda.
V tejto farnosti /jej meno sa neuvádza/, spoznal Grignion ako základné zlo, ako koreň úpadku 
mravov zlú četbu, nemravné obrazy, ktoré kolovali a nachádzali horlivý odbyt, aj u mladistvých, ba 
dokonca už u detí. Toto zlo bolo natoľko rozšírené a tak hlboko zakorenené, že každý, voľky - 
nevoľky bol zapletený do ôk výmenného obchodu a mohol sa z toho oslobodiť len so zvláštnou 
námahou, zatiaľ čo priemer zostal v tom visieť. Dobrej zábavnej četby bolo bohužiaľ málo. 
Grignion chcel aj tu vykynožiť zlo aj s koreňom viditeľným činom, ktorý bol azda preto odvážny, 
pretože predpokladal správnu náladu. V jednej zo svojich kázní prosil, aby na znak vnútorného 
obrátenia priniesli všetky nemravné knihy, brožúry a obrazy. Urobili to; bolo to veľké množstvo. 
Navŕšil ho pred kostolné dvere na kopu a vo večernej kázni oznámil, že na druhý deň pred ich 
zrakom usporiada verejné upálenie čarodejníc /autodafé/.
Keby to bol radšej hneď urobil. Isteže chcel, aby sa ľudia vnútorne na to pripravili, takže tento 
vonkajší čin by bol vyjadrením ich vnútorného zmýšľania. Zpráva sa rozšírila ešte v neskorý večer 
celým mestom rýchlosťou ohňa. Niektorí boli nadšení, iní sa zamysleli, niektorí sa rozhorčovali. V 
noci vystrojil si ktosi neznámy zlý žart. Zostrojil slamennú bábu typu uličnice, vyzývavo 
okrášlenej, s párkami ako náhrdelníkom a náušnicami a postavil ju najvyššie na knižný vrch, aby ju 
bolo zďaleka vidieť. Tým dostala vážne mienená scéna ihneď raz      nechutnej frašky, - a to predo 
dverami kostola! Ký div, že cudzí kňaz, čo išiel zavčasu ráno cez kostolné námestie a nemal tušenia 
o pravom priebehu vecí, ale videl len, čo mu udrelo do očí, ihneď rozrušený podal hlásenie 
generálnemu vikárovi. Medzitým Grignion nič netušiac bočným vchodom dávno vošiel do kostola, 
spovedal a vystúpil na kazateľnicu a začal kázeň, po ktorej malo byť slávnostné pálenie kníh.
Tu sa prihnal generálny vikár do kostola, zvýšeným hlasom rozkázal Grignionovi, aby zostúpil z 
kazateľnice, zakázal spálenie kníh a nazval misionára pred všetkými ľuďmi šialeným horlivcom. 
Potom sa hnal zasa von.
Grignion pri prvých slovách generálneho vikára ihneď opustil kazateľnicu a nemo si kľakol. 
Počúval ničivé slová svojho predstaveného bez toho, že by bol obrvou pohol. Keď generálny vikár 
opustil kostol, povedal zarazeným veriacim: "Priatelia moji, chceli sme pred kostolom vztýčiť kríž. 
Boh to nechcel, naši predstavení to zakázali. Vztýčime teda kríž v našom srdci, tam bude lepšie stáť 
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ako kdekoľvek inde." Potom opustil kostol a ako vrchol trpkosti musel vidieť, ako niektorí celkom 
chytrácky vyplienili hromadu kníh.
Urážku by bol ľahko pretrpel. Bol zvyklý na to, že sa s ním zaobchádzalo tvrdo a nespravodlivo, že 
ho pred druhými zahanbovali. Ale zástupca biskupa ho verejne označil ako blázna; budú mať ešte 
ľudia dôveru k nemu? A nestane sa tým otáznym všetko, čo ich naučil, v čom na nich pôsobil? 
Koľké duše budú zasa váhavé, koľko škody sa narobí, - ním, jeho vinou!
Strávil celú noc pred Najsvätejším, svojím prvým a vždy aj posledným a jediným útočišťom. 
Rozhodol sa potom predsa, že na druhý deň bude mať záverečnú pobožnosť, veď tú mu nezakázali.
Bol odhodlaný, že bude kázať prázdnym laviciam alebo že ho vôbec nepripustia do kostola /farské 
duchovenstvo sa zachovalo vari neutrálne, vyčkávajúc; rozhodne nie je známe ich stanovisko, či 
boli pre, alebo proti/. A predsa, pozrime sa! Kostol bol plnší ako kedykoľvek predtým. Krátko pred 
začiatkom slávnosti prišiel druhý generálny vikár, a už si ľudia mysleli, že zažijú podobnú scénu, 
keďže sa nepomodlil a tak vystúpil na kazateľnicu. Ale predsa, naopak snažil sa napraviť to, čo 
narobil jeho úradný kolega v predošlý deň. S veľkým dôrazom hovoril o Grignionových zásluhách, 
o tom, že mu všetci dlhujú vďaku, a napomínal všetkých, aby ďalej nasledovali to, čo ich učil. Aj 
tento raz kľačal Grignion blízko kazateľnice na jednej strane plný vďačnosti, na druhej strane plný 
nevôle, ktorá ho vždy prepadla, keď nachádzal uznanie.
Senzácie pôsobia zhon, škandál vytvára propagandu. Aj trápna scéna zakázaného pálenia kníh mala 
svoje dobro: Grignion sa tým stal v Poitiers slávnym. Každý ho chcel vidieť. Vtedy už nebýval v 
Montbernage, ale v kláštore "Naša milá Pani Kalvárska", bližšie stredu mesta. Tam prichádzali teraz 
najrozličnejší ľudia s rozmanitými starosťami. Tu bol napr. jeden, čo mu žaloval, že starý kostol sv. 
Jána s krstiteľnicou zo 4. storočia má byť zrovnaný so zemou. So svojimi freskami z 11. storočia 
bol síce napoly prepadnutý, ale ešte zreteľne sa dal poznať vo svojej prvotnej kráse. V Grignionovi 
sa pohol umelec. Veľmi ľahko dostal od biskupa povolenie, ujať sa tohoto kostola, vystavať ho zasa 
podľa starých plánov, pravdaže vlastnými silami a vlastnými prostriedkami. Biskupovi málo 
záležalo na starých múroch, okrem toho považoval Grignionov plán za fantastický a myslel, že aj 
bez toho sa rozplynie v nič.
Sklamal sa. Je záhadné, odkiaľ Ludvík Mária našiel čas a voľno, po dôkladnom štúdiu starých 
plánov a pomocou pár dobrovoľných robotníkov a vyžobraného stavebného materiálu kostol 
skutočne zasa vystavil. Dnes je v podstate taký zachovaný, ako ho zrekonštruoval Grignion, a tým 
je pomníkom jeho schopností, jeho umeleckej vynachádzavosti a jeho činorodej sily. Biskup sa 
čudoval a nešetril s bezhraničnou pochvalou. Aj veriaci sa ukázali vďační, najma staršia generácia, 
ktorá sa nerada zrieka obľúbených pamätných miest. Len niektorí umeleckí kritici sa vyjadrili 
nepriaznivo. Predtým    nepohli prstom a nepodnikli nič proti hroziacemu zničeniu umeleckého 
diela, teraz boli názoru, že Grignion barbarsky zaobchodil s kostolom, že zničil mnoho cenného /to 
by sa bolo bývalo isto zrúcalo bez neho/. - Skutočnosť, že zachránil fresky, neocenili ani slovom. 
Cítili, že ich niekto predbehol a preto ich to trápilo. Grignionovi sá táto kritika síce dostala do uší, 
ale nevyrušila ho.
Á predsa vytvorila vážny spodný prúd. Zatiaľ čo celkom získal ľud s výnimkou takých, čo sú 
zásadne proti všetkému dobrému, rástol odpor ku Grignionovi v niektorých kruhoch meštiactva a 
intelektuálov, ktorí boli viac za umiernenú, pre nich rezervovanú a na nich pristrihnutú zbožnosť. 
Hnevalo ich, že narobil mnoho kriku s drobnými ľuďmi, s robotníkmi, remeselníkmi, slúžkami, že 
neuznával stavovské rozdiely a majetných výslovne upozornil na zodpovednosť prispievať na dobrú 
výchovu a blahobyt. Tento spodný prúd zachytil aj časť duchovenstva. Zaiste boli kňazi, ktorí 
nemohli dosť na-vyzdvihovať Grignionové práce pre Poitiers. K nim patrili jezuiti, z ktorých mu 
ostal zvlášť naklonený jeho spovedný otec P. de la Tour. Boli však aj iní, zo strany jedného 
generálneho vikára, ktorí v nom videli len prepiateho blázna, hanbu a pohoršenie pre mesto.
Msgr. de la Poype bol naklonený Grignionovi, ale tiež len náklonnosťou par distance /na diaľku/. 
Jeho hnev nad toľkými žalobami proti Grignionovi nepozorovane prechádzal na predmet týchto 
žalôb. "Vždy zasa ten Pére de Montfort! Cože nemôže byť taký ako druhí? Prečo vyvádza vždy, 
hlúposti!" Napokon na celom malej epizóde praskla silno napínaná niť jeho trpezlivosti. Grignion 
pokarhal vyššieho dôstojníka, ktorý nahlas klial na ulici. Keď sa tento preto rozzúril a ešte 
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strašnejšie klial, kľakol si Grignion uprostred ulice a nahlas prosil Boha o odpustenie za toto 
pohoršenie. Dôstojník urýchlene zmizol, ale jeho urazený "cit pre česť" myslel na pomstu. Urobil 
pred biskupom rovnako zručnú, ako aj hlučnú scénu, - a teraz mal Msgr. de la Poype Grigniona 
definitívne dosť. Dal mu písomne rozkaz, aby hneď opustil jeho diecézu.
Ludvíka Máriu tento celkom nečakaný rozkaz natoľko zasiahol, že chcel zanechať nielen Poitiers, 
ale aj Francúzsko, ba Európu, aby pôsobil pre Boha v ďalekých pohanských krajinách. Nemyslel na 
Louise Trichetovú, na Catherinu Brunetovú, ktoré by opustil. Nemyslel na tie vnútorné zábezpeky, 
ktoré mu daroval Boh o budúcich podujatiach. Nemyslel ani na nového spoločníka, 17 ročného 
Mathurina, ktorého našiel iba pred pár dňami v     kláštornej kaplnke, dobrého ale veľmi 
škrupulantského mládenca, čo sa chcel stať františkánom, ale sa ukázal veľmi ochotným ostať pri 
Grignionovi.
Vyčerpaný vysiľujúcou misionárskou činnosťou v Poitiers, ťažko zasiahnutý vyhostením, nemyslel 
na svoje úspechy, ale cítil sa zasa raz vyložený na ulicu, nevidel nijakú možnosť nového 
účinkovania. No predsa nechcel ísť do pohanských misií bez cirkevného poverenia, preto sa odobral 
na dlhú cestu peši do Ríma, aby ho sám pápež poslal a požehnal. Prv, ako opustil Poitiers, napísal 
ešte dlhý list svojim priateľom z Montbernage a susediacim farnostiam /tento list možno vidieť 
zarámovaný v kaplnke z Montbernage/:
"Vám, Vy milí obyvatelia z Montbernage, Saint-Simplicien a La Resurrection, a Vám všetkým, 
ktorí ste mohli vyťažiť nejaký úžitok z mojich misií, a na ktorom Vám umožnil účasť môj Majster 
Ježiš, blaho v Kristu a Márii! Už k Vám viac nesmiem hovoriť, svätá poslušnosť mi to zakazuje. 
Preto si dovoľujem napísať Vám pred svojím odchodom ako otec svojim deťom; nie aby som Vás 
naučil niečo nové, ale aby som vás upevnil v pravdách, ktoré som Vám postavil pred oči. Moja 
blahovôľa ako kresťana a ako Vášho otca je taká veľká, že Vás budem všade nosiť vo svojom srdci 
v živote a v smrti a vo večnosti. Zachovajte verne, čo Vás naučil Ježiš Kristus cez svojich 
misionárov a cez mňa nehodného, a ostaňte vernými napriek čertovi, svetu a telu.
Milované deti, moja radosť, moja sláva a moja koruna, musíte vrúcne milovať Ježiša Krista cez 
Máriu. Nechajte všade svietiť svoju pravú úctu našej dobrej Matky Márie. Šírte všade vôňu Ježiša 
Krista, keď budete stále nasledovať Vášho dobrého Majstra v kríži a tým dosiahnete korunu v onom 
kráľovstve, ktoré Vás očakáva. Nezanedbajte verne plniť svoje krstné sľuby, a pestujte dobrý zvyk 
denne sa modliť ruženec, Spoločne alebo každý pre seba, a aspoň raz za mesiac prijať sväté 
sviatosti.
Vás, moji dobrí priatelia z Montbernage, ktorí s podobizňou mojej Matky máte aj moje srdce, 
prosím vrúcne, aby ste sa modlili so stále väčšou horlivosťou. Vyzývam vás, aby ste na svojich 
uliciach netrpeli, alebo bez trestu nenechali rúhačov, spevákov zlých piesní a opilcov. Hovorím, bez 
trestu a myslím tým: Ak sa oní ľudia jemnými výčitkami nemôžu priviesť k rozumu, nemá zbožný 
muž alebo zbožná žena opomenúť vykonať verejný zmier za pohoršenie, aj keď je to len jedným 
Ave Mária. Vy máte byť vzorom pre celé Poitiers a jeho okolie, moje milé deti. Nikto nech 
nepracuje v prikázané sviatky! Nikto nech na tieto sviatky nevykládá tovar na odiv alebo nech nemá 
otvorený obchod, napriek zvyku pekárov, mäsiarov a iných obchodníkov, ktorí znesväcujú deň Pána 
a pod mrzkými zámienkami sa vrhajú do záhuby. Nepracujte vo sviatočné dni a sľubujem Vám, 
Boh Vás požehná v duchovných i časných veciach, a nikdy Vám nebude chýbať to najpotrebnejšie.
Moje milé ženy rybárov zo Saint - Simplicien, majitelia sklepov a predavači, prosím Vás: Vytrvajte 
v dobrom príklade, ktorý dávate celému mestu tým, že zachovávate to, čo ste sa naučili na misiách. 
Prosím Vás, všetkých vo všeobecnosti a každého zvlášť, vrúcne, aby ste ma svojimi modlitbami 
sprevádzali na pútnickej ceste, ktorú podniknem za vás a za mnohých iných. Hovorím, za mnohých 
iných, pretože všetkých úbohých hriešnikov z Poitiers a zovšadiaľ nosím vo svojom srdci. Veď 
Vaše duše sú Bohu také drahé!
Ludvík Mária z Montfortu,
kňaz a nehodný služobník Ježiša v Márii.

No druhý deň hneď zavčasu ráno vydal sa na cestu, najprv sprevádzaný Mathurinom, ktorého 
zanechal v starom opátstve Ligugé, čo vtedy patrilo Jezuitom. Tam mal čakať na jeho návrat.
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VI.
Dlhá cesta neodstrašovala Grigniona, a nijaký vplyv nemali na neho ani vojny v južnom Francúzsku 
a severnom Taliansku.
Jeho neobyčajne silné zdravie a telesná odolnosť mu umožňovali ľahko znášať námahy, ktorým by 
druhý dávno podľahol. Na vandrovke vtedy ešte riedko osídleným krajom zotavil sa pri minime 
potravy a dennom pochode tridsať i viac kilometrov. Išiel cez Loreto do Ríma. Tam ho na 
odporúčanie P. de la Tour veľmi srdečne prijali v kolégiu teatínov St, Andrea della Valle. Jeden 
páter tohoto kolégia, neskoršie blahorečený P. Tommasi, spovedný otec Klementa XI., vymohol mu 
skoro audienciu u pápeža. Jej dátum je známy, bolo to 6. júna 1707.
Klementa XI. prirodzene informoval P. Tommasi o Ludvíkovi Mária v celkom kladnom zmysle. 
Vypočul si jeho želanie o vyslanie do ďalekých pohanských krajín a schválil jeho doterajšiu misijnú 
metódu, ale potom povedal. Francúzsko je v súčasností tiež misijnou zemou, nech sa Grignion len 
zasa tam vráti, robiť misie a pritom zvlášť klásť dôraz na obnovenie krstných sľubov. Ako znak 
svojho holdu a poslania prepožičal mu titul "apoštolský misionár" a s malým krížom, ktorý Ludvík 
Mária nosil vždy pri sebe, spojil plno mocné odpustky.
Tým dosiahol Grignion, čo vlastne chcel: schválenie Cirkvi a vyslanie jej najvyšším pastierom. 
Nerobil si z toho nič, že sa teraz zasa musel vrátiť späť do Francúzska, kde s ním tak zle zachádzali. 
Nepovažoval to za dôležité, kde účinkuje pre Boha, len keď sa to dialo z poverenia Cirkvi. 
Pravdaže zdá sa, že precenil svoj nový titul v tomto účinkovaní, lebo tento mu vo Francúzsku nijako 
neotvorili všetky dvere, ako si myslel v naivite génia.
Po dvoch mesiacoch dorazil zasa do Ligugé niekoľko kilometrov pred Poitiers. Mathurin tam na 
neho čakal a ukázal na novú bezhraničnú ochotu byť Grignionovým sprievodcom a spoločníkom. 
Že sa nikdy nestane kňazom, to bolo Ludvíkovi Márii jasné; hádam neskoršie misijným frátrom. 
Mal pekný hlas pre spev, mohol dobre predmodlievať, bol nadšený za misie a dokázal 
predovšetkým, že je verná duša.
Grignion ostal niekoľko dní v Lugugé, prvotnom opátstve sv. Martina. U pohostinných jezuitov 
dožičil si krátky čas zotavenia. Naozaj chcel, nech to znie akokoľvek neuveriteľne, vrátiť sa do 
Poitiers ako "Apoštolský misionár", hlásiť sa u Msgr. de la Poype a zasa prevziať svoju predošlú 
činnosť; nie aby sa vynášal, ale pretože myslel, že biskup predsa teraz nemôže mať nič proti nemu. 
Zdá sa, že tu mu chýbal cit pre to, čo je v určitom prípade dosažitelné a čo nie. Vo svojom príliš 
priamom spôsobe nemohol odhadnúť obvyklý spôsob reakcie, najmä u predstavených. Preto bol 
nanajvýš prekvapený, keď biskup, ktorého už upovedomili o jeho pobyte v Ligugé, po istom 
poslovi odkázal, že Grignionovi znova zakazuje pobyt v Poitiers.
Tento sa ihneď vydal na cestu s Mathurinom najprv na sever k Mont Saint - Michel /dnes obľúbený 
turistický cieľ, aby si u sv. Michala vyprosil silu a odvahu pre svoje budúce misie. Čo sa malo diať 
potom, zatiaľ nevedel.
Mal vtedy 34 rokov a bol v plnej sile mužných rokov, a bol väčšmi ako kedykoľvek pripravený byť 
svedkom evanjelia pred vlažným svetom a vlažným duchovenstvom; svedkom nielen kázaním a 
príkladom, ale svojím priamo doočíbijúcom nekompromisným spôsobom. Ale azda toto bol jedine 
možný spôsob ako doviesť svet k povedomiu, že Kristovo učenie nie je lacným snívaním, ale 
prestrašujúcou a na rozhodnutie nútiacou skutočnosťou, či v tom, čo robil Ludvík Mária v 
nasledujúcich mesiacoch a nakoľko spolu hrala aj ľudská slabosť, chvejúce sa nervy, cholerické 
dedičstvo po otcovi, nedá sa povedať. Svätí nie sú v každej fáze svojho života svätými a sotva tiež 
oslobodení od chýb.
Na ceste k Mont Saint-Michel išiel popri Fontevrault, kde žila jeho sestra Sylvia. Nová abatyša 
nebola už formátu abatyše Gabrielle Rochechonart a Grigniona nepoznala. Bol by sa mohol najprv 
pýtať na svoju sestru a tým mať dostatočný nárok na stále veľmi veľkorysé pohostenie; ale práve to 
nechcel. Prosil iba o "almužnu z lásky k Bohu". Vrátnička sa ho spýtala na meno. Že to nie je 
dôležité, mienil a opakoval svoju prosbu. Vrátnička sa na to nahnevala a išla pre abatyšu, no predsa 
ani tejto Ludvík Mária nepovedal viac. Aj ona sa urazila a obrátila sa mu chrbtom, a Grignion 
odišiel. Na hodine zotavenia sa živo          debatovalo o tomto prípade a o kňazovi v opísanom 
žobravom rúchu v ktorom Silvia hneď poznala svojho brata a tento poznatok si nepodržala pre seba. 

53



Teraz bola mníškam vec trápna. Pátralo sa po Grignionovi a našli ho skutočne v blízkosti opátstva. 
Keď ho prosili, aby sa vrátil, mal odpovedať: "Pani abatyša nechcela dať almužnu z lásky k Bohu; 
kvôli mne to chce teraz urobiť. Ďakujem." Pobral sa teda ďalej a v Saumure zasa iným ľuďom "klal 
oči".
Pravdepodobne prijal byt v pútnickom dome vedľa kostola "Notre Dame des Ardilliers“, ktorý 
veľmi miloval. O niekoľko domov ďalej bývala vtedy 41 ročná, neskoršie blahoslavená Jeanne 
Delanoe zakladateľka "Sestier od Prozreteľnosti", čiže"Sestier sv. Anny služobníc chudobných", 
ako ich volali za onoho času. Od prírody bojazlivá, nemala za sebou ľahký život. Keď žila 
ustavične v úzkosti, že nie je na správnej ceste, pretože všade narážala na odpor, stretol ju Grignion. 
Prosila ho o rozhovor a pýtala sa ho, či je správna jej neobyčajná cesta. Ludvík Mária ledva 
odpovedal, no predsa na jej dôraznú prosbu prisľúbil, že bude mať konferenciu pre ňu a pre jej štyri 
spoločníčky.
Medzitým ho však vyhľadali tieto štyri sestry, ktoré žalovali na veľkú kajúcu prísnosť svojej 
zakladatelky. Od nich síce nežiada to isté, ničí však seba samú a tým svoju ustanovizeň. Ani na to 
nehovoril Grignion nič, v konferencii však znosil Jeann Delanoue pred jej sestrami, nazval ju 
svojvoľnou osobou, ktorá pre svoje prehnané umŕtvovania nie je súca byť na čele spoločnosti. Až 
pri odchode povedal trochu miernejšie a zamyslenejšie, že chce ešte celú vec odporúčať Bohu , 
Jeanne nech ho vyhľadá na druhý deň po svätej omši. Prišla odhodlaná na všetko. Teraz bol celkom 
zmenený a povedal: "Pokračujte len, je to duch Boží, čo Vás oživuje."
Naše demokratické časy majú málo porozumenia pre taký postup. Človek sa nevdojak pýta, odkiaľ 
mal Grignion na to právo. Väčšina jeho životopiscov, stále pripravená k obrane, vidí v tom skúšku, 
ktorú z Božieho rozkazu uložil Jeanne Delanoue, v ktorej aj skutočne obstála, pretože sa ani 
nevzpierala, ani nebola urazená, ale spoliehala sa na Boha. Či je tým ozaj všetko - alebo čo len 
niečo - vysvetlené?
Cesta k Mont Saint-Michel viedla aj cez Angers. Opäť sa ukázala skoro nepochopiteľná naivnosť 
tohoto muža s takým dalekým rozhľadom. Myslel si, že so svojím titulom ako "Apoštolský 
misionár" bez ďalšieho bude mať prístup do seminára, aby tam získaval pre založenie spoločnosti 
misijných kňazov. Nevedel, že v Angers bol biskupom /až do 1694/ brat veľkého jansenistického 
vodcu Arnaulda, Henri Arnold, že celá diecéza ešte stále silno sympatizovala s jansenizmom a že 
seminár sulpiciánov s jeho niekdajším rektorom Brenierom v čele, mohol sa udržať len s veľkou 
opatrnosťou? Zdalo sa, že zabudol, že Brenier nikdy nebol jeho priateľom. Keď ho s dôverou a plný 
radostí, že sa s ním opätovne stretáva navštívil, bol tento k nemu veľmi studený a odmietavý. Ich 
rozhovor netrval dlho. Len čo ho Ludvík Mária požiadal, aby smel hovoriť s chovancami, ukázal 
mu Brenier energicky dvere.
Grignion nikdy nepochopil toto stretnutie a pociťoval ho vždy ako jednu z najhorších krívd. Ináč 
taký mlčanlivý, keď išlo o jeho osobu, povedal vonku čakajúcemu Mathurinovi: Je to možné, aby sa 
takto zaobchádzalo s kňazom? Ale akože očakával niečo inšie? Napokon človek vždy podráždi 
ľudí, ktorí ho zamietnu, - ak im s odporúčaním vyššej inštancie ako samozrejmosť prednesie 
prosbu, ako keby odmietnutie nebolo možné.
Po dňoch modlitby na Mont Saint - Michel išiel Grignion do Rennes, mesta svojho detstva a svojich 
najšťastnejších čias. Chcel tu vyhľadať svojho starého učiteľa Belliera a poprosiť ho o odporúčanie 
k M. Jean Leudugerovi, "apoštolovi Bretónska", ktorý oddávna so skupinou asi dvadsiatich kňazov 
mal misie v jednej farnosti po druhej, najmä na vidieku. Zasa ho vtedy silno nútilo, pripojiť sa 
niekde, podrobiť sa vedeniu druhého. Aj po toľkých trpkých skúsenostiach ešte stále nepoznal, že 
pre neho nie je nijaká spoločnosť, iba ak by bol len jej vedúcim.
Zvítanie v Rennes bolo srdečné, s Bellierom a rodičmi, ktorí sa práve chystali zasa sa vrátiť do 
kraja z Montfortu, aby definitívne ostali v Coascavre, jednom zo svojich majerov. Jean Baptistovi 
sa nevodilo dobre v meste. Oddávna bol v Rennes už len sporadicky, väčšinu času naproti tomu 
strávil v                    Bois-Marquet, ktorý teraz spravoval sám. Bol zostarnutý, trocha    vyrovnanejší 
a snažil sa teraz nejako vychádzať so svojím neobyčajným najstarším. Vtedy žili u rodičov už len tri 
najmladšie dcéry, cez prázdniny aj Gabriel – Fancois, ktorý bol krátko pred kňazskou vysviackou. 
Pochopiteľným spôsobom usiloval sa Ludvík Mária práve s tým bratom nadviazať spojenie; zdá sa 
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však, že sa to nikdy celkom neuskutočnilo. Gabriel - Francois 1708 vysvätený na kňaza, pracoval 
síce o niekoľko rokov neskoršie v duchovnej správe s Ludvíkom Mária, ale potom sa utiahol do 
Iffendicu a zomrel v mladom veku. Zdá sa, že nikto nebol veľmi zdravý. Nedorástol pre prísny 
spôsob života svojho brata a na výšku jeho ideálov. Nevládal ho pravdepodobne nasledovať.
Grignion chcel zostať len krátko v Rennes, ale M. Bellier sa snažil pohnúť ho k tomu, aby ostal. 
Rozprával o ňom biskupovi chválitebné veci a tento ho prosil, aby mal niekoľko kázní v Rennes. 
Veď okrem toho musel aj vyčkať Leudugersovu odpoveď. Na jeho kázne v rôznych kostoloch 
nahrnulo sa všetko katolícke obyvateľstvo z Rennes, predovšetkým takzvané nóbl obecenstvo. To 
nebolo kazateľovi celkom po chuti. Ihneď poznal, že jeho    poslucháči patria vlastne k "vlastníkom 
dobrej pôdy", vedel však, že v takom katolíckom meste ako Rennes boli aj takí, čo neišli na jeho 
kázne, a preto by boli mali dušpastierske ošetrenie najviac zapotreby. Pre nich by bol vlastne chcel 
hovoriť, pridržal sa však prísne biskupského rozkazu a nerobil viac, ako o čo ho prosili. Keď však 
predsa počul, že v blízko ležiacom meste Dinan sa práve konali misie, nútilo ho pomáhať. Hneď sa 
vydal na cestu z Rennes.
Jeho cesta viedla cez Montfort a Iffendic. Mnoho rokov už nevidel obidve mesta. Niektorí z jeho 
niekdajších priateľov a známych medzitým zomreli alebo sa presťahovali, vyrástli nové domy, iné 
boli na spadnutie a neobývateľné. Stará slúžka André ešte žila, to sa dozvedel Ludvík Mária 
bystrým dopytovaním, bez toho, žeby ho boli poznali. Zaujímavé bolo, ako vo Fontevrault chcel, 
aby André jemu a Mathurinovi dala prenocovať "pre lásku Božiu" a nie pretože to bol "on". Poslal 
teda Mathurina vopred, aby v tomto zmysle vyslovil jeho prosbu za seba a za neho.
Bolo už neskoro, hmlistý novembrový večer, keď Mathurin došiel k domu slúžky André. Nebolo to 
nič čudné, že táto pred cudzincom chytro zasa zavrela dvere. Nemala chuti pustiť sa do 
dobrodružstva. Cudzincov "zbožný výrok" urobil na ňu malý dojem, nedával jej rozhodne záruku, 
že má do činenia s čestným človekom. Keď Ludvík Mária prišiel za ním a dozvedel sa o príhode, 
urobil veľký oblúk okolo tohoto domu a zaklopal na ďalší, zasa bez úspechu. Až pri treťom alebo 
štvrtom dome ho prijal jeden starý muž, čo býval celkom sám a čoskoro ho aj poznal.
Na druhý deň sa rozšírila zvesť po celej dedine: "Pán Grignion je tu!" Chudera André! Ako len 
rýchlo vládala, vyhľadala Ludvíka Máriu a prosila, ustavične slziac, aby jej ráčil odpustiť, a aspoň 
teraz sa ubytovať u nej. A pretože to bola chudobná slúžka a nie abatyša z Fontevrault, dal sa 
obmäkčiť ba nechal sa obsluhovať, aby starej žene urobil radosť.
Pri odchode však povedal: "Matka Ándré, výborne ste sa o mňa starali. Ale druhýkrát musíte sa 
viac cvičiť v pravej láske k blížnemu. Zabudnite na pána Grigniona a myslite na Ježiša Krista. On je 
všetko. Jeho musíte vidieť v každom chudobnom" .
V Dina sa stala podobná scéna. Jeho najstarší brat Joseph - Pierre. ktorého taktiež nevidel viac ako 
desať rokov, bol tam dominikánskym pátrom a mal úrad sakristána. Ludvík Mária ho poznal hneď, 
ale on nepoznal jeho, zdá sa, že sa silno zmenil za týchto desať rokov /azda nosil aj bradu/. Prosil o 
dovolenie slúžiť svätú omšu a oslovoval pritom Josepha - Pierra jednoducho "milý brat", bez toho, 
aby sa dal poznať. Tento sa zlostil nad oslovením, ktoré sa hodilo  laických bratov, ale nie pre neho, 
ktorý ako kňaz chcel, aby ho oslovovali prinajmenej "pater". Svoju nesmrteľnosť ukázal veľmi 
zreteľne, vyložil najjednoduchšie paramenty a neuznal ho za hodného ani pohľadu. Keď popoludní 
náhodou stretol Mathurina, spýtal sa ho, kto je ten jeho pán, "tento kňaz bez spôsobov". - "Jeden 
pán z Montfortu". Ako sa volá. "Grignion". - "Grignion? Veď je to potom môj brat!" - Na druhé 
ráno vyhľadal Joseph - Pierre najpeknejšie paramenty, pozdravil svojho brata čo najsrdečnejšie a 
robil mu láskavé výčitky, že sa nedal poznať. Jeho chovanie v predošlý deň mu bolo viditeľne 
trápne a v pomykove hovoril mnoho a nahlas. Ludvík Mária sa usmieval: "Nepozdravil som ťa ako 
milého brata?" - A druhý hneď pochopil ponaučenie.
Po výpomoci pri misiách v Dinane, kde Grignion nevedomky a nechtiac bol priamo dušou celého 
podnikania vrátil sa do Rennes a dozvedel sa tam, že M. Leuduger rád ho chce prijať medzi svojich 
misijných kňazov. Zaraz odobral sa k nemu aj s Mathurinom: so všetkým svojím idealizmom a 
oduševnením, ochotný vziať na seba každú námahu. Hádam sotva kedy bolo človeka, ktorý by bol 
ochotnejší prispôsobiť sa a podriadiť sa a ktorý bol menej spôsobilý na to, ako on.
VII.
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M. Leuduger bol všeobecne uznávaný misionár s bohatou dušpastierskou skúsnosťou. Predtým 
kanonik zo Saint Brieux a dlhoročný farár 1683 sa vzdal všetkých úradov a hodností, aby sa ujal 
svojej misionárskej činnosti a napísal príručku pre misionárov /Le Bouquet des missions/, ktorá sa 
tešila veľkej obľube. Jeho skupina asi s dvadsiatimi kňazmi, ktorú mal po ruke boli svetskými 
kňazmi. Predsa však boli niektoré napísané pravidlá; určovali len druh a spôsob, ako vykonávať 
svoje misie. Zvlášť mnoho dávali na to, že sa nezapodievali zbierkami peňazí, ani na nejaký dobrý 
účel. Chceli jedine a len ohlasovať slovo Božie, pôsobiť dušpastiersky, ináč nič. Na živobytie 
prijímali ako almužnu od tých pánov farárov, v obvode ktorých mali svoje misie. To sa osvedčilo.
"Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte." Ludvíka Máriu, tak vrúcne odporúčaného M. Bellierom, 
prijali veľmi srdečne. Ostal asi deväť mesiacov v tejto voľnej kňazskej pospolitosti s M. 
Landugerom ako vodcom a spoluúčinkoval pri misiách v deviatich farnostiach.
Prvé misie mal s nimi v dedine La Ghéze. Leuduger ubytoval sa so svojimi misionármi na fare, 
niektorí bývali v blízkom zámku patronátnych pánov. Grignion prevzal tie úlohy, ktorými ho 
poverili a boli to najprv najskromnejšie: náboženské poučovania detí a tých dospelých, čo boli 
celkom nevedomí. Kázať sa dostal na rad až po niekoľkých dňoch. Od chvíle jeho prvej kázne bol, 
úplne nechtiac, prakticky hlavou celých misií. Celá La Chéze chcela počúvať už len jeho a len u 
neho sa spovedať. Landuger bol naradovaný nad týmto očividným účinkom misií, ktoré začali ako 
obťažné podujatie, a nechal Grignionovi najväčšiu voľnosť. Mal robiť, čo uznal za správne, aby 
získal veľmi mnoho ľudí pre Boha. To znamenalo pre neho nečakať, až kým prídu ľudia k nemu do 
kostola alebo na faru, ale vyhľadať ich v ich domovoch a majeroch v ich odľahlých chatrčiach, 
ktoré ešte nikdy nevideli kňaza, aby poznal ich život a tak im mohol lepšie poradiť a pomôcť.
Jeho stará vášeň pre reštaurovanie prepadnutých kostolov a kaplniek zasa ožila. Umelecká nálada? 
Pravdepodobne viac. Vedel, že úpadok svätýň je skoro vždy následok miznutia viery, ich 
znovuvýstavba preto predstavuje nový impulz. Takto dal podnet k reštaurovaniu svätyne "Naša milá 
Pani od nášho Pána v kríži". Táto kaplnka bola v úpadku už v 15. storočí, preto 1417 španielsky 
apoštol, sv. Vincent Ferrerský, vážne prehovoril k veriacim a zakončil proroctvom: "Obnovenie 
tejto kaplnky je vyhradené jednému mužovi, ktorého Pán Boh vzbudí v ďalekých dňoch. Príde ako 
cudzinec, bude narážať na mnoho odporu, budú ho zosmiešňovať a vysmievať sa mu, ale predsa s 
pomocou Božou privedie toto dielo k dobrému koncu. "
Ludvík Mária prirodzene nevedel nič o tomto proroctve. Až omnoho neskoršie rozpamätali sa 
najstarší z dediny na toto podanie, ktoré bolo zaznamenané v starých kronikách. Prirodzene, táto 
znovuvýstavba trvala dlhšie ako misie v La Chéze, Grignion však nešetril nijakú ešte raz tak dlhú 
cestu, aby v nasledujúcich týždňoch sa zasa vždy vrátil do La Chéze. Dozeral na práce 
dobrovoľných remeselníkov. Keď bola kaplnka hotová a on ju slávnostne vysvätil, založil "Bratstvo 
priateľov kríža", ktoré zriadil aj v iných farnostiach. Jemu venoval /do jeho spisov prijatý/ okružný 
list. Chcel týmto založením vytvoriť trvalé, na misie stále upomínajúce zriadenie. Toto sa mu aj 
podarilo.
Rýchlo sa šíri chýr úspešného misionára na vidieku. Zvesť o Grignionovi išla z dediny na dedinu, 
od misií k misiám. Kam prišiel Leuduger so svojimi kňazmi, všade si žiadali Grigniona, ktorý sa 
čoskoro stal vlastným vedúcim. Leuduger a jeho misionári mu to dovoľovali. Videli síce dobre 
neobyčajnosť jeho postupu, svojráz, chvíľami bizarnosť jeho osobnosti, ale úspechy hovorili za 
neho. Ostatne bol stále priateľský, veľmi skromný spolupracovník, skoro bez potrieb, v každý čas 
ochotný byť v tieni druhých /keá sa to aj nikdy celkom nepodarilo/ a radostne vziať na seba 
unavujúce, zdĺhavé, nepatrné úlohy Nemohlo sa mu niě skutočne nič vytýkať, nanajvýš, že bol 
práve inakší ako oni, že mal nové myšlienky na uskutočnenie ktorých im chýbal každý talent, a 
preto práve on sám uskutočňoval svoje myšlienky.
Časom pravdaže bolo možno "pod pokrievkou" vybadať akýsi protiprúd medzi misionármi. Cítili, 
že natoľko začal obohacovať ich misijné metody, že od základu boli pretvorené. Oni sa však 
húževnato pridŕžali toho, na čo boli navyknutí, cítili sa preto duševne predbehnutí. Grignion 
priniesol príliš mnoho života do Leudugerovej misijnej skupiny, primnoho, takže to nemohli 
asimilovať. K tomu prichádzal pomaly protiprúd zvonku. Grignion hovoril ľuďom v dedinách a 
mestečkách dôkladne do svedomia, ale nie všetci sa obrátili. A neobrátenci nenávideli tohoto 
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misionára, ktorý im tak nešetrne povedal pravdu. Niektorí veľmi zručno roztrušovali proti nemu 
osočovania a upodozrievali ho z nemravného života. Ani sama väčšina jeho protivníkov 
neprikladala tomu nijakú vieru ale niečo predsa ostalo visieť.
Isto by sa to bolo všetko zasa rozplynulo, vecí Grignion pôsobil mimoriadne mnoho dobra, jeho 
kázne boli také zápalisté, že v zajatí jeho osobnosti sa všetko ostatné zabudlo. Ale on sa sám 
postaral o to, aby nezmlkla nevôľa proti nemu, ako to bolo vždy v jeho živote. Lebo on išiel stále 
priamo proti zlu a neostýchal sa použiť nijaký prostriedok, aby verejnú urážku Boha zaraz 
neoznačil potupným znakom a nezakročil proti nej.
Tak to bolo aj v malom meste Montcontfour, do ktorého prišiel s Leudugerom a jeho kňazmi. Prišiel 
tam ako prvý a zažil práve tak groteskné, ako aj pohoršlivé divadlo. Bol práve "veľký odpust“ Saint 
Mathurin, sviatok kostolného patróna mesta, a tento odpust sa slávil rozpustilou hodárskou náladou 
s jarmočným zhonom a tancom pred kostolom,pri čom sa to odohrávalo nielen ohnivo, ale aj 
neslušne. Grignion hneď videl, o čo ide. Niekto iný by sa bol azda utiahol a vyčkal príhodnější deň 
pre začiatok misií. Alebo bol by sa býval modlil v kostole až do príchodu druhých misionárov, a 
potom by sa bol s nimi poradil, čo by sa mohlo robiť. Nakoniec, veď Leuduger bol vedúcim misií, 
opatrenia museli teda vychádzať od neho. Grignion však videl len urážku Boha, a už stál na podiu 
samopašných hudobníkov, vzal im jednoducho nástroje z ruky, takže hudba náhle zamĺkla a 
tancujúce páry udivene a zlostne vzhliadli. To všetko sa stalo tak rýchlo, že nikto sa nebránil. Bolo 
to pravé prepadnutie.
Do náhleho ticha zahlaholil teraz Grignionov silný hlas: "Kto je za Boha, nech ai kľakne so mnou, 
aby uzmieril jeho spravodlivosť!" Kľačiac uprostred, medzi ľudom, začal sa modliť ruženec. Masa 
potrebovala niekoľko sekúnd, aby sa vzpamätala. Niektorí rozhorčene vykrikovali, iní sa výsměšně 
smiali, mnohí však boli ticho a zarazení nevedeli čo by mali robiť. Nakoniec si predsa väčšina z 
nich kľakla a s Grignionom sa modlili ruženec do konca. Nakoniec uznali sami, že sa zneužíval 
sviatok kostolného patróna. Starosta sa poďakoval výslovne Ludvíkovi Márii a priznal sa mu, že sa 
už roky bez úspechu spolu s farárom pokúšal dôstojnejšie usporiadať odpust Saint Mathurina. Reči 
nič neosožili a k nejakým opatreniam že sa nemohol rozhodnúť. Je teda rád, že tu Grignion urobil 
nápravu.
Keď za ním prišiel Leuduger s ostatnými kňazmi, misie sa mohli nehatene začať ešte v ten istý 
večer. Masa bola prinútená vyčistiť námestie pred kostolom. Stále však boli niektorí, čo sa hnevali 
na misionára, ktorému neprepáčili tento husársky kúsok. "Pílili" Leudugerovi a druhým kňazom uši 
svojimi žalobami a toto žalovanie nebralo konca, pretože Ludvík Mária skoro denne dodával nový 
materiál.
Príčinou ponôs bola napr. v Montcontour vec s neslušným obliekaním žien. Grignion kázal najprv 
proti tomu a napomínal, ale bez úspechu. Potom vynechal jednoducho pri prijímaní také, ktorých 
oblečenie uznal za vyzývavé. Medzi nimi boli aj ženy niektorých vplyvných honorácií z 
Montcontour, ktoré sa cítili verejne zahanbené. Prirodzene nešetril protestami u Leudugera.
Tomuto toho bolo časom priveľa. Denne takéto žaloby! Uznal, že Grignion napriek svojim 
úspechom bol na trvalo     veľmi obťažným. Druhí misionári už skoro s ním nechceli 
spolupracovať. Ako kedysi chovanci v Paríži povedali: "Človek nikdy nevie, čo urobí v najbližšej 
chvíli." Báli sa jeho husárskych kúskov: "Veď nemožno všetko naraz zmeniť. Prečo víriť toľko 
prachu?" To bol ich postoj. Chceli byť misionármi, zaiste, ale nie na tento stále "dobrodružný" 
spôsob. Pri spoločných obedoch zbadal Grignion ich nepriateľskú zdržanlivosť, ktorá sa čoskoro 
stala otvoreným odporom. Na jednej strane bol on, celkom sám, na druhej oni všetci. Nakoniec, ako 
vždy v jeho živote, pomerne nepatrný prípad spôsobil, že "nádoba pretiekla".
Grignion sa nepridržiaval napísaného pravidla, ktoré zakazovalo zbierky peňazí. Po večernej kázni 
zozbieral Grignion raz pred kostolnými dverami peniaze na omše za dušičky. Ľudia dávali hojne, 
rozhorlili sa za túto základinu a sľúbili, že ju budú aj ďalej konať. Keď prišiel Grignion na večeru 
na faru, videl stáť Leudugera na prahu s pochmúrnou tvárou. Ludvík Mária priateľsky pozdravil, 
druhý však pozdrav neopätoval, ale pokarhal ho a upozornil ho málo vetami, že sa vzdáva jeho 
ďalšej spolupráce. Grignion sa ticho utiahol a vydal sa na cestu na druhé ráno, sprevádzaný 
Mathurinom a Jeanom, ktorého vtedy získal ako sprievodcu /o ňom nie je známe nič bližšieho/.
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Leuduger tento krok neskoršie veľmi oľutoval. Vydával o Grignionovi vždy to najlepšie svedectvo a 
chcel ho rozhodne zasa získať ako spolupracovníka bez akýchkoľvek podmienok. Až pridobre cítil, 
že skvelé časy jeho misijnej činnosti s vylúčením Grigniona boli preč. Isteže misie prebiehali 
pokojne ďalej, ale aj menej úspešne.
Grignion však nabudúce odmietal niekde sa pripojiť. Zdá sa, že teraz konečne pochopil, že má ísť 
sám. Menej ako inokedy myslel na svoje plánované ustanovizne: založenie ešte stále z dvoch 
členov pozostávajúcich "Filles de la Sagesse" a Spoločnosti misijných kňazov. So svojimi 
obidvoma spoločníkmi obrátil sa do Montfortu a utiahol sa tam do upadnutého niekdajšieho 
priorátu Saint-Lazare. Žili utiahnuto, trávili čas modlitbou, pokáním a znovuvýstavbou niektorých 
miestností. Zasa bol Ludvík Mária odsúdený na nečinnosť a zasa dokázal čakať.

T r e t í     diel

Žatva a odporca

1708 - 1716

Nech bol život v klauzúre Saint - Lazare akýkoľvek pekný, Grignion predsa presne vedel, že sa 
nezrovnáva s jeho vlastným povolaním. Ako "Apoštoský misionár" nemohol sa a nesmel tráviť 
svoje dni ako kartuzián. Isteže vypomáhal v rozličných farnostiach, usporiadal aj menšie misie, ale 
to všetko nebolo dielo vo veľkom o ktorom vedel, že je naň povolaný a poslaný. Okrem toho skoro 
sa vyskytli intrigánstva, ktoré mu dali podnet opustiť Saint - Lazare. Ale kam s obidvoma brami, čo 
ho nasledovali tak verne a dôverčivo?
Grignion stál zasa pred Ničím, pred tmavou stenou. Ako 35 ročný vykonal už znamenité veci, 
dosiahol dušpastierske úspechy ako nikto z jeho súčasníkov, ale teraz mu chýbalo niečo, čo 
bezpodmienečne potreboval, aby mohol ďalej pôsobiť v tom, čo mu bolo nariadené. Ludvík Mária 
však ani nevedel, kde by mal urobiť pokus. Zdá sa, že medzitým aj nahliadol, že titul, ktorý mu 
prepožičal pápež, mu vôbec naširoko neotvára dvere biskupských rezidencií. Urobil teda to jediné, 
čo sa mohlo urobiť v jeho položení: čakal ďalej.
Prešla zima a nič sa nezmenilo. Grignion vedel iba, že teraz naozaj musí opstiť svoju klauzúru. V 
máji 1708 spomenul si zrazu generálny vikár z Nantes, Msgr. Barin, že Grignion bol jeho kolegom 
v štúdiách v Saint - Sulpice. Rozprávali mu totiž o jeho zvláštnych misijných úspechoch, o jeho 
bizarných bravúrnych kúskoch, o prenasledovaniach, a Msgr Barin z toho všetkého vytušil jedno: tu 
je kňaz, čo sa nekompromisne usiluje o najvyššie a v službe dušiam je ochotný nielen všetko 
obetovať, ale má aj pastoračnú charizmu. Nech si druhí hovorili, čo chceli, so         súhlasom svojho 
biskupa pozval Grigniona do Nantes, aby tam pôsobil ako ľudový misionár.
Tento sa ihneď vydal na cestu s obidvoma bratmi, naradovaný a vďačný, že teraz bude mať zasa 
pole pôsobenia. Ale ani v najmenšom nemyslel na to, aby si vzal ponaučenie z predošlých 
skúseností a aby sa snažil nabudúce o čo možno najmenej           nápadné chovanie, aby len 
nevzbudil pohoršenie a nikoho nerozladil. Iste nechcel vzbudiť senzáciu, ale boli to už jeho 
spôsoby. Jeho príchod do Nantes odohral sa teda proti jeho vôli, ale nie bez jeho pričinenia, ako 
divadlo, ktoré poskytlo príležitosť k obveseľujúcej škodoradostí a látku na rozprávanie pre celé 
mesto.
Pri vstupe do mesta narazil na vojakov, čo sa tak prudko škriepili s akýmisi robotníkmi, že sa 
napokon obidve strany za kliatieb a krikov pustili do seba palicami a kameňmi. Grignion si kľakol a 
pomodlil sa na verejnej ulici nahlas Zdravas Mária, potom skončil chlapsky medzi bojujúcich, 
oddelil ich, nedbajúc na údery, ktoré pritom zasiahli aj jeho. Pri pokračovaní videl príčinu tohoto 
sporu: hru v kocky, na ktorú sa zjavne zabudlo vo všeobecnom zmätku. Grignion ju rozbil, načo sa 
vojaci vrhli naňho, bili ho, sputnali a chceli prebodnúť, zatiaľ čo sa on tichým hlasom usiloval 
objasniť im zhubnosť ich konania. Pravdepodobne by ho boli prebodli, keby sa tam nebol objavil 
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nejaký dôstojník, ktorý dal návrh, aby Grigniona radšej predviedli veliteľovi. Namiesto tichého 
vtiahnutia do mesta jeho budúcich misií, Ludvíka Máriu nahnevaní vojaci spútaného, do krvi 
dobytého a s roztrhanou sutanou vláčili po uliciach. Veliteľ ho síce ihneď prepustil, ale nemilý 
dojem sa nestratil tak skoro.
Napriek tomu prijal Msgr Barin svojho niekdajšieho kolegu zo štúdií priateľsky. Poveril ho 
rozličnými kázňami v meste a vypočul si ozvenu u kňazov a laikov, ktorá vykazovala širokú škálu 
od krajného oduševnenia až po najprudkejšie odmietanie. Nato sa presvedčil sám, zamiešal sa 
nepoznaný medzi poslucháčov a potvrdil si svoje presvedčenie. Teraz vedel isto: Grignion 
predstavoval obrovský duchovný kapitál pre mesto a diecézu, bola v ňom gigantická kapacita, bol 
človekom       neobyčajného formátu. Dal mu preto rozkaz mať misie v celej diecéze, kedy a kde 
uzná za dobré.
Grignion začal u vidieckeho obyvateľstva, a to v malej obce Vallet. Pretože mal úplne voľnú ruku, 
mohol konať všetko podľa svojho želania a dokázal, že je misionár celkom určitej metódy, ktorá 
bola vypracovaná a premyslená až do najmenšieho detailu, pritom však predsa pripúšťala 
požiadavky chvíľkové. Vedel, že najprv pôjde o to, aby ľudí vyburcoval z náboženskej vlažnosti a 
nezáujmu, zo všetkých možných nerestí, zo zapletenia sa do materiálnych vecí. Pretože ešte nebolo 
"masových komunikačných prostriedkov", musel použiť iné prostriedky, ktoré vyhovovali mentalite 
prostého vidieckeho ľudu.
Tiahol teda na obec svojich misií so somárom na ktorého chrbte bola zďaleka viditeľná predavačská 
truhlica: ružence, modlitebné knižky, obrázky svätých, medaile, malé zástavky atď. Už to bol 
zážitok pre obyvateľov dedín, ba aj v malých mestách. Bratia Mathurin a Jean, ku ktorým sa vari 
vtedy pripojil ako tretí Pierre, spievali pieseň, ktorú Grignion zložil zakaždým pre určité miesto, 
aby osobne oslovil jeho obyvateľov. Ohlasoval začiatok misií a vyzýval k návšteve večerných 
kázní. Potom sa nasťahoval do svojho skromného príbytku, ktorému stále dával meno 
"Prozreteľnosť", a postaral sa, aby všetci obyvatelia presne vedeli kde a kedy ho môžu zastihnúť. 
Pretože jeho misie stále trvali viac týždňov, mal príležitosť podrobne poznať život dedinských 
obyvateľov, a toto tým viac, keď sa neobmedzil na kázne, spovedanie, katechézu a stavovské náuky, 
ale polovicu dní navštevoval domy, nadväzoval osobný styk s ľuďmi a toto považoval za 
najdôležitejšie. Kde bolo obyvateľstvo veľmi chudobné, žobral preň u pár bohatých, zväčša 
statkárov a zámockých pánov. Usiloval sa aj získať niektoré ženy a dievčatá, ktoré združoval do 
náboženského bratstva. Im dal rozkaz ďalej sa starať o chudobných. Slávnostné procesie, misijné 
kríže a "Kalvárske vrchy“ /zvláštnosť Bretónska a Vendée/ mali stále živo udržiavať spomienku na 
misie a tým aj na pojaté predsavzatia. Ako kedysi v Poitiers kládol Grignion tiež veľkú váhu na 
spievanie duchovných piesní. Často vyučoval pomocou piesne, ktorá obsahovala kresťanské 
základné pravdy a ľahko sa vtlačila do pamäti jednoduchého ľudu.
S väčšou skúsenosťou a zrelosťou ako v Poitiers zachytil ihneď zvláštnu situáciu niektorého mesta, 
videl jemu vlastné závady, ale aj dobro, na ktoré sa mohlo nadväzovať. Neskoro večer, keď všetko 
spalo, bedlil ešte na modlitbách, bičoval sa ukrutne, v pevnom presvedčení, že zdar misií nezávisí 
od ich vedenia, ale od víťazstva milosti v srdciach ľudí, od víťazstva nad zlom.
Misie vo Vallete boli veľkým úspechom a ukázalo sa, že Msgr. Barin je nadšený. Poslal 
Grignionovi na pomoc mladého kňaza, ktorý sa práve neskoršie ukázal ako príťaž a Grigniona zasa 
opustil. M. Des Bastiéres pravdepodobne nemal tušenia do akého dobrodružstva sa pustil po boku 
takého mimoriadneho misionára. Už pri prvých misiách v dedine La Ghevroliére si úbožiak 
uvedomil, o akú ťažkú prácu ide, áno, aj život misionára Grignionového štýlu, ide o život, 
vystavený všeličomu i sebaobetovaniu, teda život, ktorý práve vo vlastných radoch nachádzal 
najostrejších protivníkov.
V La Chevroliére, ktorá nábožensky a mravne dosiahla nízky stav, nechcel farár nič vedieť o 
nejakých misiách. Nemohol ich síce priamo zahatať, lebo ich nariadil biskup, ale ignoroval 
misionárov, nepripustil ich do fary, odmietal ich a snažil
sa zdržovať ľudí od účasti na misiách, raz dokonca počas Grignionovej kázne, takže tento musel 
prerušiť kázeň a musel prenechať pole činnosti farárovi, ktorý sa objavil v kostolnom rúchu a v 
štole.
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M. des Bastiéres zbavený odvahy, chcel zrušiť misie, považoval ich za bezvýhľadné a ťažkú 
vyčerpávajúcu prácu za daromnú. Ludvík Mária sa len smial, zdvojnásobil svoje nočné bdenia, 
modlitby a bičovania. Zatiaľ čo sa Des Bastiéres sotva už odvážil na ulicu, nedal sá Grignion 
pomýliť vo svojich návštevách domov, zastokol odmietnutia, hanobenia a vyhrážky, vláčil sa, trasúc 
sa od horúčky /azda to bol prvý záchvat jeho neskorších obličkových bolestí/ z domu do domu vždy 
daromne, ale vždy ochotne. V priebehu nevýslovne namáhavého týždňa sa situácia pomaly zlepšila.
Ľudia boli ako premenení. Najprv hanblivo a opatrne, potom však stále dôvernejšie prichádzali ku 
Grignionovi a Des Bestiérovi do spovednice, na kázne a boli ochotní začať nový život. V krátkom 
čase mohli sa misie zakončiť. Aj farára nakoniec získali. Svojmu spoločníkovi, ktorý nevychádzal z 
úžasu a tiež zo strachu zdôveril sa Grignioniovi, že ešte nikdy nezažil také dôkladné obrátenia ako v 
La Chevroliére.
Bez oddychu, na tajné zdesenie Des Bestiérovo, išlo sa hneď na ďalšie misie. Grignion sa zasa cítil 
zdravý, čo niektorí z jeho životopiscov chcú vykladať ako zázračné uzdravenie. Keď aj bol 
neúnavne činný, nikdy nebol nerozvážny alebo nervózne náhlivý. Pochopil, že svojho 
spolupracovníka musí šetriť, že od tohoto   telesne a duševne útleho človeka nebude smieť žiadať 
príliš mnoho. Kvôli nemu a kvôli trom bratom zaviedol spoločný obed, hľadel, ab.y strava bola 
výdatná a silná pre druhých, zatiaľ čo sám misy viac podával, ako si nimi posluhoval, a bol aj 
milým, veselým druhom pri stole, ktorý sa veľmi dobre vyznal aj v tom, ako udržať pri stole 
nenútený rozhovor, čo osviežil druhých.
Išlo sa teda ďalej do dediny Vertou. Boli odhodlaní na všetko; mohlo dôjsť ešte k niečomu horšiemu 
- ako v La Chevroliére? Ale pozrime sa: srdečné prijatie na fare, plno ľudí na kázniach a na 
hodinách náboženstva nával k spovedniciam všetko podľa želania! M. Des Bastiéres žiaril. Áno, 
takto si predstavoval misionársku činnosť. O to viac bol prekvapený, keď sa Grignion viditeľne 
malomyseľný objavil na obede. Nebolo niečo v poriadku? Nie je obyvateľstvo dediny dojímavé vo 
svojej horlivosti? Iste. Ale prečo sa potom sužuje? - Konečne to Grignion vyslovil: "Tu si nás všade 
uctievajú, všetko ide hladko. Nebudú rásť nijaké plody, pretože nikde niet kríž, o aký kríž!" Ale kríž 
čo napadla brata Pierra. Našli ho umierajúceho a veľmi naľakaný a ustarostený, nepovedal však ani 
slovo. Potom nasledoval rozhovor, ktorí podávajú prví     Grignionovi životopisci: "Pierre, kde ťa 
bolí?" - "Na celom tele." - "Daj mi ruku." - "Nemôžem, je to nemožné." - Obráť sa, sem ku mne." - 
"Nejde to." - "Máš silnú vieru?" - "Ach, pater, chcel by som, aby bola silnejšia." - "Chceš ma 
poslúchať?" -
Áno, veľmi rád! - "Rozkazujem ti, aby si o štvrť hodiny vstal a nám posluhoval pri stole."
0 štvrť hodiny neskoršie posluhoval Pierre pri stole celkom zdravý. "Ako je to len možné?" 
opytovali sa ho. "Neviem to. Viem iba, že ma Pán Boh uzdravil." Ludvík Mária však mal svojskú 
zručnosť v tom, ako prejsť ponad také prípady,ktoré sa niekedy stali na jeho misionárskych cestách 
a ako odviesť pozornosť svedkov. Či išlo vtedy o zázračné uzdravenie, prirodzene, dnes sa už 
nemôže zistiť. Rozhodne náhla zmena poukazuje na niečo        mimoriadneho .
Aj misie vo Vertou sa skvele skočili a po niekoľkých menších akciách v iných dedinách vrátil sa 
Grignion so svojimi sprievodcami do Nantes, kde pôsobil cez zimu len v meste. Na jar 1709 sa však 
vydal s Des Bastiéresom a s troma bratmi ihneä na výpad. Vybral si najprv dve dediny, Inde boli 
mimoriadne neutešené pomery: Cambon a Crossac. Ako viditeľný znak pustošiacej náboženskej 
ľahostajnosti vyčnievali skoro hrozivo polorozpadnuté dedinské kostoly, ktorých vnútro nebolo 
azda ani pokryté kamennou dlažbou, ale holou zemou, lebo tu pochovávali mŕtvych namiesto na 
úplne zdivočelom cintoríne. - Grignion kázal nielen obrátenie, ale vyžadoval aj veľmi,energicky, 
aby        reštaurovali kostoly a mŕtvych zasa pochovávali na cintorínoch. Po kázniach priložil sám 
ruku k dielu a mal nakoniec okolo seba skupinu chlapcov, čo mu pomáhali. Po namáhavých 
týždňoch dosiahol, čo chcel: kostoly boli zreštaurované, hroby z kostola
odstránené, spravila sa aj kamenná dlážka a ľudia sa zobudili z náboženskej ľahostajnosti .
Msgr. Barin sľúbil, že pošle druhého kňaza, na túto zprávu sa však vrátil do Nantes Des Bastiéres 
bez rozlúčenia, bez akéhokoľvek vysvetlenia. Nie je známe, či to bola skutočne žiarlivosť, ako 
pripúšťajú prví životopisci, alebo skutočne priveľa požadoval od neho štrapačný spôsob 
Grignionových misií, alebo prosto nemohol ďalej. Ludvík Mária bol tu           rozhodne sám z 
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jedného dňa na druhý. A nie dosť na tom: o niekoľko dní neskoršie začal sa brat Pierre bez príčiny 
hádať a taktiež odišiel. To všetko sa stalo vtedy, keď bol Ludvík Mária  vyčerpaný od roboty a 
nevedel, ako by mohol uskutočniť svoje ďalšie veľké plány bez pomoci.
Našťastie dorazil Msgr. Barinom ohlásený misionár prv ako bol plánovaný a pomáhal Grignionovi 
v najbližších dedinách v okolí Nantes. M. 01ivier, muž mimoriadneho nadania, povahou učenec, 
pritom však praktický a oduševnený misionár, predsa len nebol trvalou pomocou. Asi skoro 
pochopil, že spolupráca v zmysle spoločného plánovania a vzájomných podnetov s Grignionom 
nebola možná. Ludvík Mária to nevedel. Usiloval sa, pravda, mať ohľad, rezervoval pre seba 
najťažšie práce a nikdy si nerobil nároky na chválu a uznanie. Pre neho znamenal preto nezdar 
niektorého, ako vždy vydareného spoločenstva             opätovne citlivý a neočakávaný úder. 
M. Olivier nikdy neudal dôvody, prečo sa po krátkom čase zasa utiahol a kdesi inde mal misie sám. 
Hádam uznal výhovorku za bezúčelnú. Rozhodne sa nemohol žalovať na to, že čas, strávený s 
Grignionom, by mohol zarátať medzi nudné epizódy svojho života. Aj v dedinách na okolí, aj v 
Nantes, kde Grignion misionárčil v predmestí Saint - Donatien, keď už predný tým ako "anjel 
pomsty" vyľudnil početné kabarety a pochybné krčmy a ich majiteľov prinútil, aby nerušili misie, 
išlo všetko obyčajne. A vždy bol úspech nakoniec veľmi veľký. Barin videl svoje nádeje splnené a 
tešil sa.
Začala sa teda teraz konečne pod jeho vplyvom konsolidovať Grignionova apoštolská činnosť? 
Našiel v Nantes konečne pôdu pod nohami a možnosť, nať misie postupne v celej diecéze? Vôbec 
nie. Najbližšia bolestná a závažná epizóda, ktorá zasa viedla ku zlomu; začala sa už naznačovať: 
kalvária z Pontchateau.
II.
Misie v Pontchateau, pri ktorých ešte spolupôsobil Olivier, ukázali sa najprv ako ľahké a úspešné, 
Lud bol veriaci a rád sa dal strhnúť od dobrého k lepšiemu. Grignion sa preto rozhodol na 
Magdaléninej planine, návrší pred dedinou postaviť veľkú rozložitú kalváriu. Toto bolo jedno z jeho 
vnuknutí zhora, ktorých pravosť sa ukázala väčšinou nie hneď, ale hodne neskoršie. Sochy v 
nadživotnej veľkosti pri jednotlivých staniciach krížovej cesty mali veriacim
pomocne sprítomniť Pánovo utrpenie, aby si podľa neho mohli stvárňovať vlastný život.
Prirodzene, že podnikanie, ktoré si Ludvík Mária predstavoval gigantické v rozmeroch, bolo 
spojené aj s gigantickými výdavkami a námahami, bolo to vlastne jasné šialenstvo pre misionára, čo 
bol chudobný ako žobrák, a ktorý sa okrem toho nemohol dať na to, aby ostal v Pontchateau celé 
mesiace, ale už veľmi skoro chcel a musel putovať ďalej na ďalšie misie. A predsa 
nepravdepodobnú vec urobil možnou. Strhol svojich poslucháčov k oduševneniu za kalváriu, tak že 
sa v nich prebudili plány a návrhy, predovšetkým však bezhraničná ochota pomáhať. Ich dielom sa 
mala stať táto kalvária a na stáročia mala byť ich pýchou. Odborníci medzi nimi rokovali o projekte 
po kázni na námestí pred kostolom, pri čom veľký kruh mužov, žien a detí sledoval túto debatu, 
obzerali Magdaléninu planinu a skoro začali kopať priekopu a upravovať malý pahorok.
Grignion pochodoval ďalej do susedných dedín, prišiel však často späť do Pontchateau, aby dozeral 
na práce. Medzitým sa utvorila pravá stavebná skupina, ktorá mala denne k dispozícii 500 
robotníkov na stavbu kalvárie. Stavebný materiál bol z časti darovaný, zčásti vyžobraný. V 
Pontchateau a na okolí hovorilo sa už len o kalvárii. Po pätnátich mesiacoch spoločnej práce blížilo 
sa dielo k dokončeniu. Slávnostná vysviacka mala byť 14.septembra /1710/,na
sviatok Povýšenia sv. Kríža. Už deň predtým sa objavila neprehľadná masa ľudí, čo táborila na 
čerstvom vzduchu a tu sa chcela ubytovať na noc. Aj Grignionov otec tam bol, veď všetko to 
pokladal za dielo svojho syna a chcel raz konečne sláviť triumf.
V stredu 13. septembra boli lúky čierne od ľudí. Grignion si pripravil kázeň, keď dostal expres list 
od biskupa z Nantes, ktorý prísno zakázal vysviacku kalvárie. Bleskurýchle sa rozhodol odvážiť sa 
na cestu peši do Nantes a osobne navštíviť biskupa. Zákaz považoval za nedorozumenie, za jedno z 
oných prekvapení, ktoré mu tak často pripravoval nepriateľ všetkého dobrého; ale on ho zasa raz 
premôže. Nikto nezbadal, že odišiel a vidí sa, že ani Olivier nepovedal nič, ale prosil ho iba, aby 
namiesto neho mal kázeň a pobožnosť. Zákaz však nebolo možno odvolať, lebo ho nariadil sám 
francúzsky kráľ a mal pečať versaillského dvora.„Bez vybavenia išiel Grignion v noci späť do 
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Pontcháteau a zdelil čakajúcemu množstvu biskupské rozhodnutie. Potom ich prepustil.
Sklamanie bolo pochopiteľne veľmi veľké. Pretože dôvod zákazu nebol známy - Grignion sám ho 
ešte nevedel - vynorili sa ihneď chýry. I keď Ludvík Mária požíval ešte, nech už akokoľvek, veľkú 
úctu u ľudí, predsa teraz sa odvrátili od neho, kriedou čmárali o ňom, že ho považujú za blázna. 
Teraz sa od neho definitívne odlúčil M. Olivier a starý otec cestoval nazad do Coascavre, obťažený 
novým sklamaním. S takou veľkou horlivosťou, za veľkých obetí a s toľkým oduševnením 
vykonané dielo skončilo fiaskom. Ale dosiaľ nevedel Grignion to najhoršie: Vysviacka kalvárie 
nemala byť len odsunutá, ale rozkaz znel, že kalvária sa musí zbúrať. Akýmisi, nikdy celkom 
nevysvetlenými machľami došli vo Versailles k názoru, že Pontchateau je zakrytým špionážnym 
strediskom, financovaným z Anglicka, a kalvária je iba lesť. Keď sa Ludvík Mária dozvedel ešte aj 
toto, vtedy až pocítil celú trpkosť. Ale napriek všetkému vybral sa neomrzený s obidvoma bratmi, 
ktorí ako jediní verne vytrvali pri ňom, do najbližšej dediny na ďalšie misie. Ale tam ho zastihol 
druhý biskupov list, ktorý mu zakazoval každú misijnú činnosť a dával mu naliehavú radu, aby sa 
vrátil do Nantes a robil exercície u jezuitov.
Bola naozaj kalvária z Pontchateau bláznivou myšlienkou? Vôbec nie. Najprv krásne dielo vojaci 
skutočne zbúrali, pretože ľud to nechcel urobiť. Po hrôzach revolúcie z 1789 vo vernej pamäti na 
Grigniona vystavili zasa kalváriu podľa starých plánov. Pontchateau sa až podnes považuje za cieľ 
veľkých pútí. Jeho kalvária je najväčšia v západnom Francúzsku. V roku 1821 napočítalo sa až 
10.000 pútnikov, 1823 bolo ich 50.000. V roku Grignionovho svätorečenia /1947/ vykázala 
návšteva slávností so spoločnou pobožnosťou krížovej cesty tieto čísla: 20.000 detí, 1.000 rehoľníc, 
10.000 mladistvých a 200.000 dospelých. I keď by boli toto aj rekordné čísla, návšteva kalvárie 
dnes nie je omnoho menšia. Až o 150 rokov neskoršie ako bolo naplánované, stalo sa Pontchateau 
so svojou krížovou cestou miestom modlitby a milosti, a tým je až podnes. 0 tomto neskorom 
splnení nemal však Grignion vtedy ani tušenia.
Vrátil sa ihneď do Nantes, ale tento návrat nebol triumfom. 0 udalostiach z Pontchateau sa 
rozprávalo široko ďaleko. Aj Grignionovi dobrí známi a jeho priatelia, aj Msgr. Barin, sa odtiahli od 
neho. Len matka Olivierova, ktorý ho opustil, zachovala sa k nemu verne a darovala mu malý dom, 
do ktorého sa nasťahoval s Mathurinom a Jeanom, naradovaný, že budú mať strechu nad hlavou. Čo 
obidvaja bratia robili v nasledujúcich týždňoch a z čoho žili, nie je známe. Ludvík Mária vyhovujúc 
biskupovej rade, vybral sa ihned k jezuitom, aby si u nich urobil exercície. Radi ho tam prijali. 
Chceli s ním zaobchádzať milo, milosrdne a dodať mu útechu, ktorú podľa všeobecnej mienky 
naozaj potreboval vo svojom trpkom položení. Pozrime však ako jeho spovedný otec, P. 
Préfontaine, napísal neskoršie túto cennú zprávu o týchto dňoch:
"Rozkaz zbúrať kalváriu spôsobil veľké vzrušenie v meste a tak sme sa aj my čoskoro dozvedeli o 
tom. Opýtal som sa misionára, čo je na týchto chýroch pravdy a on ich potvrdil, ale bez slova 
ponosy na tých, ktorých oprávnene smel urobiť zodpovednými za vydanie tohoto rozkazu. Tento 
pokoj duše neukázal za osem dní ani chvíľku zakalenia. Bol som skutočne prekvapený nad tým a 
obdivoval som úbohého kňaza. Poznal som ho vždy ako človeka so znamenitými vlastnosťami, ale 
táto trpezlivosť, táto odovzdanosť do Prozreteľnosti Božej, ba trvalá vnútorná radosť, čo žiarila na 
jeho tvári, spôsobili, že som ho považoval za svätého."
Niektorí pripúšťajú, že až v tomto čase zložil svoj "Obežník priateľom kríža", ktorý bol neskoršie 
pojatý do jeho spisov a ktorý svedčí o jeho oduševnenej láske ku krížu; toto však nie je zaručené .
Koncom exercícií navštívil ho M. Des Bastiéres. Prijal ho bez vypytovania, bez slova výčitky a 
veľmi sa tešil, keď jeho návštevník mu dal uhádnuť, že sa k nemu chce zasa pripojiť. Aj Des 
Bastiéres napísal neskoršie krátku zprávu o tejto návšteve. Nech je aj trocha upravená, zhoduje sa s 
výpoveďou P. Préfontaina.
"Očakával som, že zastihnem muža, zrúteného pod týmto zničujúcim úderom, a predsavzal som si, 
že urobím všetko, aby som ho potešil. Keď som ho však videl pred sebou, mal som pocit, že skôr ja 
potrebujem útechu a povzbudenie ako on. Povedal som mu: "Vy ste skutočne veľkolepý!" -"Nie 
som ani silný ani údatný, ale vďaka Bohu, nerobím si starosti. Som šťastný!" - "Ako to, vy ste 
veselý, že vám zbúrali kalváriu?" - Nie veselý, ale ani nie nešťastný. Boh to pripustil, že som ju 
staval. Teraz sa mu páči, že je zrúcaná. Jeho sväté Meno nech je zvelebené. Keby to záviselo odo 
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mňa, ostala by moja kalvária až do konca čias. Ale pretože to závisí od Boha, musí sa stať Božia 
vôľa a nie moja. Tisíckrát radšej by som zomrel, ako by som sa vzpriečil Božej vôli."
Po exercíciách Grignion zasa raz nevedel, akoby sa mal utvárať jeho ďalší život. Zákaz vykonávať 
misie v diecéze Nantes ostal v platnosti a Msgr. Barin bol pre Grigniona nedosiahnuteľný. Ludvík 
Mária spolu s Mathurinom a Jeanom viedol život modlitby a utiahnutosti v malom dome, ktorý mu 
darovala Olivierova matka. Ale taký "ohnivý muž" ako on nemohol ostať nečinný. Bol súčasne aj 
magnetom, čo priťahoval iných. Do malej kaplnky jeho príbytku prichádzali denne mnohí 
návštevníci, najmä členovia ním založeného bratstva "Našej milej Panej, Kráľovnej sŕdc". Poučoval 
ich o náboženskom živote, mal s nimi spoločné pobožnosti, povzbudzoval ich k apoštolskému 
pôsobeniu, zvlášť medzi chudobnými z Nantes, ba robil večer ďaleké obchádzky cez 
najvykričanejšie ulice. Žobráci, zbojníci, nevyliečiteľne chorí, ktorí tam vegetovali v 
neopísateľných pomeroch, v kadejakých kútoch na polozhnitej slame, boli čoskoro jeho 
milovanými priateľmi, o ktorých sa staral a ktorých ošetroval. Usiloval sa, aby sa aj druhí zaujímali 
o týchto úbožiakov, posielali im príspevky, pár zbožných sestier sa vyslovilo, že sú ochotné viesť 
dom pre nevyliečiteľne chorých. To bol prvý začiatok diela pre nevyliečiteľných, ktorému ešte dnes 
celé Francúzsko vzdáva svoju úctu.
Ostatne rozšíril poklad svojich duchovných piesní, ktoré mu stále robili dobré služby pri misiách a 
vôbec choval sa tak, ako keby začínalo bezprostredne veľké misionárske ťaženie, zatiaľ čo vo 
verejnosti v Nantes dostával sa spolu
so svojimi bratmi pomaly do zabudnutia. Biskup nemal nič proti tomu, že vo svojej kaplnke mával 
pobožnosti a že sa staral o chudobných, ale o misionárskej činnosti nechcel už nič vedieť. Tlakomer 
bol teda na bode "beznádejnosti" a sotva by sa bol zmenil bez udalostí, z ktorej Grignion zasa urobil 
látku na všeobecné rozprávanie, tento raz podivuhodného druhu.
Loire, na obidvoch brehoch ktorej leží Nantes, náhle zaplavila na jar 1711 nízko položené časti 
mesta, takže mnohí ľudia, ktorí už včas nemohli opustiť svoje domy, stlačení na strechách a štítoch 
čakali na záchranu alebo utopenie. Na prístupných miestach brehov zhromaždili sa masy, plné 
súcitu a vzrušenia, dívali sa na druhý breh k ohrozeným, netrúfali si však pomôcť im. Aj skúsení 
lodníci považovali prúd za príliš silný, aby mohli voľačo podniknúť. Vedeli, že výhľady boli 99:1. 
Ľudia prinášali potraviny, deky, šaty, ale všetko to bolo také smiešne, pretože nikto nevidel cestu, 
ako sa dostať bližšie k nešťastníkom, tým viac, keď sa čoskoro rozpútal zúrivý orkán.
Len čo Grignion počul o povodni, ponáhľal sa na breh, prehliadol ihneď situáciu, videl bezradnosť 
ľudí, skočil do člna a vyzýval silným hlasom, aby ho nasledovali; najprv bez ozveny; búrka pohltila 
jeho hlas. Potom sa váhavo vyslovilo šesť mužov, že sú ochotní nasledovať ho, a ešte ďalšie dva 
člny sa objavili, lebo sa nechceli dať zahanbiť jedným úbohým kňazom. Takto ho nasledovali, 
zatiaľ čo on im privolal: "Spoľahnite sa na Boha a nezahyniete!" Bola to tvrdá skúška dôvery, čo 
mali podstúpiť lebo bolo navidomoči isté, že vlny pohltia čln alebo ho prevrhnú. No predsa sa 
podarila dobrodružná cesta pred očami mnohých stoviek ľudí. Všetkých ohrozených zaopatrili 
potravou a oblečením, niektoré deti a chorých vzali do člnov a potom sa išlo rovnako nebezpečnou 
spiatočnou cestou v hučiacom prúde k záchrannému brehu. Tam ich prijal jasajúci, áno od radosti 
šalejúci zástup.
Človek by si mohol myslieť, že Grignion mal teraz veľkolepú príležitosť obrátiť masy alebo aspoň 
pohnúť ku spoločnej modlitbe. Nepoužil ju, ale zmizol. Skôr, ako sa začali na neho vypytovať, bol 
už doma, sušil si šaty a s nič netušiacimi bratmi sa modlil ruženec ako keby sa nebolo prihodilo nič 
zvláštneho.
Dá sa pripustiť, že Msgr. Barin využil tento hrdinský čin a za každú cenu chcel dosiahnuť pre 
Grigniona povolenie pokračovať v misionárskej činnosti. V diecéze Nantes videlo sa to pravdaže 
nie radné, pretože bolo nebezpečné ignorovať alebo obchádzať kráľove rozkazy. Napísal teda 
biskupom z Luconu a La Rochelle, taktiež niekdajším Sulpiciánom a horlivým bojovníkom tak 
proti jansenizmu, ako aj proti náboženskej vlažnosti a odporúčal im misijného kňaza takým 
presvedčivým spôsobom, že obidvaja zaraz vydali úradné pozvanie Grignionovi, aby mal misie v 
ich diecéze vo veľkom štýle. Nikdy to neoľutovali!
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III.
Začiatkom pôstnej doby /1711/ dal sa s obidvoma bratmi na cestu, najprv do Luconu. Mal 
naponáhlo, ale nenáhlil sa v ničom. Najprv chcel, jemu ešte neznámu, krajinu študovať, kraj a ľudí 
nechať na seba pôsobiť a predovšetkým cez dní duchovnej usobranosti pripraviť sa na nové 
účinkovanie. Msgr. De Lescure, biskup z Luconu prijal ho priateľsky a pridelil mu malú izbu v 
kňazskom seminári. Aj o zaopatrenie bratov sa postarali.
V seminári si najprv sotva všimli tohoto jednoduchého kňaza v obnosených šatách, ale predsa deň 
po svojom príchode pritiahol už na seba pozornosť, tento raz nie urovnaním sporov, ale jednou z 
oných mimoriadnych mystických milostí, ktoré mu častejšie daroval Boh podľa svedectva jeho 
prvých životopiscov, doteraz však vždy v skrytosti, alebo nanajvýš pred jedným svedkom. Teraz to 
prišlo ináč. Chovanec, čo posluhoval Ludvíkovi Márii pri omši v seminárskej kaplnke zbadal zrazu, 
že tento stojí nehybne s rozprestretými rukami, a to dlhý čas. Miništrant sa pokúšal prebudiť ho z 
jeho pohrúženosti pokašliavaním a diskrétnym hmkaním, ale bez úspechu. Vstal, postavil sa teda na 
úzku stranu oltára a fixíroval Grigniona, ale zasa bez úspechu. Napokon sa urobilo chudákovi 
miništrantovi nevoľno, opustil kaplnku a hlásil zvláštny prípad rektorovi seminára. Tento poslal 
odvážnejšieho chovanca k oltáru, kde Grignion ešte vždy stál nehybne. Tento ho opatrne pošklbal 
za omšové rúcho a konečne mal úspech. Radosťou opojený, ako keby bol zažil niečo divukrásné 
pekného, pokračoval Grignion vo svätej obeti.
Ihneď vedel celý Lucon, aj s biskupom o tomto prípade, zatiaľ čo Grignion sa domnieval, že je 
neznámy. Na biskupovo pozvanie mal na druhú nedeľu v dome kázeň, na ktorej bol aj biskup so 
svojou kanonickou kapitulou, Aj táto kázeň sa stala udalosťou pretože viac v duchovných kruhoch a 
pre veselú príčinu. Grignion totiž po prečítaní nedeľňajšieho evanielia fanatickej sekte albigenských 
a pritom prudko hrmel proti týmto "mužom z Albi", ktorí boli karikatúrou náboženstva a spôsobili 
mnoho nešťastia. Biskup sa díval na kanonikov a títo na biskupa: usmievanie na obidvoch stranách. 
Grignion to zbadal a skoro stratil niť. Čo to zas vyparatil? Obava, že povedal niečo nevhodného a 
tým azda zasa stratil svoje misijne pole, ho trápila. Po kázni sa zdôveril jednému z kanonikov. Tento 
mu povedal s úsmevom: "Neboli by ste bezpochyby tak prudko napadli chudákov Albigencov, keby 
ste boli vedeli, že aj náš biskup pochádza z Albi."
Grignion ihneď vyhľadal Msgr. De Lescure, aby sa u neho ospravedlnil. Ďaleko od toho, aby bol 
rozladený, bral tento vec z veselej stránky a povedal ešte stále prehlboko ustrašenému misionárovi: 
"Pán z Montfortu, niekedy aj na zlom strome rastie dobrý konár."
Vlastne teraz by bol mohol začať Ludvík Mária so svojou misionárskou činnosťou, z neznámej 
príčiny však chcel ísť na misie radšej najprv do La Rochelle a až neskoršie do diecézy Lucon. Po 
polroku prišiel zasa, mal na najrôznejších miestach úspešné misie, väčšinou za najväčších ťažkostí a 
dobrodružstiev, ale ostal v Lucone len asi päť mesiacov a potom sa tam nikdy viac nevrátil, zatiaľ 
čo La Rochelle sa stalo jeho trvalým poľom pôsobenia a diecéza zasa jeho najväčšími misiami.
IV.
Hoci sa La Rochelle ešte aj dnes dá zreteľne pozorovať ako niekdajšia pevnosť, a z dejín sa vie, že 
predovšetkým tu sa odohrávali rozhorčené náboženské boje, predsa nepôsobí pochmúrne, ale má v 
sebe niečo z útulnosti pestrého a pohyblivého malého mesta, o ktoré sa nie veľmi starajú, a ktoré 
páchne rybími konzervami. Hádam sa tento dojem dá zviesť na to, že mesto so svojím ďaleko 
viditeľným obranným hradom na západnom pobreží je rozložené pomerne veľmi úzko: úzke ulice, 
nízke domy, nad ktoré vyčnievajú mohutné kostoly silná premávka v strede, kým v okrajových 
obvodoch a v samom prístave všetko prebieha pokojne, takže prepravní robotníci uprostred 
nakladacích prác nájdu si ešte čas kŕmiť mnoho holubov,čo tu všade dookola hrkútajú a 
preprispievajú k väčšej čistote mesta. Keby tak človek porovnal La Rochelle s Poistiers, prišlo by 
mu hneď na um, aké je blízke prírode, ako napriek svojej pevností, nepôsobí uzavreto, ale priamo 
ako keby pohostinne pozývalo i keď trocha neusporiadané.
Biskup Champflour z La Rochelle bol jedným z oných vynikajúcich mužov, ktorí sa ani v 
najmenšom nedali nakaziť jansenizmom a odvážili sa vykročiť z vtedy obvyklej defenzívy. Bol 
presvedčený, že primeraná odpoveď na toto pochmúrne bludné učenie s jeho ochromovaním a 
obmedzovaním pravej zbožnosti nemôže spočívať len v tom, že ho pasívne znášanie popri vlastnej 
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pravoverností, ale v protiútopku, ktorý vyburcuje vlažných, obráti bludárov, a popri ktorom sa tma 
musí stretnúť s ohňom. Predstavoval si preto pod misionárom, ako ho potrebovala jeho doba, nie 
"humanistického opáta", ale nekompromisného podnikavého človeka, ktorý narobí o sebe rečí. 
Ľahko pochopíme, že u tohoto biskupa nikdy nestratil Grignion svoje "domovské právo". Ostal mu 
vždy naklonený a podporoval ho všetkými prostriedkami. Bol preto aj tým biskupom, ktorý smel 
zažiť, ako veľmi sa môže povzniesť mesto i diecéza, keď misionár ako Grignion smie v nich 
pôsobiť roky bez toho, aby sa mu prekážalo.
Najprv bol pravdaže aj on opatrný, veď ešte nepoznal Grigniona, ale po úspešných misiách v 
Lhoumeau, malej obci jeho diecézy, mal to Ludvík Mária u neho vyhrané. Dal mu dvoch, ba 
niekedy aj troch dominikánskych pátrov ako pomocníkov, aj M. Des Bastiéres sa zasa hlásil a jeho 
vlastný brat Gabriel - Francois dal sa tiež k dispozícii. Takto mohol misionár uskutočňovať veľké 
akcie, masy nielen vyburcovať, ale udeľovaním sviatostí aj privádzať k novému životu a upevňovať 
v dobrom.
Prvé väčšie misie v La Rochelle stali sa taktiež vynikajúcou udalosťou pre celé mesto. Ludvík 
Mária cítil oduševnenie ľudu a vedome urobil zo záveru misií, na ktorých sa okrem malej 
kalvinistickej obce zúčastnili všetci, veľkolepý sprievod, majstrovské dielo čo do organizácie, ale aj 
čo do sily presvedčenia a náboženského obsahu. Chcel úmyselne v La Rochelle, kde strach ored 
ľuďmi bol jedným z najväčších ziel, zahrať divadlo, chcel nechať zložiť otvorené priznanie sa ku 
katolíckej viere, aby sa posilnila táto viera a upevnilo povedomie pospolitosti medzi katolíkmi.
Všetko sa podarilo, ba predstihlo najodvážnejšie očakávania. Každý úspech niečo stojí. Grignion 
cenu ešte nezaplatil, ale bezprostredne po procesii ju požadovali od neho. Ktosi mu podal mäsitú 
polievku azda cestou k nezdravému alebo po nejakej kázni, a ktosi nasypal do tejto mäsovej 
polievky jed. Ako to mal vo zvyku, pil Ludvík Mária len pomaly a malých hitoch - na svoje šťastie. 
Hneď po prvom hite cítil, že je otrávený, a ešte to rýchlo povedal okolostojacim, prv ako sa v 
kŕčoch zvalil na zem. Jeden lekár mu dal rýchlo protijed ktorý ho zachránil pred smrťou. Jeho až do 
teraz ešte vždy robustná konštitúcia premohla krízu už po málo dňoch, ale odvtedy nebol viac tým 
starým, zdravým sedliackym človekom, ale vo svojej vitalite síce nezlomeným, ale nalomeným. 
Možno pripustiť, že jeho vnútorné orgány si vtedy z toho odniesli trvalé poškodenie. Hádam aj vred 
v bruchu, ktorý o dva roky neskoršie viedol k akútnemu, ťažkému ochoreniu, bol ešte následok tejto 
otravy.
Jeho duch, náboženská pružnosť a horlivosť vražedným zámerom predsa neutrpeli. Len čo sa 
zviechal z postele urobil si plán vykonať v La Rochelle niečo, čo sa dovtedy ešte nikdy 
systematicky nerobilo: vojenská duchovná správa. Pod tým rozumel duchovnú správu bez rozdielu 
tak pre dôstojníkov každej služobnej hodnosti ako pre mužstvá. Nebola to ľahká vec. Medzi 
dôstojníkmi a mužstvom boli značné rozdiely, nielen rozdiely vo vzdelaní, "obyčajní" vojaci 
spravidla nevedeli ani čítať, ani písať, ale predovšetkým rozdiely sociálneho postavenia. Jedno mali 
obidve skupiny spoločné: strach pred ľuďmi.
Ludvík Mária začal s kázaním a náboženskými rozhovormi na ceste a v kasárňach, až väčšina bola 
ochotná vyspovedať sa a prijať sväté prijímanie, - ale len potajomky! Pred všetkými sa priznať ako 
katolík vo vojenskom kabáte, na to sa nemohli rozhodnúť. Grignion nenaliehal, ale kázal Ďalej 
usiloval sa ešte viac prísť do rozhovoru s jednotlivými mužmi, vypočuť ich starostí, zdieľať s nimi 
bolesti i radosti. Kde len mohol, pomáhal im, robil poslíčka, posielal ich rodinám zprávy, skrátka, 
bol čoskoro skutočne ich "otcom", ktorého milovali a ktorý nakoniec mohol žiadať od nich, čo 
chcel.
A žiadal mnoho: procesiu všetkého vojska ulicami La Rochelle, mužstiev i dôstojníkov spoločne a 
všetkých s bosými nohami. Aj táto procesia sa uskutočnila, a dobromyseľní ľudia ju pozdravovali s 
priateľským úžasom a statočným obdivom, kalvíni hľadeli na ňu ako na niečo neslýchaného, čo 
podľa ich mienky mohol dokázať len "bosorák". V mene pravdy a v boji proti zlu verili títo 
zavedení, ale horliví ľudia, že musia robiť úklady o Grignionov život. Považovali jeho zavraždenie 
za dobrý skutok a boli ochotní vziať za to na seba každý druh pozemského trestu.
Aj tomuto vražednému zámeru unikol Ludvík Mária, tento raz zvláštnym duševným vetřením, 
inštinktívnym zľaknutím sa pred istou ulicou, cez ktorú ináč vždy prechádzal cestou domov z 
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kasární, tento raz jej však vyhol. Až po rokoch sa náhodou ukázalo, že práve v tejto ulici a v onen 
večer čakali na neho nejakí vrahovia.
Boli teda niektorí "mužovia temnoty", ktorí mu želali zlo, ale vcelku získal si La Rochelle natoľko, 
že sa obávali, že zasa pôjde ďalej. Chceli ho pripútať k mestu alebo aspoň k diecéze. Istá zámožná 
dáma, Francoise Racauld darovala mu preto malý dom na vidieku mimo mesta, ku ktorému patrila 
malá záhrada. Volal sa "Le grand Eloi" alebo polatinčené "St. Eligius". Bol prostý, poskytoval dosť 
priestoru pre Grigniona a jeho bratov a predovšetkým bol veľmi tichý. V najbližších rokoch tam 
Grignion strávil zimu. Na jar tiahol zasa na misijné cesty: približne päťdesiat misií za dva roky.
Bolo by iste zaujímavé, opísať dejiny týchto misií. Každé mali svoje ťažkosti, svoju osobitnú 
zvláštnosť, žiadali na
Grignionovi telesné a duševné sily až do posledku, mali svoje zvláštne dobrodružstvá a nakoniec sa 
predsa vždy podarili. Tieto misie však nehovoria už nič nového o misionářovéj osobnosti, pretože 
ostal verný svojej vonkajšej a vnútornej metóde, ktorá je už známa z predošlých misií.
V.
"St. Eligius" nadobudol historický v význam, pretože v roku 1712 /tak sa aspoň pripúšťa/ napísal tu 
Grignion svoju "Rozpravu o pravej pobožnosti k Márii", ktorá urobila z jeho mena pojem a dodnes 
vedie k deleniu duchov.
Titul tohoto spisu pravdaže nepochádza od samého autora, ale od jedného z neskorších vydavateľov. 
Treba tiež povedať, že nevlastníme toto dielo úplné, pretože sa asi sto stránok nenašlo. Odpisy 
úplného originálu nikdy neboli urobené. Spis sa našiel až viac ako sto rokov po jeho smrti. Úplné 
dielo hovorilo o príchode Kristovho kráľovstva, o príprave na tento príchod, o nutnosti jeho 
príchodu. Druhá časť, ktorá sa nám zachovala, rokuje o potrebe mariánskej úcty, pretože Kristovo 
kráľovstvo príde cez Máriu, o podstate tejto úcty, tejto "pravej pobožnosti" o jen dôvodoch a 
účinkoch.
Čo tu Ludvík Mária píše, je celkom v súhlase s "francúzskou školou" a základnou koncepciou zo 
Saint - Sulpice: Ježiša nájsť v Márii, Ježiša vlastniť cez Máriu a s Máriou. Bérulle a jeho 
nasledovníci, Condren, Olivier, Eudes, Tronson? dostatočne vysvetlili ako sa to má rozumieť, na 
akých teologických základoch to spočíva. Nikdy neoddeľovali Máriu od Ježiša, ale ju videli stále "v 
Ňom a s Ním", ako jeho Matku: matku v telesnom ale ešte omnoho viac v duchovnom zmysle; 
matku "Hlavy" a preto aj matku "údov". Z takto videného Máriinho materstva vyplýva pre týchto 
teológov Máriino postavenie jedinečného druhu v pláne vykúpenia, jej "moc" nad týmito pokladmi 
milostí, ktoré nám Pán zaslúžil na kríži, a tým jej význam pre život každého jednotlivca.
A oredsa bol Grignion presvedčený, že jeho spis predstavuje niečo nového, ako výslovne 
přizvukuje, že má splniť určité s veľmi dôležité poslanie, zvlášť pre budúce časy, najmä pre 
posledné časy sveta.
Čím odôvodňuje Grignion toto presvedčenie? On sám sa o tom bližšie nevyjadruje, no predsa z jeho 
spisu jednoznačne vyplýva, že chce osloviť   všetkých ľudí, že má všetkým ľudom zvestovať 
posolstvo, - v protiklade k "Francúzskej škole", ktorá má v sebe niečo exkluzívneho; v protiklade aj 
k cirkevným otcom a iným teológom, ktorých študuje, ktorých myšlienky si privlastňuje, ktorých 
diela však taktiež nie sú napísané pre verejnosť. Pre účených ako pre neučených, pre takých, čo už 
dosiahli vyšší stupeň duchovného života; ako aj pre tých, čo sa práve len zdvihli z hriechu a chcú 
začať nový život: pre nich všetkých je Mária pravou matkou duší, istou cestou, ako nájsť Ježiša 
Krista.
"Pravá pobožnosť k Márii" je, ako Grignion výslovne prizvukuje, inšpirovanou prorockou knihou. 
Hľadí do budúcnosti a predpovedá, že Mária bude triumfovať na konci čias, že apoštoli posledných 
dní budú Máriinými apoštolmi. Je to dielo, čo povstalo z nevýslovne veľkej misionárskej lásky k 
dušiam, lásky najmä k úbohým, slabým, zavedeným, v hriechoch zapleteným dušiam, ktoré Boh 
tiež volá, ktorým chce taktiež preukázať svoje milosrdenstvo, hoci ľudsky povedané miera jeho 
zhovievavosti musela by už byť vyčerpaná. Mária bude vládať objaviť ešte nové dimenzie božskej 
náklonnosti, ako v beznádejných prípadoch účinne orodovať. Krátko, ona je pravá matka duší; 
matka, ktorá vychováva, vedie, napomína a teší.
Preto môže Grignion napísať, že pravá pobožnosť k Márii je ľahšou cestou k Ježišovi Kristovi, - aj 
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ako krížová cesta. Tento zdanlivý protiklad rozrieši sa jednako v praxi náboženského života, bez 
toho, že by stratil charakter posledného milostivého tajomstva, o ktoré tu ide. Ale je to práve prax, 
ktorú Ludvík Mária vo svojom spise kladie na srdce v prvom rade, keď nie výlučne. Chce nielen 
informovať, poučovať, ale aj povzbudiť k náboženskému skutku eminentnej dôležitosti: k    úplnej 
oddanosti k Márii, alebo ako to vyjadruje k totálnej závislosti na Márii, pre ktorú nenachádza 
výstižnejšieho slova, ako už vo "Francúzskej škole" bežného "esclavage". V tomto duševnom 
postoji, ktorý je prvotne nadprirodzený, druhotne "existenciálny", stretá sa teraz
obidvoje /keď sa aj nie vždy vedome prežíva/: kríž na jednej strane, k podstate ktorého patrí to, že 
tlačí a bolí, a materinská starostlivosť Máriina, na druhej strane, ktorej je vlastné tešiť, pomáhať, 
robiť, aby sa kríž stal milým bremenom, lebo veď robí nás podobnými Pánovi.
Grignionovi teraz veľmi záleží na tom aby túto "pravú pobožnosť" k Márii, ktorá spočíva v 
bezvýhradnej oddanosti, presne vysvetlil a presne povedal, čím je a čím nie je. To sa mu môže 
najmenej nerozumieť
Už Bérulle učil, že pravá pobožnosť "spočíva v čistej dispozícii vzdávať úctu Bohu, a to v 
ustavičnom chcení byť celkom závislým na Ježišovi a na Márii" /Lettre LXXIX; Migne, col.1424 f/. 
Olier ide ešte o krok ďalej, t. j. vysvetľuje bližšie, v čom spočíva tento postoj vôle: "Aby sme 
uskutočnili svoju závislosť na Márii, je potrebné konať všetky naše skutky s Máriou, cez Máriu, v 
Márii a pre Máriu." /Oeuvres Introduction á la vie et aux vertus chrétiennes, str. 54/.
Presne to isté učí Grignion, ktorý pravdaže opätovne prízvukuje, že obsahovo nehovorí nič nového, 
a okrem francúzskej školy uvádza mnoho iných autorov. Nové je však to, že sa ešte viac púšťa do 
podrobností. Človekovi, aj Máriinmu ctiteľovi, drží bezohľadne zrkadlo pred dušou, aby videl, či 
Máriu uctieva pravým spôsobom alebo či ide bludnou cestou: "... v mariánskej úcte je dnes viac 
odrodilosti ako kedysi; ľahko ju však možno pokladať za pravú. Satan je ľstivý a skúsený falšovateľ 
mincí a klamár; oklamal už toľko duší falošnou mariánskou úctou
a uvrhol ich do zatratenia, že denne využíva svoju diabolskú skúsenosť, aby zatratil mnoho iných. 
Privádza ich totiž k tomu, aby pod kepienkom pár odriekaných modlitieb a vonkajších pobožností 
upadli do hriechu a zaspali v nom. Falšovateľ mincí falšuje obyčajne len zlato a striebro; falšovať 
iné kovy sa nevypláca. Preto aj zlý nepriateľ nefalšuje natoľko iné pobožnosti ako pobožnosti k 
Ježišovi a Márii, totiž uctievanie Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej a pobožnosť Matky Božej;  veď 
tieto sú medzi ostatnými pobožnosťami tým, čím je zlato a striebro medzi kovmi. Je teda nanajvýš 
dôležité poznať: nepravé pobožnosti k Panne Márii, aby sme sa ich varovali, a pravé, aby smes sa 
im venovali.
Potom si budeme musieť ujasniť, ktorá spomedzi mnohých rozličných foriem pravej mariánskej 
úcty je najdokonalejšia a najlepšie sa páči Matke Božej, ktorá najviac oslavuje Boha a nás najviac 
posväcuje. Pri tejto forme musíme potom ostať." /Citované podľa "Zlatej knižky“ Nr. 90 ff/.
Teraz sú falošní mariánskí ctitelia charakterizovaní a zadelení do siedmich skupín: ctitelia prepiati, 
ctitelia úzkostliví, ctitelia povrchní, ctitelia bezočiví, ctitelia vrtkaví, ctitelia svätuškárski a ctitelia 
ziskuchtiví /tenže bd. 93 f/.
Z toho už jednoznačne vyplýva, že Grignion je ďaleko od toho, aby vyhlasoval mariánsku úctu, 
ktorá pozostáva len z citových prvkov a pre praktický náboženský život má alebo nepatrný alebo 
škodlivý účinok. Človek však hneď tuší pri čítaní týchto riadkov, že jeho pravá pobožnosť kladie 
požiadavky. Veď Máriu možno len vtedy opravdivo uctievať, keď sa človek skutočne chce usilovať 
o cieľ kresťanského života: o spojenie s Bohom, bez ohľadu na to, ako ďaleko je človek od neho v 
tej chvíli.
Tento dojem sa potvrdí tým, čo potom píše Ludvík Mária o pravej úcte k Panne Márii: Je vnút o r n 
á,  pretože prichádza z duše, zo srdca a korení vo vysokej predstave o Máriinej veľkosti a láske k 
nej. Je vrúcna, pretože je plná dôvery k preblahoslavenej Panne; je svätá, pretože pôsobí, že človek 
sa varuje hriechu a napodobňuje Máriine čnosti;  stála, lebo upevňuje dušu v dobrom a vnuká jej 
odvahu v boji proti zlu v sebe a okolo seba; napokon je nesebecká, pretože privádza dušu k tomu 
"aby nehľadala seba, ale jedine Boha v jeho svätej Matke." /tamtiež, 105-110/.
Pravá úcta k Panne Márii má teda rozličné stupne alebo formy. Najlepšia, alebo ako sa vyjadruje 
Grignion, "pravá" úcta k Panne Márii spočíva v úplnej oddanosti. Ludvík Mária si uvedomoval, že 
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tým dotýka tajomstva, ku hláseniu ktorého sa cítil byť poslaný. Ono platí pre všetkých ľudí, ale 
sprístupní sa im podľa miery milosti. "Pretože podstata tejto pobožnosti spočíva v stvárňovaní 
vnútorného života, nebudú ju všetci ľudia chápať rovnakou mierou. Niektorí, azda väčšina, zastavia 
sa pri vonkajšej forme a nepôjdu ďalej. Niektorí preniknú do jej podstaty, ale dosiahnu iba prvý 
stupeň. Kto vystúpi na druhý, na tretí stupeň a konečne  kto sa tam bude ustavične zdržovať? Len 
ten  komu duch Ježiša Krista odhalí toto tajomstvo. Tento duch vovedie do neho dušu naozaj vernú, 
aby pokračovala z čnosti do čností, z milosti do milostí, z osvietenia do osvietenia až k premene 
Ježiša Krista, k   plnosti jeho mužného veku na zemi a jeho slávy v nebi /tamtiež bd 118 f/. Vernosť 
chvíle, aby bola hlbšie uvedená do onej úplnej oddanosti, ktorej rozmery sa budú roztvárať len 
postupne, - a vo svojej plnosti až vo večnosti.

Čo má teda robiť človek, ktorý v snahe nájsť a vlastniť Ježiša Krista, chce sa stať z lásky a celý 
Máriiným služobníkom? V čom spočíva vôbec onen prvý čin, čo súčasne kladie výhybku, cez ktorú 
sa človek dáva na cestu končiacu až vo večnosti? Grignion rozpráva o tom veľmi obšírne a hovorí 
najprv, že táto úplná oddanosť Matke Božej "nie je ničím iným ako dokonalým obnovením krstných 
sľubov" /tamtiež bd. 121/.
Vidí sa to najprv úžasné, pretože to prichádza trocha neočakávane, ale postupne sa to vysvetlí. 
"Tento spôsob pobožnosti spočíva teda v tom, že sa celkom odovzdáme Matke Boha, aby sme cez 
ňu celkom patrili Ježišovi Kristovi. Musíme jej darovať: 1. svoje telo so všetkými jeho zmyslami a 
údmi; 2. svoju dušu so všetkými jej schopnosťami; 3. svoje vonkajšie majetky v prítomnosti i 
budúcnosti; 4, svoje majetky vnútorné a duchovné, to znamená: svoje zásluhy, čnosti a dobré skutky 
a to minulé, prítomné a budúce. Skratka všetko, čo máme v poriadku prirodzenom i v poriadku 
milosti a všetko čo ešte môžeme nadobudnúť v budúcnosti v poriadku prirodzenosti, milosti a slávy, 
musíme jej darovať, a to úprimne. Nesmieme vyňať ani halier, ani vlas, ani najnepatrnejšie dobré 
dielo; a to všetko na celú večnosť. Pritom, si nesmieme nárokovať alebo dúfať nijakú inú odmenu 
za svoj dar, ako česť, že cez Máriu a v Márii patríme Ježišovi Kristovi. Á museli by sme to urobiť aj 
vtedy, keby táto premilá Veliteľka nebola najštedrejšia a najvzáčnejšia zo všetkých stvorení /tamtiež 
bd. 121f/ posl.
Potom Grignion, aby vylúčil nedorozumenia, presne vysvetlil, že naše dobré skutky: majú hodnotu 
zadosťučinenia, prihovorenia a zásluhy a že táto hodnota sa prirodzene nemôže darúvať, pretože 
hneď prilipne na duši, pretože spočíva v rozmnožovaní posväcujúcej milosti, a napokon prechádza 
z tejto úplnej odovzdanosti k týmto záverom:
"Touto odovzdanosťou darujeme Ježišovi Kristovi rukami Márie, teda najdokonalejším spôsobom, 
všetko,čo mu môžeme darovať. A to je omnoho viac ako pri iných pobožnostiach, ktorými mu 
dávame iba časť svojho času, svojich dobrých skutkov alebo svojich kajúcich cvičení a umŕtvovaní. 
Tu dávame a zasväcujeme všetko, ba dokonca aj právo rozhodovať nad svojimi vnútornými 
majetkami a nad zadosťučinením, ktoré deň po deň získavame svojimi dobrými skutkami; to sa 
nežiada ani v reholi... Z toho vyplýva, že človek, čo sa takto dobrovoľne zasvätil a obetoval Ježišovi 
Kristovi cez Máriu, nemôže už slobodne rozhodovať o nijakom svojom dobrom skutku. Všetko, čo 
trpí, všetko, čo dobrého myslí, hovorí alebo robí, patrí Márii, aby o tom rozhodovala podľa vôle 
svojho Syna a na jeho väčšiu česť. Táto závislosť nijako nie je na ujmu povinností stavu, v ktorom 
sme alebo budeme, napr. povinnosti kňaza, ktorý kvôli úradu alebo pre nejakú inú príčinu musí 
privlastňovať určitej osobe zadosťučinenia a prímluvnú hodnotu svätej omše veď táto odovzdanosť 
sa vykonáva len v poriadku, ako ho Boh chce a v rámci stavovských povinností. Zasväcujeme sa 
teda Matke Božej a Ježišovi Kristovi. Mária je pri tom dokonalý prostredník, ktorého si vyvoli1 
Ježiš Kristus, aby sa spájal s nami a aby sme sa my spájali s ním; a Spasiteľ je pri tom posledný 
cieľ, ktorému ako svojmu Vykupiteľovi-Bohu vďačíme za to, čím sme /tamtiež . 1.123 ff/ posl.
Ale čo má toto všetko spoločné s obnovením krstných sľubov? "Už som spomínal, že túto 
odovzdanosť možno dobre označiť aj ako dokonalé obnovenie krstných sľubov. Každý kresťan bol 
pred svojím krstom majetkom diabla. V krste alebo svojimi vlastnými ústami alebo ústami krstného 
rodiča slávnostne sa zriekol satanáša, jeho pýchy a jeho skutkov a Ježiša Krista si vyvolil za svojho 
Pána a najvyššieho Veliteľa, aby sa mu z lásky celkom oddal. To isté robíme teraz aj 
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odovzdanosťou, o ktorej je reč. Ako je to v zásvätnej modlitbe, zriekame sa satana, sveta, hriechu a 
seba samých a celkom sa darujeme božskému Spasiteľovi rukami Márie /tamtiež ČI. 126 f/.
Kto raz slávnostne vykonal tento akt musí sa teraz denne usilovať o to, aby sa z neho sťala forma, tá 
forma vnútorného života, ktorá zasa sama o sebe bude mať nekonečnú možnosť rozvoja. Na to sú 
určité cvičenia: modlitby, najmä modlitba ruženca,dobré skutky,a potom " v n ú t o r n é    c v i č e n 
i a ", ako ich Grignion nazýva, ktoré sú v skutočnosti vnútorným zmýšľaním a spočívajú v tom, že 
robíme "všetky svoje skutky cez Máriu, s Máriou, v Márii, a pre Máriu", aby sme ich robili 
dokonalým spôsobom cez Krista, s Kristom, v Kristovi a pre Krista", /tamtiež Č1.258/.
Čo si máme predstavovať v konkrétnom prípade pod týmito vnútornými cvičeniami a ako ich 
uskutočňovať?
1. Všetko cez Máriu. "Musíme robiť všetko cez Máriu, t.j. poslúchať Božiu Matku vo všetkých 
veciach a vo všetkom dať sa viesť jej duchom, ktorý je Svätý Duch Boží... Aby sa teda  duša mohla 
dať viesť Máriiným duchom, musí robiť toto: 1. Prv ako niečo robí, musí sa zrieknuť svojho 
vlastného ducha, svojho vlastného úsudku a svojej vlastnej: vôle,; napr. pred modlitbou, pred svatou 
omšou, či ju slúžime alebo spoluslávime, pred svätým, prijímaním atď. Veď predsa, keby sme 
nasledovali temnotu nášho vlastného ducha a skazenosť nášho vlastného chcenia a účinkovania - 
hoci sa nám to aj vidí dobré - boli by sme na prekážku svätému Duchu Máriinmu. - 2. Musíme sa 
celkom oddať Máriinmu Duchu, aby nami hýbal a viedol nás, ako to bude chcieť ona... Musíme sa 
v nej stratiť a ponoriť sa v nej ako kameň, ktorý sa hodí do mora. To sa môže stať jednoducho a 
rýchle krátkym pohľadom ducha, malým úkonom vôle alebo aj len slovami, napr. zriekam sa seba a 
dávam sa tebe, moja najdrahšia Matka! A keby sme aj pri tomto úkone spojenia necítili nič 
zvláštneho, nie je preto tento úkon menej účinný. Veď keby sme s tou istou úprimnosťou - Bože 
chráň - povedali "dávam sa diablovi“, necítili by sme síce pritom nijakú citeľnú zmenu, ale napriek 
tomu by sme opravdu patrili diablovi. - 3. Musíme počas skutku a po ňom tento úkon obetovania a 
spojenia občas obnovovať. Čím častejšie to budeme robiť, tým rýchlejšie dosiahneme spojenia s 
Ježišom Kristom. Toto je vždy nutným následkom spojenia s Máriou, pretože duch Máriin je aj 
duchom Ježišovým /tamtiež Čl. 258 f/ a pod.
2. Všetko s Máriou. "Musíme robiť všetko s Máriou, to je, pri všetkých našich skutkoch musíme 
pozorovať Máriu ako dokonalý vzor každej čnosti a dokonalosti, aký nám Duch Svätý daroval v 
čistom stvorení, aby sme ho napodobňovali podľa svojich slabých síl. Musíme preto pri každom 
skutku uvážiť, ako ho robila Mária alebo ako by ho urobila na našom mieste. Preto musíme najprv 
uvažovať a rozjímať o veľkých čnostiach, ktoré konala za svojho pozemského života, a to zvlášť o 
týchto: 1. o jej živej viere... 2. o jej hlbokej pokore... 3. o jej celkom božskej čistote... Pomyslime si 
na to, hovorím to ešte raz -, že Mária je: veľkou a jedinečnou odlievacou formou Božou, v ktorej 
možno rýchlo a bez veľkých výdavkov vytvárať živé obrazy Božie. Duša, ktorá našla túto formu a 
pohrúžila sa do nej, býva pretvorená podľa obrazu Ježiša Krista; veď táto forma ho verne, 
predstavuje /tamtiež Čl.260 f/.
3. Vše t k o  v Márii. "Musíme robiť: všetko v Márii. Aby sme dobre chápali toto cvičenie, musíme 
vedieť, že Matka Božia je pravým rajom nového Adama; že starý pozemský raj bol len jeho 
obrazom; V tomto pozemskom raji sú teda nepochopiteľné bohatstvá, krásy, vzácnosti a slasti, ktoré 
v ňom zanechal nový Adam Ježiš Kristus. V tomto raji nachádzal svoje radosti po deväť mesiacov. 
Konal v ňom svoje zázraky a rozšíril svoje bohatstvá s božskou štedrosťou... V tejto záhrade Božej 
rastú stromy, sadené rukou Božou a zalievané jeho olejom, ktoré denne prinášali a ešte prinášajú 
ovocie božskej sladkosti.... Len Duch Svätý môže nám dať poznať pravdu, čo sa skrýva pod týmito 
hmotnými symbolmi... Ale ako ťažko je nám, hriešnikom, dosiahnuť dovolenie, súcosť a jasnosť, 
aby sme vkročili na miesta také vznešené a sväté!... Ano, Mária je zamknutá, Mária je zapečatená; a 
úbohé deti Adam a Eva, čo boli vyhnané z pozemského raja, smú vstúpiť do tohoto nového raja iba 
zvláštnou milosťou Ducha Svätého, milosťou, ktorú si ešte len musia zaslúžiť". /tamtiež Čl. 261/ a 
nasl.
4. Všetko pre Máriu. "Nakoniec musíme robiť všetko pre Máriu. Keďže sme sa"' celkom zasvätili 
jej službe, je len spravodlivé, že všetko robíme pre ňu ako sluhovia alebo nevoľníci, áno ako otroci. 
Nie vari že by sme ju považovali za konečný cieľ týchto služieb, veď tým je jediný Ježiš Kristus; 
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ale predsa ona je najbližším cieľom, tajomným zväzkom, jednoduchou cestou, aby sme sa dostali k 
Ježišovi. Ako dobrí sluhovia a vazali nesmieme zaháľať, ale treba, aby sme  sa odvažovali a konali 
veľké veci pre túto vznešenú Vládkyňu. Je našou povinnosťou brániť jej výsady proti každému, kto 
ich zaznáva a zastávať Božiu česť proti každému útoku. Keď to pôjde, musíme každého získať pre 
jej službu a.pre túto pravú a číru formu mariánskej úcty. Musíme pozdvihnúť svoje hlasy proti 
každému zneužívaniu tejto úcty, čím sa uráža Kristus a súčasne treba získavať pre túto úplnú 
odovzdanosť. A ako" odmenu za všetky tieto služby nesmieme očakávať od Márie nič iné, ako česť, 
že budeme patriť takej milej Panej a blaženosť, že cez ňu budeme nerozlučne spojení s jej Synom 
Ježišom v čase a vo večnosti." /tamtiež bd 265 f/ nasl.
Grignion hovorí potom ešte podrobne o účinkoch tejto úplnej oddanosti Márii, ktorá napokon 
premieňa všetok život natoľko, že Máriin služobník /vždy viac a viac sa stáva "alter Christus"/.
Úvaha o pravej pobožnosti k Márii" bola hádam napísaná v jednom ťahu, v povedomí jej 
dôležitosti, ale aj vo vedomí, že jej čas ešte neprišiel. V jednej z prvých kapitol hovorí Grignion o 
osude tohoto spisu: "Dobre predvídam, že sa priženú zlobou fŕkajúce šelmy, plné zúrivosti, aby 
roztrhali svojimi diabolskými, zubami tento malý spis aj pôvodcu, ktorého použil Duch Svätý, aby 
ho napísal. Pochovajú prinajmenšom túto knižočku v temnotu a mlčanie truhly, aby nevyšla na 
svetlo.- Áno, aj tých, čo ju budú čítať a uvádzať do skutkov budú napádať a prenasledovať. Ale čo 
na tom záleží? Tým lepšie! Tento výhľad mi dodáva odvahu a dáva mi dúfať v ohromný úspech, 
totiž légiu statočných a odvážnych bojovníkov obojeho pohlavia, ktorí v nebezpečných časoch, čo 
sa blížia väčšmi ako kedykoľvek inokedy, budú bojovať  proti svetu, diablovi a skazenej 
prirodzenosti." /tamtiež bd. 113 f/ a nasl.
Toto proroctvo sa splnilo potiaľ, pokiaľ bol spis skutočne schovaný v kufri až do roku 1842 a 
nevedelo sa o jeho jestvovaní. V čase Francúzskej revolúcie zakopali ho s inými knihami a spismi a 
potom ležal nepovšimnutý v knižnici, až ho náhodou objavili. Či bol chýbajúci prvý diel zničený 
"diabolskými zubami"' alebo je totožný s Grignionovým dielom "Láska k Večnej Múdrosti", ako 
niektorí pripúšťajú, nevieme.
Zvláštne je rozhodne toto: Keď sa spis objavil, boli už dávnejšie uverejnené iné mariánské diela 
rovnakého obsahu, medzi nimi predovšetkým dielo Guillaume -, Josepha Chaminadea,. zakladateľa 
"Filles'de Marie",. "Dcér Mariiných", pod názvom "Petit traité de la connaissance de Márie et 
extraits divers súr la trés
Sainte Vierge." "Malá rozpráva o poznaní Márie a rozličné výpisy o posvätnej Panne." Aj 
Chaminade bol Sulpicián, asi osemdesiat rokov po Grignionovi, o ktorom vari nikdy; nič nepočul, 
vysvetľuje sa to tým, že Grignion účinkoval na západe Francúzska, Chaminade na juhu. Chaminade 
učí to isté ako Grignion, len používa namiesto výrazu "esclavage" slova "Byť zajedno s Máriou", 
čomu predchádza zasvätenie sa Márii. Toto dielo napriek svojej teologickej hĺbke napísané veľmi 
ľudovo a veľmi rozšírené, navidomoči nemalo ani poslania ani významu Grignionovho spisu. 
Chaminade, ktorý zomrel 1850, zanechal dve kvitnúce kongregácie, ale predsa jeho meno nikdy sa 
nestalo pojmom a jeho dielo nemalo nikdy tä nadčasovú aktuálnosť, ako Grignionov spis, o ktorom 
sa diskutuje po dnešné časy a za päťdesiat rokov vyšlo v 300 vydaniach v rozličných jazykoch, 
napriek silným osočovaniam vo vlastnom i nepriateľskom tábore.
To je vzácny zjav, to treba vziať do úvahy. Hádam je to tajomstvo krvou zaplateného poslania.
Mimovoľne sa vynára otázka, prečo je "pravá“  pobožnosť k Márii" vystavená toľkej kritike, 
nepochopeniu, odmietaniu. Prečo ju považujú veľmi seriózni katolíci, ba a i teológovia, buď za 
katolícke pohoršenie, alebo pri jej čítaní cítia prinajmenej nevoľnosť? Kým Saint - Sulpice vo 
svojich naslávnejších zástupcoch nachádza najplnšie uznanie a každý príslušník francúzskej školy 
sa pripočítava k elite kresťanov, zaobchádza sa s Grignionom ináč, hoci v podstate neučí nič iného.
Prečo je to? Môže byť mnoho dôvodov: také,čo sú viac na povrchu, v určitých nedorozumeniach 
alebo emocionálne silno ustálených predsudkoch; ale aj také, čo majú príčinu v tom, že práve v 
mariológii až podnes mnoho nie je teologicky vyzretého. Vyhlásenie preblahoslavenej Panny za 
„Matku Cirkvi" pápežom Pavlom VI. znamená síce zo strany cirkevného učiteľského úradu zasa 
veľký krok dopredu, no predsa učenie II. vatikánskeho snemu o Márii /v 8.kapitole Konštitúcie,o 
Cirkvi/ pohybuje sa v múdrych,- ale opatrných medziach. Človek má zrejme dojem, že ešte nebolo 

70



vypovedané posledné slovo o Márii, že teologická formulácia je v štádiu vývoja, ktorý ešte 
nedosiahol dokončenie. Bolo by zásadne pomýlené vidieť, v tejto obozretnosti, na ktorú narážame 
aj u niektorých výslovných teológov pochybovanie o Grignionovom učení, - celkom tak, ako keby 
bolo toto učenie niečim prepjatým, ako keby-tu bola Mária príliš uctievaná. ,Tu ide väčšmi o 
teologický výraz a s tým aj o teologické miesto mariánskej úcty.
P. Faber to vyjadril takto: "Je. našou pevnou vierou, že sa v nebi dozvieme o takých Mariiných 
nádherách, že pre našu slabosť nemožno o nich učiť bez nebezpečenstva. Nijaký odbor teológie sa 
nebude musieť tak rozšíriť, ako odbor, ktorý hovorí o nej. Svojím spôsobom bude pre svätých, čo ju 
najviac milovali taká nová ako samo oblažujúce nazeranie. Už na zemi majú dostať od nej posledné 
časy Cirkvi také znamenia, ktoré nás uvedú v úžas a premôžu nás." /Betlehem, kap. 9./.
Ďalšia otázka: Keď mal Grignion také dôležité poslanie pre celý svet, prečo nebol lásky hodným 
svätcom asi podľa druhu sv. Terezie z Avily alebo takého sv. Františka Salézskeho? Dalo by sa pred 
pokladať, že vtedy by bol mohol oveľa lepšie získavať pre svoje posolstvo..-  Zdá sa však, že Boh 
má inú mieru. Spomeňme si len na to že aj sv. Margareta Mária Alacoque sa ráta k oným svätým, 
ktorých najradšej s odstupom obdivujú, pretože jej život bol hodne bizarný, - a predsa mala 
posolstvo pre celý svet.
Nakoniec ešte otázka: Mal teda Grignionov život skutočne "mariánsky" znak? Kde sa tento 
ukazuje? Dosiaľ bol viac viditeľný vlastne jeho misionársky zápal, jeho ideál dokonale vyhovieť 
titulu "apoštolský misionár", každým vláknom svojho srdca a každou chvíľou svojho  života. Zdá 
sa, že to bolo jeho životnou formou. -Iste hovoril pri svojich misiách stále o Márii, kládol veľmi 
veľkú váhu na modlitbu ruženca, zriadil mnohé ružencové bratstvá alebo iné zbožné spolky, ktoré 
zasvätil Márii; vyrezaval sochy svojej; "Kráľovnej a Matky", nikdy nemohol hovoriť o nej bez toho, 
aby sa nestal- emfatickým, ale isto nebol z tých, ;čo majú meno Mária stále na perách, čo hovoria 
len o Márii, čo Máriu takrečeno: ako "univerzálny recept" odporúčajú všetkým, či chcú alebo 
nechcú.
Ale práve preto, tak sa zdá bol pravým mariánskym ctiteľom a tým aj pravým Máriiným apoštolom. 
Lebo videl Máriu . v poriadku  ako ho chce Boh a nechal ju predovšetkým pôsobiť tak, ako jej to 
vyhovuje:. skrytým spôsobom, všade a bez toho, žeby vystupovala do popredia, dušu svojho života, 
ale práve preto neviditeľnú, viditeľnú jedine v jej duchu a v jej čnostiach.
Grignion napísal o rok neskoršie,-taktiež v. "St.Eligius", svoje "Pravidlá pre misionárskych kňazov" 
a dal tým plánu založenia pevnú formu, ktorá sa pre nedostatok členov ešte neuskutočnila. Tieto 
pravidlá sú veľmi prosté, praktické, umiernené a múdre, opak prepiatych a svetu cudzích. Grignion, 
pravda žiada, aby jeho misionárski kňazi boli skutočne "misionármi": tým mieni apoštolsky 
putovný, život, ktorý obsahuje príznaky chudoby, umŕtvovania, bezvýhradného oddania sa 
dušpastierskemu pôsobeniu. Ich dynamický život nemal byť predsa nikdy bez poriadku, bez 
odpočinku a modlitby. 0 mimoriadnom pokání, mohutných pochodoch, zvláštnom pôste, aké 
Grignion osobne bral na seba, nie je tu reč ani slovom.
VI.
Grignion bol teraz štyridsaťročný, a teda podľa veku na najvyššom stupni „tvorivej" sily. Od svojho 
otrávenia však zreteľne cítil zrejmý úbytok síl, k čomu bolo možno na ňom pozorovať prvé náznaky 
istého utrpenia, ktoré bolo bolestivé a zoslabovalo. Málo už bolo z Herkulesa prvších rokov. Jedine 
jeho duchovné sily, nepoddajná energia v službe duši pribrali. Mohol sa aj cítiť chorý, čo na tom? 
Myslel iba na to, čo sa vo chvíli javilo ako nutné.
Na jar 1713 pokladal za potrebné vydať sa zasa na dlhý peší pochod do Paríža, aby tam v seminári 
Ducha Svätého žiadal, že by dostáli sľubu, ktorý mu kedysi dal jeho zakladateľ, jeho priateľ 
Poullart des Places: poslať misijných kňazov pre jeho rád, dielo, v tento sľub nezvratne veril. Cesta 
viedla cez Lucon, Saumur, Tours, Orleans. Pretože Ludvík Mária natrafil pri prechode cez 
chudobné dediny na nábožensky nevedomých sedliakov, vždy usporiadal malé misie, a preto 
potreboval tri mesiace na cestu do Paríža.
Prijal byt u benediktíniek Večnej poklony. Od nich sa dozvedel, že,jeho priateľ Poullart je už štyri 
roky mŕtvy, že sa však seminár rozvinul a teraz má veľký dom v Rue haute Sainte-Geneviéve. Keď 
tam zaklopal, našiel nového vedúceho, M. Louis  Bonic, ktorý ho nepoznal a nestretol sa  ani s 
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Poullartom des Places. Chovanci, ktorí poznali Ludvíka Máriu pri jeho poslednej návšteve pred 
desiatimi rokmi, boli prirodzene už dlhšie kňazmi. Jednako Grignionovo meno bolo v seminári 
pojmom, prvotnou časťou tradície domu. Ludvíka Máriu preto ihneď srdečne pozdravili. Prišiel 
práve za rekreácie a našiel príležitosť k rozhovorom. Všetci boli nadšení za "Misijných kňazov"; 
niektorí vážne mysleli na to, že sa pripoja ku Grignionovi, okamžite však nikto nebol v takej 
situácii, aby ho mohol nasledovať; seminaristi museli najprv ukončiť svoje štúdium, predstavení 
seminára neboli v tom zajedno. Ale predsa táto cesta nebola daromná, ako sa ukázalo neskoršie. 
Hoci Grignion našiel ako člena svojho diela iba M. Vatela, ktorého vtedy poznal, nasledovali iní po 
jeho smrti.
Bol vtedy v Paríži len krátko; ale predsa známy pravdepodobne cez chovacov, ktorí oduševnene 
hovorili o ňom na Sorbonne a cez benediktínky, v kaplnke ktorých raz ráno náhle uzdravil jedno 
dieťa z ťažkej a nebezpečnej kožnej vyrážky. Tak sa okolo neho utvoril kruh nábožných ľudí, ktorí 
ochotne prijímali, čo im hovoril o Bohu, o obrátení duší, o vnútornom živote o jeho pokroku. Aj 
vysokoučeným pánom, čo k nemu "zablúdili" zo Sorbonny, odporúčal modlitbu ruženca a 
poukazoval im na dôležitosť náboženského apoštolátu. Chceli ho bezpodmienečne dlhšie zadržať v 
Paríži, ale on nástojil na odchod, keď sa definitívne ukázalo, že toho času nemôže získať nijakého 
misijného kňaza.
Spiatočná cesta prirodzene, zasa peši, išla cez Poitiers. Tu žili Marie Louise Trichet /v rehoľnom 
rúchu/ a Catherine Brunet /ako čakateľka/ tak ako predtým v špitáli,vždy ešte dúfajúc, že raz sa 
budú môcť stať pravými "Filles de la Sagesse", "Dcérami Múdrosti". Akí verní boli títo dvaja ľudia, 
ktorých Grignion síce príležitostne povzbudil nejakým listom, vo všeobecnosti ich však akurát 
nerozmaznával.
Chcel prejsť cez Poitiers nepoznaný, pretože vedel, že tam sú jeho najväčší nepriatelia, a zo 
začiatku ho skutočne nepoznali. Zdá sa, že sa za posledné roky zmenil natoľko, že iba Marie - 
Lauise Trichet a Catherine Brunet v úbohom ustatom kňazovi poznali Grigniona. Aká veľká bola 
ich radosť! Či vedia ešte modlitbu, ktorú ich kedysi naučil, pýtal sa. Iste, veď sa ju mali modliť 
denne, - a už mu ju začala predriekať Marie -Louise:
Bože, Otče náš, milosrdný pane, Duchu pravdy, ja, úbohý človek, kľačím tu pred Tvojou 
velebnosťou. Viem, ako veľmi potrebujem Tvoju Božskú Múdrosť. Stratil som ju svojimi hriechmi, 
ale dôverujúc v Tvoje prisľúbenie, že ju dáš všetkým, ktorí si ju bez výhrady budú vyprosovať od 
Teba, úpenlivo Ťa dnes prosím so všetkou vrúcnosťou a v najhlbšej poníženosti o tento nebeský dar. 
Pane, pošli nám túto múdrosť, ktorá tróni po Tvojom boku, aby podporovala našu slabosť, 
osvetľovala nášho ducha, rozpaľovala naše srdcia, aby s nami hovorila a uvažovala, pracovala a 
trpela, viedla naše kroky a napĺňala náš život čnosťami Ježiša Krista a darmi Ducha Svätého, veď 
ona má všetky dobrá. Milosrdný Bože, Otče všetkej útechy prosíme Ťa o nekonečný poklad Tvojej 
Božskej Múdrosti skrze Srdce Máriino, také bohaté na zľutovania, skrze Krv. Tvojho milovaného 
Syna a Tvoju veľkú túžbu; preukazovať úbohým stvoreniam Svoje - dobrodenia. Počuj moju 
modlitbu a vypočuj ju. Amen.“
Ludvík Mária obdivoval Marie Louise Tritechovú, ale jej to nepovedal. Cítil hlboké zadosťučinenie, 
že v nej má skutočne, základný kameň, solídny základ budúcich "Filles' de la Sagesse". Aj 
Catherine Brunet obstála v skúške, ktorá trvala dosť dlho. Teraz mala už čoskoro prijať rehoľné 
rúcho. Ale ináč sa ešte nik to nezaujímal o túto novú spoločnosť. Obidve prvé sestry ostali dlhý čas 
aj jedinými sestrami.
Hádam by bol Grignion ostal ešte dlhšie v Poitiers, aby; sa bližšie porozprával so svojimi 
duchovnými dcérami, prihodil sa však zasa raz jeden z oných prípadov, na ktoré je jeho život taký 
bohatý. Markíza de Bouillé umierala. Marie Louise ho prosila, aby ju navštívil. Išiel k nej hneď, 
kľačal, dlho sa modliac pri jej posteli a bola zdravá. Hneď sa o tom hovorilo široko ďaleko. 
Grigniona spoznali a teraz sa jeho niekdajší nepriatelia stali činnými. Mali strach, že by sa mohol 
osadiť v Poitiers a chceli ho prinútiť, aby opustil mesto. Ludvík Mária, ich však predišiel a rýchlo 
sa vydal na cestu domov do La Rochelle.
Keď tam došiel, bol už veľmi chorý a už to nemohol zakryť. Vred v bruchu mu pôsobil 
neznesiteľné bolesti, a priviedol ho na pokraj hrobu. Zdalo sa, že chirurgický zákrok je nevyhnutný. 
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Grigniona prijali u Milosrdných bratov v pochmúrnej nemocnici v La Bochelle, čo je celkom v 
blízkosti katedrály. Lekár vedel, že svojmu pacientovi bez narkózy /tá vtedy ešte nebola/ musí 
spôsobiť veľké bolesti, a trochu váhal, pohnutý súcitom s týmto vychudnutým. vyčerpaným 
kňazom. Chcel mu ponúknuť alkohol ako omamujúci prostriedok, ale Ludvík Mária vedel niečo 
lepšieho: Počas ukrutnej procedúry spieval tichým, krehkým, ale odvážnym hlasom pieseň, čo sám 
zložil:
"Vive, Jésus, vive la Croix!
Oh, qu il est bien.juste, qu'on  aime..."
/"Nech žije Ježiš, nech žije jeho kríž! ó, ako je len správne, že ho milujeme!"/
Nedávali už mnoho za jeho život, ale ešte raz zvíťazila jeho robustná konštitúcia. Po dvoch 
mesiacoch uzdravený mohol byť prepustený z nemocnice. Uzdravený? Mohol tušiť, že veľmi dlho 
nevydrží, čo mu ešte bolo darované z doby života. Ale cítil sa dosť silný, aby sa zasa ujal svojej 
činnosti.
V najbližších mesiacoch mal misie v desiatich farnostiach, bez každej inej pomoci okrem obidvoch 
vždy ako kedysi verných bratov. Na rozkaz biskupa utiahol sa predsa medzi misiami do St. 
Eligia,aby sa trocha zotavil. Ale ani tam nebol celkom bez vonkajšieho pôsobenia. Navštevoval 
Jeanom Eudesom založené "Sestry lásky“ /od Dobrého Pastiera/, mal s nimi duchovné konferencie. 
Im daroval ako známku svojej zvláštnej zaviazanosti jednu zo svojich vlastnoručne vystrúhaných 
Madon, ktorú tam možno obdivovať ešte dnes. Aj u sestier Navštívenia Panny Márie bol veľmi 
vítaný. Miloval tento rád a cítil sa k nemu osobitne priťahovaný, odkedy počul o Margaréte Márii 
Alacoque a jej zjaveniach najsvätejšieho Srdca Ježišovho Jedna z jeho piesní upomína na tieto úzke 
zväzky.
Prinútilo ho teda teraz jeho zoslabené zdravie, aby nerozšíril svoju činnosť  na okolie La Rochelle? 
Stal sa jeho život aspoň teraz trocha pokojnejším? Ak. áno, teda len na krátky čas. Lebo sa už 
pripravoval na veľkú, únavnú cestu, na peší pochod o dĺžke niekoľko sto kilomtrov,

VII.
Nie je známe, čo pohlo Ludvíka Máriu k tomu, aby sa polroka po svojom uzdravení: /1714/, po 
námahách desiatich misií, vydal na cestu do Rouen, aby navštívil svojho priateľa z mladosti, 
kanonika Bleina. Niektorí myslia, že chcel získať Bleina pre svojich misijných kňazov. Bolo by to 
hodnoverné? Musel predsa vedieť, že priateľ jeho mladosti, s ktorým neskoršie nemal nijaké 
spojenie, odjakživa bol iným človekom ako on, že jeho život sa pohyboval stále v pevných dráhach, 
preto sa nedalo predpokladať, žeby v štyridsiatich rokoch ešte cítil náklonnosť pridať sa k misijnej 
spoločnosti, z ktorej vtedy jestvovali len pravidlá? Druhí preto myslia, že Grignion chcel ešte raz 
vidieť svojho priateľa, pretože cítil, že jeho dni na zemi sú spočítané, a z nejakej rozumovo 
nepochopiteľnej potreby ešte raz sa chcel stretnúť so spoločníkom a dôverníkom svojej mladosti.
Keď aj nevieme nič o pravej pohnútke tejto cesty, musíme byť veľmi povďační, že sa uskutočnila, 
lebo ňou boli Bleinove "Spomienky" obohatené o nevyhnutne potrebné jednotlivosti o jeho 
svojráznom priateľovi.
Grignion nijako nechcel čo možno najrýchlejšie dôjsť do Rouenu, lebo na ceste chcel mať misie. 
Odporúčajúci list od Msgr. Champfloura mal mu to umožniť. Prvá stanica bol Nantes, ktoré bolo 
preňho bohaté na najroličnejšie spomienky. Tu sa zprávy o ceste u životopiscov trocha rozchádzajú, 
o jednej epizóde však podávajú zprávu všetci, a tá je príznačná pre Grigniona, ktorý ostal celý svoj 
život, napriek najtrpkejším skúsenostiam "dieťaťom",ktoré opätovne a opätovne aj zálohové 
dôveruje a sklamaniam sa iba usmieva

Stretol istého celkom znivočeného otrhaného, hladného mladého človeka, ktorý sa mu, hľadajúc 
pomoc, hodil k nohám a vydával sa za študenta teológie. Pretože na vlastnom tele skúsil hlad a 
biedu chudobných chovancov bol Grignion dojatý od súcitu. Keď sa študent za rozhovoru vyjadril, 
že by sa k nemu najradšej pripojil hneď a stal sa jedným z jeho misijných kňazov, zaobliekol ho z 
vyžobraných peňazí od hlavý po päty, dal mu jesť a vzal ho so sebou na ďalšiu cestu, pričom o 
informoval o živote a pôsobení jeho budúcich misijných kňazov. Druhý počúval zdanlivo so 
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záujmom a prejavoval rastúce oduševnenie. Ludvík Mária nemal pochybnosti, že našiel svojho 
prvého novica.
 Všetko išlo dobre po Rennes. Tam prosil študent, ktorého meno nie je. ani známe, či by sa smel 
odobrať od svojej rodiny, ktorá údajne býva celkom blízko. Prirodzene, rád mu dovolil túto 
návštevu, a Grignion mu dal dokonca svojho somára, ktorého mal na svojich misijných cestách ako 
nosné zviera. Študent vzal somára, - a nikdy sa nevrátil. 0 pár mesiacov neskoršie, na spiatočnej 
ceste z Rouen, vynoril sa somár zasa s cudzím majiteľom. Zviera ihneď poznalo svojho pána a tento 
si ho kúpil nazad. Priatelia a známi sa smiali z Grignionovej ľahkovernosti. Ale on konštatoval: 
Lepšie je dôverovať priveľa ako primálo.
Na ceste tam sa v Rennes. dlho nezdržoval, ale ponáhľal sa ďalej do Avranches, kde chcel mať 
veľké misie, na ktoré už kul plány. Návštevu u biskupa a prosbu o potrebné povolenie pokladal za 
čisto formálnu vec, veď mal vo vrecku list od Msgr.  Champfloursa. Nemal potuchy, že biskup 
nijako nepatrí k Champfloursovým priateľom a len krátko predtým naletel jednému podvodníkovi a 
bol preto nahnevaný a nedôverčivý. Išiel na audienciu do biskupského paláca a vyletel. Biskup sa 
nedal ani do rozhovoru, ale povedal iba zčista-jasna: "Neudelím vám ani povolenie kázať v mojej 
diecéze ani celebrovať. Najväčšie potešenie by ste mi pripravili, keby ste čo najrýchlejšie opustili 
moju diecézu!" - Najrýchlejšou cestou! Grignion si teda najal koňa, prvý a jediný raz, po dlhom 
čase, na ktorom cválal až do najbližšej diecézy /pri čom sa človek čuduje, že sa naučil jazdiť/.
U biskupa z Contances mal viac šťastia. Misie v malom normandskom mestečku Saint - Ló boli 
povolené. Napred mu dali na vedomie, že veľmi horliví, bojovní jansenisti zo Saint - Ló budú ešte 
misie rušiť. Objavili sa aj hneď v plnom počte na prvej kázni, ktorú mal Grignion vonku, 
prerušovali ho výkrikmi, námietkami, osobnými útokmi. Nerozhodní poslucháči reagovali čiastočne 
odmietaním, čiastočne potleskom. Na pokračovanie kázne sa nedalo myslieť, menej z akustických 
príčin, ako kvôli rušnej atmosfére. Bleskurýchle pochopil Grignion jedine možné východisko. 
Vyhlásil, že jeho najbližšia kázeň bude sa skladať z rozhovoru medzi ním a jeho poslucháčmi. 
Každý sa môže hlásiť k slovu a predniesť svoje otázky, námietky a sťažnosti. Zástup pozorne 
načúval a všetci išli uspokojení domov v napnutom očakávaní najbližšieho dňa.
Po tom sa skutočne konala tá najmodernejšia forma kázne. Aj kňazi sa dostavili, nie aby 
misionárovi pomáhali, ale aby ho vohnali do úzkych, pretože boli jansenisticky infikovaní a hnevali 
sa na Grigniona pre tieto misie. Grigniona ostro napadli, pršali námietky a obvinenia proti 
katolíckemu učeniu a proti praxi kresťanského života, proti mariánskej úcte a ružencu. Odpovedal 
jasne, jednoducho, skromne a s takou donucovacou logikou, že nakoniec jednoznačne vyšiel ako 
víťaz, potom už odmenený úprimným potleskom všetkých aj jansenistov. Teraz bol presvedčený, že 
prišla chvíľa,- ako kedysi v La Rochelle - keď treba vykonať procesiu na posilnenie viery.
Istý mladý kňaz, ktorý sa neskoršie stal farárom v najväčšom kostole, v kostole. Našej Milej Panej 
zo Saint - Lô napísal o štyridsať rokov neskoršie pri spomienke na vtedajšie misie: "Nemôžem 
opísať, ako mnoho dobra spôsobil misionár
v tomto meste. Dokázal obdivuhodné obrátenia, ktoré vydržali až po dnešný deň a pritom celkom 
pomlčím o čnostiach, ktoré pestoval, ako som to sám videl. Natoľko silno ovplyvnil náboženský 
život v Saint - Lô, že ešte dnes mnohí žijú skutočne sväto. To všetko je ovocie jeho kázní a rád. 
Ružencovú modlitbu zakotvil tak hlboko, že sa ešte dnes verne pestuje. Také svedectvá sú aj preto 
cenné, lebo dokazujú, že Grignion nie masovou sugesciou ,vohnal ľudí do nejakého druhu' 
"obrátenia". Bola by rozhodne trvala len tak dlho, dokiaľ by bolo bývalo citeľné účinkovanie jeho 
osobnosti. Tu ide o milostivé pôsobenie, ktoré prináša trvanlivé plody.
Po pobyte v Caen, kde od príslušného biskupa z Bayeux Msgr.- de Nesmonda, taktiež dostal širokú 
plnú moc pre svoje misie, obrátil sa zasa k Rouenu, od ktorého bol ešte vzdialený 150 km. On a 
kanonik Blein sa naposledy videli pred jedenástimi rokmi. Niet náznakov na nejaký písomný styk z 
tohoto dlhého medziobdobia. Z neskorších poznámok jednoznačne vysvitá, že tento nijako, 
nezabudol na svojho priateľa z mladosti, ale s rozdeleným srdcom a so zmiešanými pocitmi prijímal 
všetky zprávy o ňom. Na jednej strane ho miloval a obdivoval na druhej zase sa zlostil práve nad 
jeho zvláštnosťami, ktoré nechápal, ktoré ho preto opätovne odpudzovali. Cítil, sa ohrozovaný vo 
svojej "pevnej schránke". Jeho postoj ku Grignionovi bol rozštiepený. Keď tento krátko pred tým, 
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než dorazil do Rouenu, oznámil svoju návštevu, bol nielen radostne prekvapený, ale aj pevne 
rozhodnutý, otvorene hovoriť
s Ludvíkom Máriou o "zvláštnostiach", aby sa tým aspoň zbavil duševnej ťarchy.
Kanonik Blein neskoršie podrobne podáva správu o tejto návšteve vo svojich "Spomienkach": 
"Prišiel sem práve na poludnie v sprievode mladého muža. Prišiel peši a ešte lačný, hoci v toto 
predpokladanie vykonal cestu šiestich míl, so železnou reťazou okolo bokov a železnými okovami 
na ramenách... Zistil som, že je veľmi ustatý, oslabený, ba vycivený od mnohej práce a tvrdých 
umrtvovaní. Bol som presvedčený, že jeho koniec už nemôže byť čďaleko, hoci mal len štyridsať, 
alebo štyridsaťdva rokov. A skutočne, zomrel o dva roky neskoršie. Jeho úplné vyčerpanie som si 
vysvetlil tým, že hugenoti v La Rochelle mu podali jed v šálke polievky. Zobral síce protijed, ale 
nemohol celkom premôcť škodlivé následky...
Začal som mu trocha odhaľovať korene . svojho žiaľu a hovoriť o tom, čo som bol počul ó jeho 
chovaní a o jeho zvláštnych obyčajoch. Pýtal som sa ho, aké má plány a či predsa dúfa, že niekedy 
nájde ľudí, čo by boli ochotní prijať jeho spôsob života. Dôvodil som ďalej, že život, aký je jeho, 
taký tvrdý, tak celkom odovzdaný do Božej Prozreteľnosti, je pre ľudí so zvláštnymi milosťami a 
čnosťami, pre mimoriadnych ľudí, čo sa na to výslovne cítia povolaní, ale nie pre obyčajných 
smrteľníkov, čo nemohli dosiahnuť taký vysoký stupeň dokonalosti, pre ktorých by bolo 
opovážlivosťou pokúšať sa o to. Ak chce získať iných kňazov za spolupracovníkov, musel, by 
zmierniť prísnosť svojho spôsobu života a trocha sa prispôsobiť všeobecným obyčajom.

V odpovedi sa odvolal na evanjelium a opýtal sa ma: "Môžeš neschvaľovať niečo, čo konal a učil 
Ježiš Kristus? Môžeš mi pomenovať spôsob života, ktorý viac vyhovuje životu Ježiša a apoštolov, 
ako život umŕtvovania,, chudoby, úplnej odovzdanosti? Pre svoju osobu nemám iné plány, ako 
podržať tento spôsob života až do konca. Malo by sa Bohu ľúbiť, aby mi poslal kňazov, čo by 
chceli so mnou podeliť tento život, potom by som bol šťastný. Ale je to vec Božia, nie moja. čo sa 
mňa týka, môžem kráčať len v šľapajách Ježiša Krista a jeho učeníkov. Čo môžeš namietať proti 
tomu? Nech si tí, čo ma nechcú nasledovať, vedú iný život, život, ktorý je spojený s menším 
trápením a tŕňmi. Považujem to za správne, ale ako sú v dome nebeského Otca rozličné príbytky, 
tak sú aj rozličné cesty, ako sa dostať k Nemu. Ja ich nechám ísť  ich cestou, nechajte mňa ísť 
mojou cestou. Nemôžeš predsa poprieť, že toto je cesta, ktorú nám ukázal Ježiš Kristus svojím 
príkladom a svojou radou, že preto je táto cesta kratšia, istejšia a dokonalejšia!"
Pýtal som sa ho ďalej : "Ale kde v evanjeliu nachádzaš odporúčanie tvojho zvláštneho, áno 
nápadného správania sa? Prečo to neodložíš alebo neprosíš Boha, aby ťa oslobodil od toho? 
Prenasledovania, odpor, sú všade tvojím údelom a príčina toho je v tvojom vystupovaní. Keď sa 
budeš môcť preniesť ponad seba, nebudeš robiť nič mimoriadneho, a nedáš ľuďom vo svete a 
tvojim protivníkom zbraň do ruky, budeš môcť spôsobiť omnoho viac dobra a nájdeš oveľa viac 
pomoci a podpory. " 
Na to mi odpovedal: Ak sa čudne a bláznivo cez deň správam, isto sa to nedeje úmyselne. Mám to 
potom od prírody a nie som si toho vedomý. Ale ak je to pohnútka uponížiť sa, má to predsa svoje 
dobro. Človek pravdaže musí raz vydať počet z toho, čo sa rozumie zvláštnym a bláznivým 
správaním sa. Ak sú to azda diela horlivosti za duše z lásky k blížnemu, umŕtvovania a čnosti, 
pokladám sa za šťastného, že som čudný. Ak je to nedostatok, tak ho nachádzame predovšetkým u 
svätých. Človek môže byť istý, že ho majú za blázna, keď sa nezrovnáva s masou a nechce si 
zariadiť život podľa jej vkusu; Áno, človek musí byť aj čudákom, keď sa chce odlíšiť oď veľkej 
masy zatratencov.
Putovný misionár musí hľadať česť Božiu na úkor svojej vlastnej cti. Musí uskutočňovať 
neobyčajné plány a viesť tvrdý boj proti svetu, diablovi a nerestí. Misionár má vždy podnikať, niečo 
nového, tvoriť alebo alebo udržať nejaké dielo. Preto je nevyhnutné, že príde do rečí. Ak spočíva 
múdrosť v opustení všetkých novôt na česť Božiu, potom trpeli apoštoli krivdu, keď tiahli ďalej z 
Jeruzalema, mali len ostať ďalej vo večeradle. Potom by nebol sv. Pavol tak mnoho cestoval a sv. 
Peter by sa nebol smel pokúsiť vztýčiť kríž na Kapitole."
Vyčítal- som mu ešte, že sa o ňom hovorí, že robí všetko podľa svojej hlavy a mienil som, že je 
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lepšie pýtať sa vo všetkom predstavených, a nepodnikať nič bez rozkazu alebo dovolenia. Túto 
zásadu uznal spontánne a povedal: "Myslím, že predsa poslúcham toto pravidlo a skutočne nič 
nekonám podľa svojho osobného náhľadu. Ale niekedy sú nepredvídané okolnosti , kedy sa 
nemožno pýtať až predstavených, alebo sa radiť s nimi. V takom prípade stačí predsa nerobiť nič, 
čím by som sa im vedome nepáčil a stále byť ochotný ihneď poslúchnuť na prvý prejav ich vôle. 
Môže sa tiež stať, že niečo dobré, čo sa začalo so súhlasom predstavených, neskoršie už nenájde ich 
schválenie, preto že sú alebo nedostatočne informovaní alebo počúvajú na reči sveta a na úsudok 
takzvaných múdrych, čo nie vždy priaznivo vyznieva pre dobré dielo. V takom prípade môžeme sa 
odovzdať len Prozreteľnosti a so spokojnosťou vziať na seba kríže a prenasledovania ako 
korunovanie a odmenu za dobrý úmysel. Bol som vždy ochotný za každých okolností podriadiť sa 
predstaveným. Ale lživé správy, osočovania a i nepriazeň zahatať nemôžem."
Táto zpráva od kanonika Bleina dáva tušiť, že rozhovor obidvoch priateľov od začiatku prebiehal 
asi veľmi čestne a otvorene, ale predsa trochu nesprávne. Grignion bol by mohol predsa poukázať 
na svoje pravidlá pre misijných kňazov, ktoré neobsahovali nič extravagantného, aby oslabil výčitky 
svojho priateľa. Že to neurobil, dáva tušiť, že chcel tiahnuť  do poľa proti akémusi duchovnému 
meštiactvu, ktorého ideály nie sú tie najvyššie, o ktoré zásadne za prepjatých vyhlasuje takých, čo 
celkom vážne berú požiadavky evanjelia. Možno teda pripustiť, že ovzdušie rozhovoru zo začiatku 
nebolo to najlepšie. Cítili dobre, ako veľmi sa rozchádzali ich ponímania života. Ale počas toho dňa 
priznal si kanonik Blein, že jeho priateľ ho síce nepresvedčil, hoci mu ostal dlžný odpovede na jeho 
múdre a trefné námietky, že však celá jeho osobnosť ho veľmi silno ovplyvnila.
Najbližší rozhovor večer v deň príchodu bol už veľmi dôverný a veľmi srdečný. "Vtedy mi práve 
ponúkali istú faru, v meste Rouen", písal Blein, a bol som veľmi neistý, čo mám robiť. Pýtal som sa 
ho na radu a on povedal doslova: "Prijmi len ponuku, prinesie ti mnoho krížov a neskoršie zasa 
zložíš úrad." Tak tomu aj doslova došlo. Bez zvláštneho vnuknutia zhora nebol by to však mohol 
vedieť.
   Za nášho rozhovoru priznal sa mi Montfort vo všetkej jednoduchosti, že požíva zvláštnu milosť 
trvalej prítomnosti Ježiša a Márie vo svojej duši. Ťažko mi padlo pochopiť toto veľké vyznačenie 
ale nechcel som klásť otázky. Hádam by sám nebol mohol opísať ten stav, lebo v mystickom živote 
jestvujú účinky milosti, ktoré sú nevysvetliteľné aj pre tie duše, v ktorých sa odohrávajú. Postaral 
som sa o to, aby na druhý deň mohol celebrovať pri oltári Matky Božej, v katedrále. Chcel som mu 
tým dať príležitosť, aby mohol vyjadriť svoju známu lásku k Márii a on celebroval skutočne svätú 
obetu s takou úctou, že všetkých prítomných naplnil obdivom.
Po svätej omši navštívil sestry od Najsvätejšej Sviatosti a na ich prosbu mal prívet o umŕtvovaní... 
Večer som ho nechal prednášať na schôdzi učiteliek. Hovoril veľmi dojímavo o stave panenstva Po 
prednáške sme sa chvíľu zabávali s učiteľkami. Grignion im zvlášť kládol na srdce modlitbu 
ruženca. Prosili ho, aby sa s nimi pomodlil ruženec podľa svojho spôsobu a on bol na to hneď 
ochotný. Modlil sa tak vrúcne, a s takou láskou k Márii, že sa s ním mladé dámy chceli modliť celý 
žaltár. Odvtedy ho volali len kňaz s dlhým ružencom, veď nosil ruženec s pätnástimi tajomstvami, a 
modlil sa ho každý deň." - Potiaľ Blein.
U týchto učiteliek išlo o istý druh , náboženského spoločenstva, ktorého predstaveným a azda aj 
zakladateľom bol kanonik Blein.; Pretože však Ludvík Mária ešte stále neochvejne veril vo veľkú 
budúcnosť svojich "Filles de la Sagesse" a okrem toho chcel, aby raz zakladatelia viedli školy, 
veľmi sa zaujímal o tieto sestry. Blein píše o tom vo svojich Spomienkach: "Môj priateľ sa 
dopytoval, ako sme všetko upravili, aby sme vytvorili pravú kláštornú obec, vyžiadal si našu 
mienku o odeve, pravidlách a stanovách, pýtal sa, akým spôsobom sme dosiahli čo možno najväčšiu 
jednotnosť a pritom, ako sme brali ohľad na osobitné povolanie týchto sestier učiteliek. Vyhlásil, že 
skúsenosť je najlepšia učiteľka, že preto si chce vziať za vzor naše pravidlá“.
Na druhý deň, odcestoval loďou "La Bouille". Bola to pravá archa Noemova, na ktorej cestovali z 
trhov domov sedliaci z okolia so svojím dobytkom. Na lodi bolo približne dvesto osôb. 
Návšteva v Rouene bola teda krátka. Mal vari Grignion pôvodne v úmysle ostať dlhšie a v 
kanonikovi Bleinovi získať, keď už aj nie člena, teda aspoň pomocníka svojich misijných kňazov a 
hádam aj svojich "Filles de la Sagesse?" A či obaja nerovnakí priatelia, ktorí si, predsa našli cestu 
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späť k istej dôvernosti, pri odchode tušili, že už jeden druhého na zemi viac neuvidia? Bleinove 
"Spomienky" o tom mlčia.
V Rennes sa teraz Grignion zdržal dlhšie. Videl mesto inými očami ako za  študentských čias, ba 
ešte aj ináč ako mladý kňaz. Jeho zostrený zrak zbadal zručne zakrývanú, a to však. nebezpečnejšiu 
skazu mravov, túto nákyšku Zlého, ktorý sa šíril. Je čudné, že nezačal hned veľké misie, nekázal, ba 
že o jeho pobyte vedelo len málo jeho známych. Či títo neboli užaslí a šokovaní, keď pri rozlúčke 
predpovedal súd Božieho trestu nad Rennes? - 0 šesť rokov neskôr veľký oheň zničil skoro celé 
mesto.
VIII.
Keď sa vrátil do La Rochelle, vyvinul Grignion v meste a v celej diecéze aktivitu, ktorej rozsah 
sotva si môžeme predstaviť. Čo vtedy vytvoril a čo z toho jestvuje ešte dnes, úplne presahuje všetko 
pochopiteľné, najma keď uvážime, že odhliadnuc od príležitostnej pomoci, bol vždy sám. 
Popri vojenskej duchovnej správe, hojných duševných cvičeniach a duchovných poradách pre 
rehoľnice, popri misiách v dedinách a mestách, popri zakladaní a vedení bratstiev a študentských 
spolkov, popri jednotlivej duchovnej správe a mnohých hodinách, v spovednici dal sa teraz do 
výstavby nového diela: do zriadenia bezplatnej školy pre chlapcov, ku ktorej ho zaiste inšpirovali 
"učiteľky", z Rouen. Nevedomosť úbohého obyvateľstva, najma detí zdala sa mu prvým zlom. Lebo 
nevedomosť vedie vždy ľahko k neresti, robí náchylným na zlé vplyvy. Okrem toho, keď sa nechodí 
do školy obyčajne nie je ani vyučovanie náboženstva. Koľké deti rástli ako zvieratká ponechané 
samy na seba alebo na ulicu, čo ich rodičia cez deň prosto poslali preč z veľmi malých bytov.
 Zaiste boli vtedy školy, aj v La Rochelle. Boli predovšetkým dostačujúce kláštorné školy, ale isto 
boli len pre takých, čo mohli zohnať školné. 0 chudobných sa nestaral nikto a toto nestaranie sa 
bolo také veľmi zabehané, že ani veriaci kresťania nevideli v tom nič vadného, alebo si to vôbec 
neuvedomovali. Bohatých analfabeti nevyrušovali, títo prijímali svoje úbohé jestvovanie s onou 
obmedzenou pokojnosťou, ktorá sa v ich stave dedila z generácie na generáciu.
Grignion to videl inými očami. Jemu bolo jasné, že za každú cenu a veľmi rýchlo treba vytvoriť 
bezplatnú školu. Ktosi mu dal k dispozícii na tento cieľ priestranný, pre školu však predsa úplne 
nevhodný dom, čoby bol každý druhý pravdepodobne odmietol. Nie tak Ludvík Mária. Hoci mu už 
vtedy nebolo ľahké byť staviteľom, stavebníkom, palierom, tesárom a murárom v jednej osobe, 
začal hneď s prestavbou tohoto domu, našiel napokon aj pomocníkov a po málo týždňoch mohol 
školu otvoriť. Učitelia sa našli z kruhu jeho mladých priateľov /pravdepodobne niekdajší študenti/, 
a žiakov našiel na ulici. Prichádzali v kŕdľoch, už zo zvedavosti. Rodičia boli zčasti radi, zčasti 
ľahostajní. Pretože bola škola bezplatná, nemali nič proti tomu. Veľmi skoro stúpol počet žiakov na 
150. Grignion s tým rátal a starostlivo nechal stupňovito pristavať triedy.
Škola nielen vzrástla, ale kvitla. Učiteľom pôsobilo vyučovanie radosť a úbohí chlapci vsadili svoju 
celú, pravdaže hrmotnú ctižiadosť do toho, aby sa len ozaj mnoho naučili. Ludvík Mária 
navštevoval školu zo začiatku veľmi často, nechával však jednako učiteľom voľnú ruku, pretože sa 
mohol na nich spoľahnúť.  Veľmi sa tešil, keď dostal od Msgr. Champfloura "dar" - mladého kňaza 
ako duchovného rektora ústavu a učiteľa náboženstva.
Ale teraz aj dievčatá túžili po škole. Rodičia mu skoro dvere išli vypučiť, ba dokonca, úrady sa 
zaujímali. Potom už pomerne ľahko zadovážili vhodný dom. Teraz bolo Grignionovi zrazu jasné, že 
nikto iný, ako jeho obidve dcéry Múdrosti, musia prevziať vedenie školy. Celkom krátko nechal 
teda prísť do La Rochelle Máriu Louisu Trichétovú a Catherinu Brunetovú. Túto zámenu si 
predstavoval iste príliš ľahko. Ženy nie sú vandrovní misionári a ich povinnosti sú viac viazané na 
miesto. Keď sa obidve konečne mohli uvoľniť, prijal ich v La Rochelle biskup, museli sa však sami 
vyznať v okruhu povinností, pre nich celkom nezvyčajných, pretože Grignion práve v tento čas mal 
inde misie a tieto nemohol prerušiť.
Keď uvážime, s akou starostlivosťou a pozornosťou sto rokov predtým sv. František Salézsky 
obklopil prvé začiatky svojho rádu Navštívenia P., Márie, aký úzky kontakt ustavične udržiaval s 
prvými matkami a sestrami, ktoré nič nerobili bez neho a nikdy neboli bez neho, potom si 
uvedomíme o koľko tvrdšie sa začínal rádový život malej, nežnej Márie Louise Trichetovej. Najprv 
prežila čakateľskú dobu desiatich rokov, nie azda v anonymite svetského rúcha, ale vo zvláštnom 
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rehoľnom šate, ako jediná sestra rádu, v ktorý okrem celkom mála ľudí už dávno nikto neveril. 
Potom odlúčenie od rodného mesta, od jej rodičov,      u ktorých už síce dávno nebývala, ktorých 
podporu si však ustavične existenčne uvedomovala, i keď sa jej nikdy nevdávala . Nakoniec príchod 
do cudzieho mesta, do nového, úplne nezvyklého okruhu pôsobenia, pre ktorý jej, ako aj Katherine 
Brunetovej chýbala každá skúsenosť. Bola sama, bez podpory z Grigonovej strany, ktorý ju odlúčil 
od všetkého a teraz aj nechal bez pomoci.
Prečo táto nepochopiteľná tvrdosť? Nebuďte netrpezlivé preto, že som ďaleko. Čím menší podiel 
mám na tomto diele, tým lepšie sa vydarí. To je moje pevné presvedčenie! Tak písal vtedy Márii 
Louise, a táto aj skutočne statočne vydržala, viedla dievčenskú školu tak dobre ako mohla, zatiaľ čo 
Gatherine Brunetová jej bola pritom skôr na ťarchu,  lebo sa nijakým spôsobom nehodila na 
vyučovanie a zaobchádzanie s deťmi a neskoršie sa naozaj zasa vrátila k opatere chorých. 
,Keď sa Grignion vrátil z misií, zložil rehoľné pravidlá "Pilles de la Sagesse." , ustanovil Máriu 
Louisu Trichetovú za predstavenú a vysvetlil jej tieto pravidlá.; Svojskosť týchto pravidiel nie je v 
živote podľa troch evanjelických rád, veď toto je spoločné všetkým rádom a náboženským 
kongregáciám, ani nespočíva vo zvláštnych umŕtvovaniach a kajúcich skutkoch vonkajšieho druhu, 
lebo na koľko bol Grignion prísny voči sebe samému, natoľko bral ohľad na omnoho útlejšiu 
ženskú konštitúciu. Isteže žiadal nasledovanie kríža, ale viac vnútornými čnosťami a predovšetkým 
úplnou, závislosťou na Márii, aby sa cez ňu dávali privádzať k Večnej Múdrosti, k Slovu, ktoré sa 
stalo telom. V tom, videl Ludvík Mária podstatu svojho diela, jeho prvý cieľ. Jemu pripojil vonkajší 
cieľ: vyučovanie detí, ošetrovanie chorých, starostlivosť o chudobných a zriaďovanie exercičných 
domov spolu s ich vedením. - Keď Msgr. Champflour schválil tieto pravidlá, povedal sám od seba: 
"Kto ich zachová, stane sa anjelom!"
V apríli 1715 bola už dievčenská škola lepšie navštevovaná ako chlapčenská.
Chvála Bohu, hlásili sa teraz aj čakateľky. Súčasne sa vynorila nová oblasť úloh v Nantes, kde boli 
ťažkosti so svetským  vedením v "Dome pre nevyliečiteľných". Ludvík Mária chcel, aby Dcéry 
Múdrosti rozšírili aj tam svoje účinkovanie, hoci ich počet bol ešte veľmi malý. Kto vie, ako veľmi 
by ich bol rozvíril, keby nebol zomrel už nasledujúceho roku? A kto vie, načo to bolo dobré? 
Možno, že on, taký ohnivý duch s dvoma sestrami a hŕstkou čakateliek bol by sa podujal na diela, 
ktoré boli ďaleko nad ich sily.
Bolo bezpochyby, dobré, ba nutné, že Mária Louise Trichetová zažila Grignionovu dynamiku a že 
jej rozumela. Tým  vládala neskoršie ochrániť "Filles de la Sagesse" pred onou meštiackou 
usadlosťou, ktorá pomaly, ale isto vedie ku stagnácii. Vedela, že sa pustila do dobrodružstva, ale 
vedela tiež, že sa toto dobrodružstvo oplatilo.; Jej vzťah k Ludvíkovi Márii bol vzťah neobmedzenej 
a bezvýhradnej dôvery. Bola dieťaťom, čo sa dalo do jeho rúk, ale pritom "silnou ženou",ktorá 
znášala jeho trpké vedenie mlčky, zabúdajúc na seba. Obdivoval ju, bola mu potechou, bez toho, 
žeby jej to bol niekedy ukázal.
Grignion mal ešte pred sebou veľký misijný program a preto chcel zasa skoro opustiť La Rochelle. 
Ale predtým sa ešte stalo niečo pamätihodného. Získal prvého "misijného kňaza" čudným 
spôsobom. M.Vatel mu síce sľúbil pred dvoma rokmi v seminári abbého des Places, že po kňazskej 
vysviacke sa hneď stane jeho spoločníkom, toto rozhodnutie však zmenil, a zabudol na
svoj sľub. Teraz chcel ísť do cudzozemských misií. V La Rochelle prerušil cestu, pretože jeho 
papiere neboli v poriadku. Loď išla ďalej bez neho a on sa obrátil na Msgr. Champfloura. Tento mu 
poradil, aby predsa ešte raz navštívil Grigniona. Pri jeho vstupe mal tento hneď istotu, že raz má 
skutočne pred sebou prvého člena svojej misijnej spoločnosti. Poradil teda ostať a M, Vatel v tom 
videl vôľu Prozreteľnosti. Ludvík Mária vzal hneď so sebou na najbližšie misie. 
M. des Bastiéres prišiel za ním a bol trochu prekvapený, že Grignion už má druhého. Jednako sa len 
ovládal a pomáhal podľa svojich síl pri misiách v Mervente, ktoré boli síce úmorné, ale prebiehali 
pokojne, na rozdiel od misií v susednom Fontenay—le Comte. -
IX.
Dnes je Fontenay-le Comte malebným, starostlivo upraveným mestom, zrejme meštiackeho razenia. 
Vtedy však bolo pravé posádkové mesto so všetkými nevýhodami takého mesta. Obyvateľstvo 
nebolo nijako potešené oznámením misií, ba ťažko ich vzalo na vedomie, pretože jeho náboženská 
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ľahostajnosť pochádzala ani nie z nevedomosti, ale zo skrytých prameňov nerestí, preto musel 
Grignion nasadiť najprv namáhavú, obťažnú a uponižujúcu prácu domácich návštev, osobných 
kontaktov. Až potom zača1 s kázňami, a to so stavovskými kňazmi, prísno oddelenými podľa 
pohlaví. Aj vojaci boli pozvaní a prichádzali dokonca veľmi radi už kvôli zmene. Nálada sa pomaly 
zlepšovala. Fontenay-le Comte pomaly prejavovalo záujem o misie, a všetko vyzeralo tak, ako keby 
sa to ešte malo zlepšiť a nakoniec viesť k úspechu.
Tu sa stala dramatická udalosť, ktorá, tak sa zdalo, že zmarí namáhavú robotu celých týždňov. 
Ludvík Mária výnimočne dovolil niektorým vojakom ísť na kázeň pre ženy, pretože na druhý 
týždeň museli opustiť mesto. Zaujali miesto v bočnej kaplnke a nikto ich nezbadal, zatiaľ, čo ženy 
zaplnili hlavnú loď a pokojne čakali na začiatok kázne. Čo sa potom stalo, rozprával večer sám 
Grignion svojim spolupracovníkom a M. Des Bastiéres to zanechal písomne. Zasluhuje si tu o to 
viac pozornosti, keďže pripojené nešetrne odhalil aj svoje vlastné, nie zvlášť hrdinské chovanie.
Grignion. oznámil: "Odobral som sa ako obyčajne okolo 4. hodiny do kostola. Pri vstupe videl som 
jedného mne známeho pána, s klobúkom na hlave, opretého o sväteničku a nachystaného zašnupať 
si. Zdalo sa, že mu je akosi veľmi nevoľno. Prišiel som k nemu a požiadal som ho, aby opustil 
kostol, pretože kázeň je určená len pre žen . Zdráhal sa a opýtal sa, za koho vlastne ho považujem. 
Tvrdil, že má práve toľko práva ostať v kostole ako ja a že je rovnako dobrým kresťanom ako ja. 
Dobre, povedal som, ostaňte tento raz, ale zajtra nesmiete už prísť. Neskoršie budem mať misie pre 
mužov, na ktorých sa môžete zúčastňovať. Tu začal divoko nadávať, vmietol mi do tváre najhrubšie 
urážky a vytiahol kord a chcel ma prebodnúť. Kľakol som si, bozkal som zem a prosil som Boha o 
odpustenie za rúhania, ktoré vyrazil tento nešťastník. Keď som vstal, prišli niektoré ženy  a snažili 
sa vytlačiť ho z koslola. Tu sa ešte viac rozbesnel, hodil sa na mňa, schytil ma za hrdlo a zasadil mi 
do žalúdka dva také silné údery, že som myslel, že sa zrútim v mdlobách. Volal som ženy na pomoc. 
Nato odišiel odo mňa, okríkol vojakov a opustil s nimi kostol. /Vojaci nemohli prísť Grignionovi na 
pomoc, pretože onen muž, vysoký dôstojník, bol ich predstaveným./
M. Des Bastiéres doplňuje túto správu: „Spovedal som v sakristii.  Na huk vyšiel som do kostola, 
aby som videl, čo sa deje. Mal som dojem, že chcú zavraždiť pána z Montfortu. S dvoma vojakmi 
som sa utiahol späť do sakristie a spoločne sme zabarikádovali dvere. Len čo vojaci opustili kostol, 
dal Grignion zavrieť dvere, rozkázal ženám, aby v tichosti znova zaujali svoje miesta. Vystúpil na 
kazateľnicu, bledý, ale s úsmevom na tvári. Kázeň, plná strhujúcej sily a dojímavej dobroty trvala 
hodinu. Svätým požehnaním uzavrel slávnosť a misionár sa chcel vydať na cestu domov. Ale ženy 
mu to bránili a volali: "Vojaci čakajú na cintoríne a chcú Vás zabiť!" A skutočne, stáli tam; 
rotmajster a jeho jazdci v dvoch radoch, šable vytiahnuté a čakali na Montforta. Tento však predsa 
len kráčal, ženami sprevádzaný pokojne cez ich rady. Tu a tam bolo počuť nadávanie, ale nikto sa 
neopovážil zdvihnúť ruku proti nemu. Ženy sprevádzali misionára až k jeho domu. Od toho dňa 
zakázali všetkým vojakom posádky zúčastňovať sa na misiách.
Čo bolo príčinou tohoto prípadu? Niektorí si myslia, že dôstojník bol opitý, iní hovoria, že sa chcel 
pomstiť na Grignionovi, pretože tento deň predtým pokarhal jeho ženu pre neslušné oblečenie. 
Rozhodne išlo o vysokého dôstojníka, istý druh nedotknuteľnosti voči úbohému bezbrannému 
kňazovi.
Proti očakávaniu mali misie vo Fontenay-le Comte predsa veľký úspech. Ba dokonca jestvuje 
správa o rozličných zázračných uzdraveniach chorých, ktoré sa vtedy stali prostredníctvom 
Grigniona. Ale bolo na ňom vidieť, že je teraz celkom vyčerpaný. Sestry Našej milej Panej, ktoré 
mali svoj kláštor na okraji mesta, chceli ho vziať na zotavenie. Jeho spolupracovníci naliehali na 
neho, aby prijal ponuku. Ale on radšej sľúbil sestrám duchovné cvičenia a utiahol sa do jednej 
jaskyne v blízkosti Mertventu, ktorú si ešte dnes možno popozerať. Je schovaná uprostred lesa, 
celkom osamotená, obklopená nádhernými stromami, ale vlhká a tmavá. To bolo jeho "sanatórium". 
Tu sa zotavil, potom sa zasa vrátil späť do Fontenay-le Comte, aby u sestier splnil svoj sľub. Tam 
poznal svojho druhého misijného kňaza, René Mulota, ktorý sa stal neskoršie jeho nástupcom.
René Mulot nebol však nejaký mladý, silou hýriaci, za misie oduševnený kňaz, ktorý by horel za 
tým, aby vzal na seba najťažšie námahy pre spásu duší. Bol pravý opak: chorľavý, vtedy bez 
energie, muž bez každého vzletu, čo sa vzdal svojho miesta na fare a zdržoval sa, aby sa zotavil u 
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svojho brata, farára susedného miesta Saint-Pompain. Do Fontenay-le-Comte prišiel len preto, žeby 
z poverenia svojho brata poprosil Grigniona, žeby mal misie v Saint-Pompain. K tomu treba ešte 
poznamenať, že obaja bratia neboli vari neobmedzení ctitelia misionára, ale s istou rezervou boli, 
proti nemu. 0 jeho úspechoch sa hovorilo široko ďaleko a preto chceli raz s ním urobiť pokus.. Ale 
práve v tomto René Mulotovi videl Grignion jedného zo svojich misijných kňazov, ba dokonca 
nosný stĺp spoločnosti. 
"Prosil som ho, aby prišiel do Saint-Pompain", oznamuje Mulot, „a dokázal tam svoju nábožnú 
horlivosť. Odvetil, že zatiaľ to nie je možné, pretože sa už zaviazal, na rozličné miesta. Pozval ma 
priateľsky na obed a ja som rád prijal. Mimoriadne som bol nadšený, lebo aj istý chudobný bol 
prítomný ako hosť, a jeho Grignion vždy obslúžil najprv a dal mu piť zo svojho vlastného pohára. 
Po jedle obnovil som svoju prosbu, a uistil som ho súčasne, že by som ho s radosťou všade 
nasledoval, keby som len mal potrebné sily a schopnosti."
Možno pripustiť, že Mulot toto povedal len zo zdvorilosti, spojenej azda s nejasným želaním, o 
ktorom však predsa vedel, že nie je uskutočniteľné. Ludvik Mária však na neho pohliadol, mlčal 
niekoľko okamihov a povedal potom s určitosťou: "Ak ma chcete nasledovať a zvyšok Vašich dní 
so mnou pracovať, pôjdem k Vášmu bratovi, ináč nie. Vaše ťažkosti všetky zmiznú, len čo začnete 
pracovať na spáse duši. Skúšku môžete urobiť hneď na misiách vo Vouvant." 
Človek je v pokušení povedať, že Mulot bol neurotik, ktorý potreboval len silný rozmach, aby bol 
oslobodený od svojich namyslených bolestí. Jednako len je pozoruhodné, že sa po dlhom uvažovaní 
skutočne rozhodol nasledovať Grigniona, a aj po jeho smrti ostal verný svojmu povolaniu, Ako 
generál "Misijných kňazov", alebo "Máriinej spoločnosti" /ako sa vtedy volali/, niesol bremeno 
obrovskej zodpovednosti, mal dvesto misií a zomrel napokon vo veku 66 rokov, uctievaný ako 
svätec. Ak bol neurotikom, premohol svoju nervozitu, azda svojím "Áno" k povolaniu, na ktoré sa 
najprv necítil súci, ale ktoré potom mohol vziať na seba preto, lebo dôveroval v pomoc Božiu a 
napokon ho srdnato aj na seba vzal. - Jednako nič sa nestalo prenáhlene. Počas exercícií pre 
sestričky, ktoré trvali asi pol týždňa, mal tiež Grignion čas zasvätiť Reného Mulota do cieľov a 
základov svojich Misijných kňazov. Až potom ho vzal na najbližšie misie do Vouvantu.
Vouvant je aj dnes ešte zasneným mestečkom s čarokrásnym kostolom z 12.storočia. Ako misíjné 
pole bolo nejednotné. Boli tu ľudia, ktorí sa zaujímali aj o Misijnú spoločnosť a Grignionovi na to 
ponúkali dom a pozemok, ale boli činné aj nebezpečné živly, ktoré postupovali priamo proti nemu a 
opätovne ho násilne ohrozovali. Okrem toho stali sa akútnymi ťažkosti s M. Des Bastiéresom. Tento 
sa cítil ukrátený objavením sa M. Vatelsa, najmä ked si Grignion tohoto vzal za spovedného otca. 
Najprv bol smutný, potom namrzený a nakoniec bez slova odišiel preč, ako kedysi, ale už sa nikdy 
nevrátil. 0 jeho osobe a jeho správaní nie je si človek celkom istý. Grignion, ktorý najlepšie mohol 
dať správu o ňom, mlčal o tom. Je isté iba to, že des Bastiéresa nerád stratil a že tento o ňom vždy 
hovoril s veľkou úctou.
René Mulot bol teda dosť zapriahnutý. Musel kázať, vyučovať katechizmus, spovedať, robiť 
návštevy, čo doteraz nikdy nerobil. Farár zo Saint-Pompian bol preto nie menej prekvapený, keď 
videl svojho brata, ktorý až donedávna potreboval opateru, ako prišiel s Grignionom do svojej fary 
a ako sa ihneď vrhol do roboty. 
Tieto misie v Saint-Pompain prebiehali ako väčšina Grignionových misií dramaticky. Pre neho 
samého aj jeho dlhoročných sprievodcov, bratov Mathurina a Jeana. Nebolo to nič čudné, ani pre 
M. Vatela to nebolo už celkom nové, ale René Mulot musel si ešte len zvykať na tento mimoriadny 
beh udalostí. A dá sa pripustiť, že sa mu to podarilo iba po niekoľkých rokoch. Ludvík Mária 
radikálne vypratal aj v Saint-Pompain rozpustilý nedeľný trh na kostolnom námestí, ktorý rušil 
bohoslužby a zdržoval ľudí od nedeľnej omše. Potom, čo veriacich pripravil svojimi kázňami a 
dostatočne vysvetlil im zlo, usporiadal s nimi na druhú nedeľu procesiu, nechal ich za hlasného 
spievania a modlenia obsadiť kostolné námestie, takže šiatre nemohli byť postavené a ich majitelia 
nakoniec ustúpili z poľa.

Na tom nebolo dosť, Grirnion so svojimi misionármi vyhľadal aj okolité hostince v správnom 
predpoklade, že majitelia šiatrov sa utiahli.
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Vedela som presvedčiť pána d'Oriou, že tam musíme ísť, ale pevne som si predsavzala, že sa 
nebudem duchovne zúčastňovať na misiách, ale budem iba pozorovať Montforta v jeho konaní a 
nekonaní, aby sme sa na ňom neskoršie mohli zabávať.
Misionár nebýval v zámku, pretože ani my sme tam neišli. Zriadil si "Prozreteľnosť" u madame de 
Villiers, ktoréj pohostinstvo sme požívali aj my. Zúčastňovala som sa na všetkých kázňach, t. j. 
denne na troch: na prvej ráno, na druhej o 3. hodine popoludní a na tretej k večeru. Na poludnie sme 
jedli skoro denne spoločne alebo v Prozreteľnosti, kde bolo o stôl bohato postarané u nás v zámku. 
Ku každému jedlu doviedol misionár jedného alebo dvoch chudobných, ktorí boli často oškliví a 
delil sa s nimi o to, čo sa mu položilo na tanier. Dával im vždy najlepšie kúsky a pil s nimi z 
jedného pohára. Po modlitbe po jedle objal ich a odprevadil ich s klobúkom v ruke, až von na ulicu. 
Vo svojej komore, kde spal, vypratal všetko zo svojej postele a namiesto toho tam dal raždie, na to 
prišli dve ľanové prestieradla a jedna deka. Využila som raz misionárovu neprítomnosť, aby som 
pozrela jeho posteľ, a našla som ju v opísanom stave.
Po celých štrnásť dní chodila som na jeho kázne, pozorovala som spôsob jeho života, mohla som 
zistiť pravidelnosť
jeho meditácií a jeho modlitieb. Jeho rozhovory boli vždy živé, povzbudzujúce a zaujímavé. Často 
som ho naťahovala, aby som videla, či sa nenahnevá alebo či sa nepohorší na mojich ľahkovážnych 
rečiach a piesňach. Ale on bral všetko s úsmevom a žartovne a milo mi robil výčitky. Po uplynutí 
týchto štrnástich dní pojala ma neodolateľná túžba ozajstne sa zúčastňovať na misiách. Vo 
spovednici označoval seba samého za najväčšieho hriešnika, že som v jeho kázniach nepočula 
hovoriť nič, čo by nebolo bývalo celkom v duchu evanjelia a mal prinajmenej 64 kázní. Ani som na 
ňom nikdy nezbadala falošnú úzkostlivosť. Mal jedine to svedomité zmýšľanie, ktoré je primerané 
pravému kresťanovi. Jeho vystupovanie bolo stále rovnomerne pokojné, a hoci bol búrlivej povahy 
a mysle, predsa vždy mal sám seba v moci.
Na fašiangový utorok nechal vztýčiť kríže v dedine Champ-Bertand, ktorá patrila k farnosti Villiers. 
Madam de la Port-Bouton dala vyhotoviť kríže a pozvala svätca, aby prevzal slávnostné vztýčenie. 
Na slávnosti sa zúčastnilo 500 až 600 osôb. Medzi nimi bol aj istý šľachtic so svojou ženou. Keď sa 
Montfort postavil k nohám kríža a začal pobádať ľud, aby vždy úprimne uctieval toto znamenie 
vykúpenia, začali ho šľachtic a jeho manželka nápadne urážať. Nazvali ho antikristom a obviňovali 
ho, že klame ľud a sám seba obohacuje príspevkami , ktoré zbiera. Ich nadávky trvali iste štvrť 
hodiny. Pán z Montfortu tam stál bez hnutia, so zloženými rukami , so sklopeným zrakom, načúval 
pozorne, ako keby mali k nemu títo ľudia príhovor pre spásu jeho duše. Keď sa vybúrili, zostúpil z 
podstavca kríža, kľakol si pred nimi a prosil ich o odpustenie za slová, ktoré u nich vzbudili 
pohoršenie a priviedli ich k tomu, že tak veľmi urazili Boha. Šľachtic a jeho žena sa tým tak 
zahanbili, že sa dali na útek. Montfort nepripustil, aby sa neskoršie pri obede čo len slovom 
hovorilo o prípade.
Raz stáli môj manžel, viacerí kňazi a ja na vnútornom zámockom dvore, vo  vzdialenosti desať 
krokov od záhradných dverí. Zbadal som, že paholok napoly otvoril dvere, potom ich pomaly zasa 
pritiahol  a veľmi prekvapený hľadel dovnútra. Niekoľko okamihov nechal otvorené a zasa ich 
zavrel. Potom sa rýchlo vzdialil smerom ku konským maštaliam. Keď páni, v spoločnosti ktorých 
som bola, odišli a ja som videla prichádzať misionára zo záhrady, vydala som sa hľadať paholka. 
Sedel na debne s ovsom a rozprával mi, že je veľmi naľakaný, lebo videl pána z Montfortu v jednej 
aleji práve naproti dverám. Že sa s rozprestretými ramenami vznášal približne pol metra nad zemou. 
Paholok si  najprv myslel, že sa mu marí, preto otvoril dvere ešte raz, aby sa presvedčil, či vidí 
správne. "Nemôže to byť ináč", povedal , "ten muž musí byť svätý“.-Odvetila som iba, že pán z 
Montfortu je veľmi zbožný kňaz a potom som rozprávala pánom Mulotovi a Vatelovi, čo som 
počula. Títo ma žiadali, aby som o tom ďalej nerozprávala, a preto som tiež o tom nehovorila s 
pánom z Montfortu." 
 Misie vo Villiers-en Plaine sa skončili podľa všetkého vo februári 1716. Grignion bol teraz stále 
skoro na konci svojich síl a po každých misiách úplne vyčerpaný, a predsa si nedoprial odpočinok. 
Chcel urobiť ešte pokus a vedel pravdepodobne, že je to jeho posledný pokus, púťou peši spoločne 
s Mulotom, Vatelom a bratmi do "Notre Dáme" des Ardilliers vyprosiť členov pre "Spoločnosť 
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Máriinu". V poslednom momente nechal však druhých tiahnuť samých a urobil v Saint Pompain 
exercície. Len čo sa však tamtí zasa vrátili, išiel s jedným bratom ešte do Saumuru, zdržal sa 
posledný raz u Jeanne Delanoue, s ktorou kedysi tak mrzko zaobchádzal , ale na ktorú nezabudol, 
zdráhal sa však navštíviť svoju sestru v blízkom Pontevrault, ale nechal ju len pozdravovať cez 
brata, ktorého zvlášť k nej poslal. Po tejto púti išiel, už  oza horko-ťažko na najbližšie misie do 
Saint-Laurenť-sur Sévre. Mali to byť jeho posledné misie. 
X. 
Keď bol Ludvík Mária aj oddávna presvedčený o svojom blízkom konci, vodilo sa mu predsa tak, 
ako mnohým ľudom v jeho položení, ľuďom so smrteľnou chorobou, ktorí sa už dávno oboznámili 
so zomieraním, keď je koniec skutočne blízko i napriek neklamným známkam nechcú ešte veriť, že 
je to už naozaj tak blízko. Napísal vedúcej domu pre nevyliečiteľných v Nantes a sľúbil jej isto, že 
ju navštívi 15. mája. To by bolo bývalo o šesť týždňov, ale on mal žiť sotva ešte štyri týždne.
1. apríla 1716 prišiel zrejme na konci svojich síl do Saint- Laurent sur-Sévre, do tichej, odľahlej, 
svetu cudzej dediny, ktorá je obkľúčená pahorkami. Na rozdiel od jeho druhých misií, čakali ho tu 
už niektorí kňazi ako pomocníci.René Mulot, jeho brat, farár zo Saint-Pompain a ešte dvaja iní 
kňazi. Aj Mathurin a Jean ho pozdravili a k nim sa pripojili ešte dvaja alebo traja bratia. Len Vatel 
chýbal, pretože musel zastupovať farára zo Saint-Pompain. Všetci boli zdesení nad Grignionovýní 
výzorom. Bol zjavne ťažko chorým človekom. Ale predsa zabudli na to vo chvíli, keď so svojou 
starou energiou a nadšením rozvinul pred nimi plán misií, rozdeľoval úlohy, vlial im v pár minútach 
odvahu, dôveru a ducha podnikavosti, s čím sa zaraz pustil do príprav. . ' .
Až teraz sa Grignion utiahol a napísal svoj posledný list Márii-Louise Trichetovej bez toho, že by 
vedel, že je to posledný, hoci tento list má v sebe niečo definitívneho, ako sľub a odkaz:
"Moja najmilšia dcéra v Ježišovi Kristovi! Vzývam spravodlivé, láskavé vedenie božskej Múdrosti, 
kea pozerám na malý kŕdeľ, čo má u ľudí len biedne bydlisko, aby mal raz kráľovské miesto 
odpočinku, skryté v jeho Božskom Srdci, ktoré preto bolo prebodnuté. Aké sväté a spasiteľné je 
toto miesto pokoja pre naozaj múdru dušu! Vyšla z tohoto srdca, rovná vode a krvi, keď ho prebodla 
kópia. Nachádza v ňom útočište, keď ju prenasledujú nepriatelia. Ostáva v ňom skrytá s Ježišom v 
Bohu, väčšmi korunovaná ako králi, skvelejšia ako slnko, vznešenejšia ako nebo.
Keď ste žiačkami Múdrosti, vybrané z tisícov, ako sa Vám potom musia zdať sladkými opustenosť, 
podceňovanie a chudoba! Veď týmito skvelými pokladmi si zakupujete múdrosť, slobodu, dobrotu 
Srdca ukrižovaného Ježiša.
   Keby mi Boh nebol dal iné oči, ako tie, za ktoré vďačím svojim rodičom, vtedy by som sa 
žaloval, bol by som nespokojný, rovný bláznom tohto zléha sveta. Ale nech je to ďaleko odo mňa! 
Viete, ja i očakávam iné, horšie, citlivejšie údery osudu, ktoré na pevný základ stavajú našu vieru a 
našu spoločnosť "Múdrosť". Nie na pohyblivom piesku, zlate a striebre, ktoré ľudia vo svete denne 
používajú, aby si stavali a okrašlovali svoje domy ani nie na ochrane niektorého človeka,  nech by 
bol ako chcel silný, veď ona predsa nie je viac ako hrsť sena, ale na kríži z Kalvárie.
Tento božský a úctyhodný kríž je zafarbený purpurom z krvi Boha. Je vyvolený medzi všetkými 
stvoreniami, byť jedinou nevestou jeho srdca, jediným, predmetom jeho túžby, jediným cieľom jeho 
skutkov, jedinou zbraňou jeho ramena, jediným žezlom jeho vlády, jedinou korunou jeho slávy, 
jediným sprievodcom jeho údov. A predsa, o nepochopiteľné uznesenie rady, tento kríž s 
opovrhnutím a zámerne bol pošliapaný nohami, zahrabaný v zemi a ostal zabudnutý viac ako 400 
rokov.
Moja milovaná dcéra, obráťte to na pomery , v ktorých sa nachádzate teraz. Všade Vás nesiem k 
o1táru. Nezabudnem na Vás nikdy pod jednou podmienkou, že budete milovať, kríž, v ktorom sme 
spojení, pokiaľ nekonáte svoju vlastnú vôľu, ale vôľu Boha, v ktorom som celkom Váš." -
Misie sa začali úradne na Kvetnú nedeľu a od začiatku boli veľkým, ľahkým úspechom. Už keď 
mal Grignion svoju prvú kázeň o láske ku Kristovi Ukrižovanému, vychádzala od neho taká 
strhujúca sila, že všetci boli v jeho zajatí. Mohol preto už v prvých dňoch svätého týždňa zakladať 
spolky a bratstvá, dal zriadiť kalváriu /ktorá pravdaže bola dokončená až neskoršie/, bol v 
najkratšom čase "dušou" z Saint-Laurent-sur Sévre a na okolí. Keď na Veľkú noc došla správa, že 
biskup Champflour z La Rochelle príde na návštevu, dosiahla povznesená nálada celého 
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obyvateľstva vrchol v radosti a oduševnení. Ludvík Mária organizoval celé dni predtým veľkolepé 
privítanie a bol vôbec iniciátorom a organizátorom slávnosti práve tak skvelej ako aj usporiadanej. 
Zachovala sa nám nepatrná jednotlivosť z tých prípravných prác, zdá sa príznačnou preto, ako robil 
aj najmenšie veci s najväčšou starostlivosťou. Oznamuje sa, že prinajmenej desaťkrát išiel sem a 
tam, ( aby vyskúšal  smer cesty pre slávnostný sprievod a aby rozdelil procesiu). Tu nebolo nijaké 
ľahkovážne improvizovanie, nijaký príjemný optimizmus, ale príprava až do posledného detailu.
Pri tom sa stále blížil väčšmi a väčšmi ku hranici, ktorú prekročiť nebolo dané ani jemu. Išlo to ku 
koncu, ale aj keď to mohol cítiť, rozhodne na to zabudol: on i tí druhí. No predsa, keď došiel msgr. 
Champflour, keď ho slávnostne privítali a uctili, keď sa triumfálny sprievod bez chyby vydaril a 
biskup pozval na obed všetkých misionárov, najmä svojho milého pána de Montfort, tu už tento 
nemohol prísť. "To nie je nič, musím si len oddýchnuť", povedal hneď tým, čo boli vážne 
znepokojení. A nedal sa odvrátiť od toho, aby ešte toho istého dňa nemal večernú kázeň.
Bola to jeho posledná kázeň. Tí, čo ho poznali, báli sa o neho, keď vystúpil na kazateľnicu a 
jachtajúc vypovedal prvé slová. Ale potom ešte raz zvíťazil duch nad umierajúcim telom. Grignion 
hovoril o dobrote Ježiša, ktorého srdce je stvorené každému, kto oľutuje svoje hriechy. Zakončil 
slovami: Ó Judáš, tvoja zrada je hrozne ohavná! Blížiš sa k Ježišovi ako priateľ. Pozdravuješ ho ako 
učeník svojho Majstra "Ave, rabbi!" Bozkávaš ho, ako dieťa svojho otca. Bozkom zrádzaš Syna 
človeka! Podobný ukrutnému hadovi otrávil si ho svojím dychom. Priateľu môj, načo si prišiel?" ,
Namáhavo zastúpil potom z kazateľnice, zatiaľ, čo poslucháči ešte úplne v zajatí kázne, zrazu cítili, 
že toto je koniec, že tu človek prehovoril posledný raz.
Bola streda, 22. apríla. Ktosi mu pomohol nájsť jeho úbohé prístrešie, ktorému všade dal meno 
"Prozreteľnosť". Bol to malý, prízemný domček. Tam ležal na svojej posteli zo slamy a už sa 
nevládal ešte raz zdvihnúť. Pretože sa zdalo, že koniec je blízko, udelili mu sviatosti umierajúcich. 
Potom nadiktoval svoju záveť, ktorá v protiklade k emfatickému listu Márii Louise Trichetovej 
rokovala o prevážne praktických veciach: nariadenia o jeho domácom náradí, o jeho pohrebe, o 
peniazoch, čo sa majú vyplatiť bratom, ktorí sa po jeho smrti nebudú môcť rozhodnúť stať sa 
členmi "Máriinej spoločnosti" atď.
Keď vykonal túto prácu, urobil René Muleta svojím nástupcom a odovzdal mu na jeho najväčšiu 
hrôzu vedenie a tým aj starosť o Misijnú spoločnosť; I keď Mulot aj skúsil, na aké úžasné výkony je 
schopný, predsa nijakým spôsobom sa necítil povolaným pre tento úrad. Pokúsil sa o námietky, ale 
Grignion mu len stisol ruku a povedal slabým hlasom: "Majte dôveru, budem sa za vás modliť." 
"Tieto slová", povedal Mulot neskoršie, "spôsobili na mne zázrak. Dali mi dôveru a zdravie.":'
Popoludní na druhý deň začal smrteľný zápas. Dvere jeho biedneho bývania boli otvorené a ľud 
prúdil dovnútra, aby ešte uchytil jeho posledné požehnanie. Grignion bol pri plnom vedomí, zdráhal 
sa  však žehnať zástup. Robil len bezradné posunky, ktoré mali vyjadriť, že sa na to necíti hodný. 
Mulot mu však zašepkal do
ucha  "Žehnajte s krížom, potom je to Ježiš, ktorý žehná." "Robil to za najväčšej námahy. ' '
Stále viac ľudí, stále žehnanie. Napokon sa zdalo, že stratil vedomie. Ale po chvíli sa zrazu zdvihol 
a spieval, najprv silným, potom trasúcim sa hlasom svoj posledný spev:
"Allons mes chers amis, Allons en Paradis! Qui qu en gagne en ces mieux Le Paradis vaut mieux."
/Poďme, drahí moji priatelia, poďme do raja, lebo raj má väčšiu cenu ako kto a čo tu človek získa!/. 
Potom dlho nehovoril nič, pritískal len na pery malú sošku P. Márie, ktorú sám vystrúhal. Každú 
chvíľu, myslelo sa, musí sa skončiť boj, pretože jeho dych bol stále plytší a zriedkavejší. Zrazu sa s 
ním stala prudká zmena. Na celom tele sa chvejúc, posadil sa a zavolal silným hlasom kdesi do 
priestoru, kde iba on videl kohosi. "Darmo ma napádaš, som medzi Ježišom a Máriou. Deo gratias 
et Marae. Som na konci svojho života. Už nebudem viac hrešiť." -
Na to klesol nežne späť, uvoľnene a pokojne. A tak zadriemal na veky.- Bolo to 28. apríla 1716, asi 
o 8. hodine večer. Za 16 rokov svojho kňazského života prešiel asi 24.000 km pešky a mal vyše 200 
misií. Pius XII. 231 rokov po jeho smrti vyhlásil pri jeho vyhlásení za svätého: "Vendée je dielom 
jeho rúk." A ono  je v podstate i dnes.

XI.
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Grigniona pochovali v Saint-Laurent-sur Sévre. Nie je nič čudné, že všetci obyvatelia malej dediny 
a jej okolia, ktorí mali kedy, zúčastnili sa na pohrebe a preukazovali úprimný smútok. Ale ďalej nie 
je ani úžasné, že správa o jeho smrti vyvolala aj v La Rochelle , Nantes a Rennes prekvapenie a 
zármutok, čo ukazuje síce, že Ludvík Mária bol ešte niečím iným ako mužom zvláštnosti. 
Nezvyčajné však, ako sa zdá, je v tom, že prúd pútnikov k jeho hrobu, ktorý sa hneď začal, 
neubýval, ale ustavične rástol, takže ľudia už asi po poldruha roku boli prinútení smrteľne 
pozostatky Grignionové pochovať do krypty, túto opatrili nádherným nápisom na čiernej 
mramorovej tabuli.
Ak je prirodzené, že zomrelých časom vždy menej oplakávajú, že kruh tých ľudí, čo si vôbec ešte 
na nich spomínajú sa stále zmenšuje, ani nehovoriac o tých, čo majú k nim vzťah iba cez hrob, 
potom u Grigniona to bolo práve naopak. Náhle uzdravenia chorých, ktoré sa stali na jeho hrobe, 
nepodávajú dostačujúce vysvetlenie, pretože boli len veľmi zriedkavé.
Prúd pútnikov, medzi ktorými boli ľudia každého veku a každého stavu, takí, čo poznali Grigniona i 
takí, čo ho nikdy nevideli, sa nedá vysvetliť ani zvedavosťou, lebo v Saint-Laurerit -sur Sévre  nie 
je nič na pozeranie. Pútnici tiež neprichádzali z chuti po senzácii, ale aby sa tu modlili, aby strávili 
dni duchovnej uzobranosti, aby sa vyspovedali. Niektorí sa tam dokonca usadili navždy. Z celého 
miesta šírila sa istá posvätnosť, nevysvetliteľné fluidum, ktoré ešte aj dnes zreteľne badať.
Čo ľudia vtedy uctievali v Grignionovi, keď jeho "Rozprava o pravej pobožnosti k Márii" ešte 
nebola známa,to bol zaiste predovšetkým misionár, "svätec“ zápalistá duša, ktorá privádzala duše k 
Bohu. Ludvík Maria bol pre nich nie azda zástupca a obhájca "mariánského hnutia" alebo 
"mariánskej školy", ale prosto kus neba, z ktorého sila k dobru vychádzala  aj po smrti, ktorý 
priťahoval srdcia a obracal ich k Bohu.
Pravdaže boli aj protivníci. Nechýbali mu tiež po smrti, Vlna oduševnenia, ktorú nepretržite 
zapaľovala jeho pamiatka, hnevala niektorých, ktorí v tom videli nebezpečné preháňanie. Prednášali 
u msgr. Champfloura žaloby, takže tento poučil svoj klérus, aby pôsobil proti výstrelkom 
uctievania, že by mohol byť nerušene dokončený informatívny proces blahorečenia, ktorý bol už 
vtedy zavedený.
To pravda trvalo ešte dlho. Medzitým prišiel pre Francúzsko a jeho cirkevný život rozhodujúci 
revolučný rok 1789, v ktorom sa mnoho poničilo a postavilo na hlavu. Sotva sa však mysle 
uspokojili a pomery konsolidovali, tu sa opätovne začali zaujímať o tohoto muža z predošlého 
storočia. Ešte pred nájdením "Rozpravy a pravej pobožnosti k Márii" bol znova započatý proces 
blahorečenia a šťastlivo privedený ku koncu. Pápež Lev XIII. vyhlásil Ludvíka Máriu Grigniona z 
Montfortu za blahoslaveného po úzkostlivo presnom skúmaní jeho spisov, jeho čností a jeho 
prímluve pripísaných zázrakov. Pápež Pius XII. ho 1947 prijal do zoznamu svätých.
Sú zakladatelia rádov, ktorí pri svojej smrti zanechali kvitnúce spoločnosti a týmto spôsobom sa 
starali o to, aby ich pamiatka ostala zachovaná čerstvá. Grignion však zanechal spoločností, ktoré 
boli síce oddávna plánované, konečne aj založené, ale stále ešte trčali v prvých začiatkoch, boli 
sotva známe, a bez každého vplyvu.
Pre "Dcéry Múdrosti" znamenala jeho smrť zvlášť ťažký úder, ktorý ich však predsa ani na chvíľu 
nepomýlil v ich povolaní. Márie-Louise Trichetová si bola jasne vedomá zodpovednosti, ktorú nesie 
za toto dielo, ktoré raz malo byť veľké. Ani jedna zo sestier pri smrti zakladateľa vážne 
nepomyslela na to, že by opustila jeho dielo. Tým viac sa usilovali nasledovať jeho pokyny, žiť v 
jeho duchu.
Ťažkostí nechýbalo. Sestry sa v La Rochelle nikdy ozaj dobre necítili. Ustanovili teda náhradu pre 
dievčenskú školu a išli zasa späť do špitála v Póitiers. Ukázalo sa však, že ich tam síce radi videli 
ako pomocnice, ale nie ako náboženskú kongregáciu. Nakoniec im poradili, aby sa utiahli späť do 
Saint-Laurent - sur Sévre. Istá dobroditeľka, čo sa zázračne uzdravila na Grignionovú modlitbu, 
dala im k dispozícii malý dom, ktorý Mária - Louise Trichetová tým radšej prijala, že bol biedny a 
veľmi primitívny.
Pomaly sa rozvíjali "Dcéry Múdrosti", ktoré prestáli ťažké skúšky za Francúzskej revolúcie, ale 
držali sa a neskoršie sa mohli rozširovať. Dnes počíta kongregácia asi 5.000 členov. Je rozšírená 
nielen vo Francúzsku a iných európskych krajinách, ale aj v zámorí. Materínec je naďalej v St. 
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Laurent-sur Sévre, iba dnes ide menej o materinský dom ako o materinské "mesto", pretože rozličné 
budovy vo veľmi rozsiahlom teréne majú skutočne rozmery malého mesta. Verné želaniu svojho 
zakladateľa a vyhovujúc vonkajšiemu účelu svojej kongregácie, starajú sa sestry o nemocnice, 
domy pre nevyliečiteľných, o školy, o chudobných, vydržujú denné domovy pre deti a dávajú 
možnosť duchovných cvičení. "Dcéry Múdrosti" sú bez pochyby snaživou kongregáciou, ktorá 
verne zachovala svoje dedičstvo dynamickým spôsobom, aký sa dnes vyžaduje.
"Máriina spoločnosť" /u nás známa pod menom Montfortánski pátri/ sa Grignionovou smrťou 
prehĺbila. Z bratov neostal ani jeden. Z obidvoch kňazov "predstavený" René Mulet /s jedným 
jediným podriadeným/, ktorý by práve teraz bol potreboval energiu a iniciatívu ťažko ochorel, a dva 
mesiace nemohol opustiť posteľ. Zdalo sa, že misijné dielo prakticky zaniklo. Aj po Muletovom 
uzdravení bolo položenie bezútešné, pretože ani on ani M. Vatel nedostali povolenie na misie od 
biskupa msgr. Champflour. Poznal síce ich pravidlá a schválil ich, zdalo sa však, že jestvovanie 
dvoch misionárov, ktorí podľa toho žili, nevzal na vedomie. Tak sa obidvaja utiahli späť do Saint-
Pompain, kde vypomáhali v duchovnej správe a ostatne žili v ústraní. Zdalo sa, že ich spoočnosť 
nemá budúcnosť.
Asi po dvoch rokoch poprosil ich farár jednej susednej obce, aby spoluúčinkovali pri misiách pre 
prípravu na Veľkonočné sviatky;. Zatiaľ, čo oni si mysleli, že ide o nejakú zo zvyčajných 
dušpastierskych výpomocí k Veľkej noci, a preto radi prisľúbili, predstavoval si dotyčný farár pravé 
misie, ktoré obidvaja kňazi  mali prevziať sami. Pozval hneď všetko obyvateľstvo pod posilňujúcim 
heslom "Nasledovníci Grigniona z Montfortu majú misie!" Preto bol prílev silný. Obidvaja kňazi sa 
naľakali. Necítili sa schopní zvládnuť úlohu, ale vytrvali a skvelo sa vydarili.
Teraz boli zrazu známi. Aj iní farári ich prosili, aby mali u nich misie, kňazi sa pripojili k nim, 
bratia prichádzali a "Máriina spoločnosť" začala pribúdať. René Mulot ju viedol pevnou rukou. Po 
prekonaní nejakých ťažkostí usadila sa v Saint-Laurent-sur Sévre, naproti "Filles de la Sagesse" aj 
"Spoločhosť  Máriina". Neskoršie si vymenili domy. Dnes majú Montfortánisti 2.000 členov v 
deviatich európskych krajinách, ako aj v Amerike a v cudzozemských misiách. Ich dom v Saint-
Laurent-sur Sévre je malý, lebo je určený pre starých a chorých členov, zatiaľ čo ostatní misionári v 
zmysle ich zakladateľa sú inde.
Na život Ludvíka Márie Grigniona z Montfortu sa hodí výrok Charles Séguyho: "Les sainte n´étaint 
pas des messieurs tranqilles." /Svätí neboli pokojní páni."/ , V ňom však našli uskutočnenie aj 
Pánove slová: "Ak obilné zrno padne do zeme a zomrie, prinesie hojnú úrodu." Podľa tejto úrody, 
týchto plodov ho môžeme poznať.
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