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Prosinec 2011.
Úmysl pro členy Modlitby za život: Za občany naší země, aby se vzepřeli
zákonům pošlapávajícím právo na život.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Vstoupili jsme do adventu. Původní smysl tohoto období se ve společnosti téměř
vytratil. Čeká nás tedy v obchodech i jinde notná dávka koled a dalších vánočních
roztomilostí. Pro nás kněze je velmi obtížné přesvědčovat lidi chtivé betlémů a
koled při adventních koncertech, že Vánoce začínají skutečně až pětadvacátého.
Do této situace zaznívá úmysl pro členy Modlitby za život, který ale jistě za svůj
můžete považovat i Vy, kteří se s námi modlíte za zdravotníky: Aby se naši občané
vzepřeli zákonům pošlapávajícím právo na život. Není to příliš velké sousto?
K tomu, abychom neztráceli naději, je třeba si uvědomit jedno. Velké věci nelze
činit bez těch malých a naráz. K tomu, abych se naučil chodit, musím udělat první
krůčky. Tedy naše modlitba by klidně mohla znít: „…aby se alespoň někteří začali
vzpírat zákonům pošlapávajícím právo na život“. Ale vždyť těmi některými jsme i
my, věřící! Nebo přesněji řečeno, měli bychom být. Význam modlitby není jen
v tom, že oslovujeme Boha, ale přeci i sebe. Pán moc dobře ví i bez nás, co chceme
a co potřebujeme. My si to ale potřebujeme nejdříve uvědomit a přijmout za
vlastní. Jak se tedy můžeme „vzpírat“ my? Už samotná modlitba je úkonem
odmítnutí, a to stěžejním. Chci, aby se věci změnily, a současně vím, že je sám
změnit nemohu. Potřebuji pomoc, a kam jinam se obrátit než k Bohu? Zakotven
v důvěře v Pána pak mohu jednat. V našem životě je mnoho okamžiků, kdy je
potřeba jasně vyjádřit svůj odpor k potratům, eutanazii apod. Nejde při tom a priori
o zaujetí „bojové“ pozice. Dejme si práci, abychom byli srozumitelní. Je jednoduché
se cítit jako hrdina, když někomu vmetu do tváře, co si myslím. Už je ale obtížnější
se podělit o to, proč já mám tak odlišné názory od většiny. „Zákony pošlapávající
právo na život“ se tu nevyskytly samy od sebe. Vytvořili je lidé, kteří mají smýšlení
pošlapávající důstojnost života. Tito lidé se v parlamentu také neobjevili náhodou.
Někdo je tam musel zvolit… a tak bychom se opět dostali k nám samotným. Tedy
úmysl na poslední měsíc tohoto roku je vlastně pobídkou k modlitbě za nás
všechny.

Potřebu modlitby jistě umocňuje doba adventní. Jediný skutečný Pán světa, času,
našich životů již jednou přišel a přijde znovu. Tváří tvář tomuto druhému,
nepředvídatelnému příchodu Krista mnoho věcí ztrácí lesk. Jiné ale naopak
stoupnou na vážnosti. V pětadvacáté kapitole Matoušova evangelia se ti po Pánově
pravici diví, kdy že mu posloužili. Dostává se jim odpovědi, že kdykoliv, kdy svou
pozornost obrátili k potřebným. Dostalo se nám, členům Modliteb za nejmenší,
hřivny poznání, že potřebnými je nepřeberné množství dětí ohrožených umělým
potratem, nemohoucí a staří vydaní na pospas „milosrdné smrti“, ženy nucené
k potratům, mládež vystavená bezbřehému relativismu... Ale i všichni ti, kteří ke
zlu ponižování nebo ničení lidského života a jeho důstojnosti přispívají – obyčejní
lidé, politici, lékaři, farmaceuti... Vytrvejme v modlitbách a obětech, aby nás na
konci našeho života, který je vlastně jedním velkým adventem, Pán pozval
společně s nejmenšími k nebeské hostině.
Z celého srdce Vám děkuji za modlitby a nasazení. Děkuji též za slova a dopisy
podpory. Končí se totiž první rok v mé službě pro Modlitby za nejmenší. V rámci
provedených změn dostáváte všichni, kdo se modlíte Modlitbu za život (dříve
Kruciáta), tento prosincový dopis klasickou poštou i s kartičkou úmyslů na celý rok
2012. Jinak nadále platí, že ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě.
Přispějete tím ke snížení nákladů. Stačí poslat mail na naši adresu (viz záhlaví
dopisu). Též připomínám všem, že účast na Modlitbě za život nebo
Modlitbě svaté Jany Beretta-Molla není třeba písemně obnovovat. Pokud
se neodhlásíte, bude Vám registrace vždy prodloužena automaticky. Pro
Vaši představu se s námi nyní modlí Modlitbu za život 2126 lidí, Duchovní adopci
počatého dítěte 176 a Modlitbu svaté Jany Beretta-Molla za zdravotníky 80 lidí.
V minulém dopise jsem Vás prosil též o modlitby v souvislosti s dopisem otcům
biskupům. K dnešnímu dni (dopis vzniká v polovině listopadu) dali souhlas a
požehnání pro šíření Modliteb za nejmenší skrze naše spolupracovníky a
sympatizující duchovní, skrze farní nebo diecézní média, distribuci informačních
tiskovin apod. diecézní biskupové (arci)diecéze: pražské, brněnské, litoměřické,
ostravsko-opavské a plzeňské. V posledně jmenované byly informace a plakátek o
našich modlitbách zveřejněny v oficiálním oběžníku Acta Curiae. Během ledna též
oslovíme dopisem každého duchovního správce ve zmíněných diecézích. Velice
rádi všem zájemcům pošleme registrační korespondenční lístky, které můžete se
souhlasem duchovního správce šířit ve své farnosti.
Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas vánoční
a hojnost Božího požehnání v novém roce 2012.

Jiří Korda, kněz Kristův

