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Leden 2017: Za celou společnost, aby uznala, že pouze Stvořitel je Pánem
nad životem a smrtí.
Únor 2017: Za politiky, za jejich odvahu chránit životy nenarozených dětí.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Začínáme rok, jehož koncovka jistě v mnohých z nás vyvolává asociace na události před
sto lety. V první řadě nástup rudé diktatury v Rusku, která jako mor zachvátila posléze
nemalou část světa včetně naší země. My katolíci si však kromě tohoto výročí budeme
letos připomínat události v portugalské Fátimě. Rudí bratři už nám nevládnou, alespoň
ne přímo, ale poselství Matky Boží třem pasáčkům je stále živé. Vždyť ve světě, ač si říká,
kdo chce, co chce, nakonec nemá poslední slovo zlo ve svých rozličných podobách, ale
Bůh. Za poznání a uznání této pravdy, dnes tak opomíjené i pošlapávané, se právě tento
měsíc modlíme.
První vatikánský koncil prohlásil za článek víry, že jeden a pravý Bůh, náš Stvořitel a Pán,
může být s jistotou poznán přirozeným světlem lidského rozumu skrze to, co bylo učiněno. Tedy kdo má všech pět pohromadě, je schopen na základě pozorování a reflexe
okolního světa dojít k poznání, že Bůh je. Žijeme tedy snad v době „temna“? Ne toho
Jiráskova, ale temna selského rozumu a duchovní slepoty? Vypadá to, že asi víc než je
nám věřícím milé. Kde se popírá existence Boha, tam je pak možné popírat nebo naopak
prosazovat cokoliv. Vždyť v centru není Stvořitel, Zákonodárce a potažmo Spasitel, ale
člověk.
V poslední době je takovou vlajkovou lodí temna rozumu Francie. Omezení jesliček na
radnicích, zákaz klipů s usmívajícími se dětmi s Downovým syndromem nebo dokonce
zákon postihující až dvěma roky vězení a vysokou pokutou ty, kteří by ženám nabízeli
i jen pomocnou ruku, aby nešly na potrat. Co se zkouší a prochází v jedné zemi Evropské unie, se může časem snažit někdo protlačit i v zemích jiných. Ale nemusí uspět, jsou
země, kde se takovýmto snahám úspěšně brání, viz Polsko nebo Maďarsko. Je tedy pořád
se za co modlit.

Únorový úmysl navazuje na ten lednový. Vždyť někteří politici se rádi staví na místo, které
jim nepřísluší. Současně ale třímají v rukou velikou moc. Jak často i věřící lidé tráví hodiny sledováním zpráv a komentářů politického dění, rozčilují se, nadávají. Proč, co tím
změní? Škoda času a nervů. Uberme v tomto, a přidejme v modlitbě za naše i zahraniční
politiky, za ty, kteří jsou na radnicích, i ty v politice vrcholné.
V kostelích se pravidelně modlíme za nová kněžská a řeholní povolání a za vytrvalost
a svatost těch, kteří na Pánovo povolání odpověděli. U politiků bych řekl něco podobného. Napadlo Vás se třeba modlit za nová politická povolání? Proč ne? Copak nemáme
v církvi tolik svatých politiků – Ludmila, Václav, Jindřich, Ludvík, Karel I. …? Možná k nim
jednou přibude i Antonín Cyril Stojan či František Nosek. I mezi dnešními politiky jsou
praktikující křesťané nebo ti, kteří alespoň ctí zásady nám blízké. Jejich práce je ale pod
velikým tlakem a tak rozhodně potřebují kromě té lidské i modlitební podporu. To samé
platí pochopitelně i o těch, kteří nám rozhodně nakloněni nejsou. Když se mohli obrátit
„nevěstky a celníci“, proč by nemohli i politici?
Bratři a sestry, kéž i tento rok nad námi Pán rozjasní svou tvář a je nám milostiv!
Jiří Korda, kněz Kristův

P.S.: Na Svátek svatých Mláďátek, ve středu 28. prosince 2016, se podruhé uskutečnila
Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a gynekology. Protože tento dopis vznikl
dříve, o průběhu pouti budu informovat v příštím dopise. Na neděli 21. května 2017 si
ale již teď můžete naplánovat účast na již tradiční pouti Modliteb za nejmenší na Svatém
Kopečku, již podruhé spojenou s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze.

