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Leden 2018: Za naše zákonodárce a soudce
Únor 2018: Za naši vládu a nově zvoleného prezidenta

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Vstupujeme do roku končícího osmičkou. Ti, kteří milují různá výročí, budou mít letos
doslova žně. 1348 založení pražské univerzity (první ve střední Evropě), Nového Města
pražského a položení základního kamene Karlštejna, 1618 druhá pražská defenestrace,
začátek stavovského povstání a třicetileté války, 1648 konec této děsivé války, 1848 revoluční rok, 1918 konec světové války, rozpad monarchie a vznik republiky, 1938 Mnichov,
1948 komunistický puč, 1968 Pražské jaro a okupace. Nejsme ale žádní numerologové
či astrologové. Proto spíše než fascinace čísly nás zajímají události samotné a ti, kteří
je tvořili. Vždyť kdo nezná svou minulost a neumí, nebo nechce, se z ní poučit, snadno pak opakuje předešlé chyby. V polštině se minulost řekne przeszłość a budoucnost
przyszłość. Slova nejen podobná, ale současně co do významu spolu související. To, co
přichází nebo teprve přijde, má nějaký vztah k tomu, co už „přešlo“, odešlo. Vše, co se
odehrává ve společnosti, církvi i v životě každého z nás, lépe chápeme ve světle minulosti.
My se tento leden modlíme zvláště za představitele moci zákonodárné a soudní, tedy
naše poslance, senátory a soudce. V únoru pak zaměříme svou pozornost na vrcholné
představitele moci výkonné, tedy vládu a prezidenta. Myslím, že nemusím příliš obhajovat, proč potřebují všichni zmínění modlitbu. Hodně lidí si myslí, že práce dotyčných je
vlastně jedna velká „zašívárna“. Jistě, kdo chce, a to platí i u mnohých jiných profesí, tak si
vždy najde tisíc a jeden způsob, jak si práci ulehčit nebo se jí vyhnout. Být politikem nebo
soudcem je práce velmi zodpovědná a náročná. Hodiny času studování podkladů, diskuzí, úvah, hledání konsenzu s vědomím, že učiněná rozhodnutí mohou zásadně ovlivnit
životy mnohých. Každý člověk je chybující a hříšný, každý potřebuje modlitbu. I přes
mnohé klady našich současných politiků a soudců nesmíme zavírat oči před špatnostmi.
Předsedou vlády v době, kdy píšu tento dopis, je majoritní vlastník zařízení asistované
reprodukce v naší zemi. Komunistům, ač dosáhli ve volbách nejhoršího výsledku za svou

existenci, bylo umožněno se podílet na řízení důležitých výborů sněmovny. Jsou strany,
které se nebojí „získávat body“ proticírkevní rétorikou. Naopak někteří z těch politiků,
kteří se hlásí ke křesťanským hodnotám, se před volbami pustili do experimentování s trpělivostí svých věřících voličů, například úvahami o pokračování diskuze ohledně adopcí
dětí homosexuálními páry nebo rozdáváním letáků „křesťanských“ feministek na pouti ve
Staré Boleslavi.
Modlitby za politiky jsou současně také úkonem pokání nás, řadových občanů. Protože
my jsme spoluzodpovědní skrze volební právo a další zákonné nástroje za situaci v naší
zemi. Zamysleme, zda jsme se nedopustili hříšného jednání, jestliže jsme volili bez modlitby a rozvahy, spíše na základě emocí, zvláště toho silného pudu „já jim to teď ukážu“,
nebo jsme nevolili vůbec. Zpytujeme v této oblasti svědomí, zpovídáme se z těchto záležitostí? Jako kdyby politika byla něco čistě soukromého, osobního, do čeho mi nesmí
nikdo mluvit. Všimněte si, že podobný postoj zaujímá nemálo lidí, i věřících, také v otázkách výběru životního partnera. Jak to pak dopadá, je vidět na mnoha nezdařených manželstvích a množství těch, kteří žijí „na psí knížku“.
Osmičkové roky v našich dějinách odkazují na vícero významných i dramatických a bolestných událostí. Vždy ale platilo a platí, že Pánem dějin je Kristus, který je stále stejný,
včera, dnes i navěky. My jsme Kristovi, kéž tedy přes různé bouře společenské i osobní na
toto nezapomínáme. A také ať nezapomínáme na svobodu a zodpovědnost, kterou nám
svěřuje. Nemusíme se bát, vždyť On je náš pevný základ, naše jistota i náš nejlepší přítel.
Na Svátek svatých Mláďátek, ve čtvrtek 28. prosince 2017, se potřetí uskutečnila Smírná pouť za potracené děti, jejich rodiče a gynekology. Protože tento dopis vznikl dříve,
o průběhu pouti budu informovat v příštím dopise.
V neděli 20. května 2018, o slavnosti Seslání Ducha svatého, si ale již teď můžete naplánovat účast na pouti Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku, již potřetí spojené s Poutí
rodin olomoucké arcidiecéze.
Rád Vám také oznamuji, že Hnutí Pro život ČR vydalo nový leták informující o Modlitbách
za nejmenší a možnostech jak se připojit. Letáky si můžete objednat do vašich farností na
výše uvedené adrese nebo přímo na hnutiprozivot.cz.
Bratři a sestry, kéž i tento rok nad námi Pán rozjasní svou tvář a je nám milostiv!
Jiří Korda, kněz Kristův

