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Březen 2018: Za organizátory aktivit na ochranu života a rodiny.

Duben 2018: Za Hnutí Pro život ČR a jeho projekty. 

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Podobně jako v rodinách, tak se i ve farnostech či církvi obecně někdy nejvíce zapomí-
ná na ty, kteří nejvíce slouží. Že maminka udělá, zajistí a pohlídá to či ono, uvaří, uklidí, 
vypere a vyžehlí… na to se dá spolehnout. Vždyť je to tak samozřejmé! Ale že maminka 
není perpetuum mobile, to nám mnohdy tak nějak unikne. Pan farář je tu od toho, aby 
se modlil a byl pořád k dispozici. Že by potřeboval i on naše modlitby? Proč myslíte, že 
v každé mši svaté zaznívá výslovně jméno papeže a biskupa? Protože oni zvlášť potřebují 
naši modlitbu a modlitbu celé církve! 

Blíží se Národní pochod pro život a rodinu, který pořádá Hnutí Pro život ČR. Již řadu let 
usiluje v naší zemi o ochranu života od jeho počátku až do přirozeného konce. Činí tak 
mnoha způsoby, uvedu několik příkladů: projekt Nesoudíme. Pomáháme, každoroční 
Národní pochod pro život a rodinu, modlitební iniciativa Modlitby za nejmenší, poradna 
Linka pomoci, monitorování dění na poli ochrany života u nás i ve světě, komunikace 
s lidmi z lokální i vysoké politiky, pořádání školení, přednášek, vydávání různých tiskovin, 
přítomnost na sociálních sítích… Toto všechno má na starosti jen pár lidí: Radim a Kate-
řina Ucháčovi, Zdeňka Rybová, Jaroslava Trajerová, Marek Kuchta a Sylva Bernardová. 
Ti se pak opírají také o nadšení, podporu a pomoc mnoha dobrovolníků. A dodávám i o 
modlitbu nás všech. Vždyť nejde jen o to, aby zvládli to velké množství práce, ale i o Boží 
ochranu před všemi útoky. 

Otázkám ochrany života a rodiny, ale i konkrétní pomoci všem ohroženým kulturou smrti 
se nevěnují pouze členové a pomocníci Hnutí Pro život ČR, ale také další organizace a jed-
notlivci. I jim patří náš veliký dík i naše modlitby. Proto v březnu nejdříve myslíme na ně 
všechny, abychom pak v dubnu zaměřili svou pozornost na samotné Hnutí Pro život ČR.



Bratři a sestry, na závěr bych Vás rád všechny pozval na výše zmiňovaný Národní pochod 
pro život a rodinu, který se letos uskuteční v sobotu 7. dubna v Praze. Opět začneme 
mší svatou s otcem kardinálem Dominikem Dukou a českými a moravskými biskupy v ka-
tedrále. Více na pochodprozivot.cz, kde je třeba se včas přihlásit kvůli přednostní bezpeč-
nostní prohlídce při vstupu na Pražský hrad, obědu a dopravě. 

Též zvu v neděli 20. května na naši pouť na Svatý Kopeček, již potřetí ve spojení s Poutí 
rodin Olomoucké arcidiecéze. Podrobný program uvedu v příštím dopise a na našich 
stránkách modlitbyzanejmensi.cz.

Přeji a vyprošuji požehnané a hluboké prožití postu i doby Velikonoční!

      Jiří Korda, kněz Kristův


