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Květen 2018: Za věrná manželství.

Červen 2018: Za šťastné rodiny. 

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Když jsem připravoval úmysly modliteb na tento rok, dostal jsem od Kateřiny Ucháčové 
vyčiněno, že se pořád soustředím jen na problémy a lidi s problémy, ale vůbec nepama-
tuji na ty, kteří žijí spořádaně a šťastně. Uposlechl jsem tuto moudrou ženu, a tak budeme 
následující dva měsíce v modlitbě pamatovat na věrná manželství a šťastné rodiny. Spolu 
s klasikem lze sice vznést otázku, co že je vlastně to štěstí? Vždyť není člověka, rodiny 
nebo společnosti, která by neměla nějaké to trápení. Ale jsem přesvědčený, že každý 
z nás má jasnou představu, co to je věrné manželství a šťastná rodina. Jsou lidé i rodiny, 
kterým se daří mít láskyplné vztahy a řídit se Božím zákonem. Jsou! Opakuji, skutečně 
takoví lidí i takové rodiny existují! Možná tohle je to první, co musíme hlásat. Rozvrácené, 
relativizací a nevírou zasažené vztahy a rodiny jsou sice dnes hojně se vyskytující realitou, 
ale ne jedinou. To, že je něco běžné, ještě automaticky neznamená, že je to normální, 
a že k tomu nemůže existovat alternativa. 

Bylo by ale projevem pýchy být si jistý svou „normálností“ a „správností“. Jsme lidé hříšní, 
a tak stále musíme pamatovat na Pavlova slova, že „kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, 
aby nepadl“ (1 Kor 10,12). Jak moudře poznamenal jeden pán, „když se něco obecně 
považuje za dobré, už to není dobré“. Proto i věrní a šťastní potřebují hojnou modlitební 
podporu. Navíc obrodu církve i společnosti nelze očekávat z kruhů zasažených rozvra-
tem, ale právě z rodin věrných Pánu Ježíšovi. Ten řekl: „Čemu se podobá Boží království 
a k čemu ho přirovnám? Je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na své zahradě; 
vyrostlo a stal se z něho keř, takže ptáci se uhnízdili v jeho větvích. A potom řekl: K čemu 
přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, 
až se všechno prokvasilo.“ Nezapomínejme se tedy modlit za kvas dobrých rodin.



Bratři a sestry, na závěr chci poděkovat Vám všem, kdo jste se zúčastnili nebo modlitbou 
podpořili Národní pochod pro život a rodinu. Letos nám bylo dopřáno krom krásné 
liturgie a pěkného programu i hřejivé jarní počasí. Opět nechyběli rádoby „originální“ 
odpůrci pochodu. I na ně nezapomínejme v modlitbách.

Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku  
v neděli 20. května 2018

Kvapem se blíží pouť Modliteb za nejmenší na Svatý Kopeček v neděli 20. května 2018, 
již potřetí ve spojení s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Srdečně Vás i Vaše blízké na ni 
zvu. Kdo přijet nemůžete, jistě se s námi spojíte duchovně. Budeme na Svatém Kopečku 
pamatovat i na Vás.

Program poutě

9.45 pěší pouť z ulice V Lipkách (bus č. 11, stanice Samotišky) do baziliky Navštívení 
Panny Marie, trasa je necelý kilometr a je vhodná i pro děti

10.30 mše svatá, celebruje Mons. Josef Hrdlička

13.00 modlitba svatého růžence a adorace Nejsvětější svátosti

 
Po mši svaté bude připraveno dobré jídlo a pití za lidové ceny, program pro děti i rodiče 
a koncert Evy Henychové.

Přeji a vyprošuji vše dobré a na viděnou! Buď už zde na zemi, nebo když to nestihneme, 
tak určitě v nebi.

      Jiří Korda, kněz Kristův


