
Březen 2020: Za práci Hnutí Pro život ČR a spřátelených organizací

Duben 2020: Za křesťany, kteří nesouhlasí s aktivitami pro život

Chvála Kristu, bratři a sestry!

V souvislosti  se Dnem modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti
25. března pamatujeme již tradičně tento měsíc ve svých modlitbách na Hnutí Pro
život ČR a  další  organizace,  které  se  zabývají  ochranou života  od jeho počátku.
K nim všem snad neodmyslitelně patří odmítání a různé útoky ze strany různých ak-
tivistů, ale i obyčejných lidí. Zvláštním způsobem je tato zášť viditelná při pochodech
pro život nebo debatách v médiích. Nemusíme ale vnímat odmítání a kritiku jenom
jako něco nepříjemného, a už vůbec bychom vůči těm, kteří se takto projevují, neměli
zaujímat obranářský či povýšený postoj. Vždyť tyto reakce jsou důkazem prorocké
služby! Na druhou stranu nám nejde, a nesmí jít, a priori o boj, ale o změnu lidských
srdcí a odvrácení zla zabíjení nenarozených dětí. Jak toto konkrétně realizovat? Jak
navázat společnou řeč s co nejvíce lidmi a současně nepodlehnout kouzlu úspěchu
a nezačít dělat ústupky, které už nebudou Bohem požehnané? Na položené otázky
existují různé odpovědi, a to nejen v Církvi, ale i v rámci organizací. Je tato rozdílnost
špatně? Není, je důkazem živého společenství. Podobně to platí i v širším měřítku
o Církvi. Ale je tu jedno velké riziko. Často o Pánu Ježíši a Jeho vůli mluvíme, hádá-
me se, schůzujeme, prezentujeme a propagujeme, ale Jeho se vlastně moc neptá-
me. Osamocený Beránek, ten, který ani třtinu nedolomil a doutnající knot neuhasil,
který neměl podoby ani krásy, abychom si ho všimli, všemi opovrhovaný, odmítnutý,
prostě tak jiný, než bychom si přáli, uprostřed „zbožné“ i „bezbožné“ vřavy. Buďme
klidně lidmi akce a nebojme se názorové různosti, ale ani na okamžik nezapomínej-
me, že bez modlitby,  pokorného předkládání  a odevzdávání  veškerého plánování
a konání Jemu, Vtělenému Slovu, je všechno naprostá marnost.

V dubnu budeme pamatovat zvláště na ty, kteří se sice hlásí ke Kristu, nebo dokonce
i k Církvi, ale odmítají angažovanost svoji nebo druhých v otázkách ochrany nenaro-
zeného života. Důvody mají různé, od skutečné nevíry v existenci života od samého
početí, až po odpor k veřejné rozpravě a angažovanosti křesťanů v těchto otázkách.
Někomu vadí pouze konkrétní forma této angažovanosti. V takovém případě je na
místě otevřenost k diskuzi. Ať jsou důvody nesouhlasu našich bratří a sester jakéko-
liv, svěřujeme je do svých modliteb. Ne povýšeně jako ti, „co už vědí“, ale jako slu-
žebníci Beránka ukřižovaného.

Bratři a sestry, na závěr bych Vás rád všechny pozval na Národní pochod pro život,
který  se  letos  uskuteční  v sobotu  18.  dubna v Praze.  Opět  začneme mší  svatou
s kardinálem Dominikem Dukou v katedrále. Více na pochodprozivot.cz, kde je třeba
se přihlásit. Též zvu v neděli 17. května na naši každoroční pouť na Svatý Kopeček.
Podrobný program uvedu v příštím dopise. 

Přeji a vyprošuji požehnané prožití postu a radostný vstup do doby Velikonoční!

   Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz, tel.: 725 797 561
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