Modlitby za nejmenší
P. Jiří Korda, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
registrace@modlitbyzanejmensi.cz
www.modlitbyzanejmensi.cz
telefon: 725 797 561

Březen 2012.
Úmysly pro členy Modlitby za život: Za uměle potracené děti a jejich
rodiče.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Úmysl na tento měsíc se dotýká samotné podstaty existence našeho modlitebního
úsilí. Vždyť kvůli zlu umělých potratů Kruciáta, potažmo Modlitby za nejmenší
vznikly. Někomu se zdá, že potracené děti naše modlitby nepotřebují. Zemřely jako
nevinné bytosti krutou smrtí, a tak i když nebyly pokřtěny, jsou u našeho Pána.
Lidem, kteří mi vyprávějí o nějakém případu umělého potratu v jejich okolí, nebo
dokonce u svých nejbližších, radím, aby nechali za toto dítě a jeho rodiče sloužit
mši svatou. Opakovaně se setkávám s jejich překvapením a námitkou
o zbytečnosti takového počínání. Řekněte mi, když Vám například zemře babička
krátce po zaopatření knězem, který jí udělil i plnomocné odpustky pro případ smrti,
bude to důvod, abyste za ni nenechali odsloužit zádušní mši svatou? Vždyť při
slavení eucharistie nejenom prosíme o odpuštění hříchů, ale také děkujeme za
dotyčného, předkládáme Pánu i jeho blízké, svěřujeme mu vzájemné, mnohdy
hříchem narušené vztahy, děkujeme za milosti nám prokazované… Proto se také
modlíme za uměle potracené, tedy vlastními rodiči totálně odmítnuté děti. Modlíme
se ale současně za lidi, kteří se nejhorším možným způsobem provinili proti daru
rodičovství, proti svému bezbrannému dítěti. Nám nepřísluší někoho soudit. Jsme si
totiž moc dobře vědomi, že i na nás se vztahuje upozornění svatého Františka
z Assisi, že jediné, co je naším majetkem, jsou naše hříchy, ostatní máme od Boha.
Ale jako Kristovým učedníkům a následovníkům nám nejen přísluší, ale je to naší
povinností se za tyto lidi, za jejich obrácení, odpuštění, smíření, tedy jedním slovem
modlit za jejich spásu.
Tento dopis dostáváte i Vy, kteří se zvlášť modlíte za zdravotníky. Jak potřebná je
modlitba v této oblasti! Ti z Vás, kteří přímo pracujete v nemocnicích, ordinacích
nebo lékárnách, moc dobře víte, jak je někdy velmi těžké se bránit samozřejmosti,
s jakou se k zabíjení nenarozených přistupuje. A ještě těžší je pak unést agresi ve
chvíli, kdy si v této, na svobodě slova si zakládající, společnosti dovolíte říct svůj
názor a trvat na něm. Po pravdě řečeno, za útočností stojí někdy i potlačovaný
pocit viny z osobního podílu na zlu potratů.

Je březen, doba postu. Ta je ale okrášlena dvěma slavnostmi. O Slavnosti
Zvěstování Páně budeme děkovat za Vtělení. Boží Syn se stává z lásky k nám
člověkem. To by ale nebylo možné bez souhlasu dívky z Nazareta, která svým:
„Staň se mi podle tvého slova.“, sama sebe uvrhla do značných obtíží. Nebyla na
ně ale sama. Ten, který ji jako první měl právo odsoudit, ji plně přijímá.
Připomínáme si ho týden před Zvěstováním Páně. Je to svatý Josef, opora Mariina
a pěstoun, vychovatel, vzor chlapce Ježíše.
V sobotu 24. března se uskuteční v Praze dvanáctý ročník Pochodu pro život. Jsem
si vědom, že ne každému vyhovuje tento způsob vyjádření našich postojů. Chtěl
bych Vás ale upozornit na to, že samotný průvod městem je jen jedním bodem
programu. Již od devíti hodin ráno je možné v prostorách dominikánského kláštera
při kostele sv. Jiljí v Husově ulici na Starém Městě se seznámit s organizacemi,
modlitebními skupinami apod., které pracují v ČR na úsilí o pozvednutí kultury
života. Pochopitelně se tam budete moci setkat i s prezentací Modliteb za
nejmenší. Od 13. hodiny pak bude mše svatá s otci biskupy. Pochod vyráží na
Václavské náměstí okolo 14. hodiny.
Když jsme u těchto společných akcí, prosím přijměte pozvání otce biskupa Hrdličky
na již tradiční Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku u Olomouce. Ta se
letos uskuteční o Slavnosti Nejsvětější Trojice 3. června.
Děkuji časopisu Světlo a otci biskupovi Hrdličkovi za rozhovor o našem
modlitebním úsilí. Pokud vše dobře dopadne, koncem března vyjde v Katolickém
týdeníku speciální příloha věnovaná Modlitbám za nejmenší. Cíl je jasný, nabídnout
co největšímu počtu věřících možnost se k nám připojit. Aby řeka modliteb
protékající a zavlažující temnou poušť tohoto světa, nabývala na síle.
Vyprošuji Vám i Vašim blízkým hojnost Božího požehnání!
Jiří Korda, kněz Kristův

