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Prosinec 2012.
Za ochotu mladých lidí založit rodinu.

Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním!
Advent, doba zvláště zaměřená na radostné očekávání druhého příchodu
Mesiáše, očekávání Božího království v plnosti i setkání s našimi blízkými.
Jak odlišná atmosféra oproti (před)vánočnímu šílenství okolo nás. To je
letos okořeněno jednou bizarností, údajným koncem světa. Ještě před pár
měsíci se média tímto tématem ráda zabývala. Prý podle mayského
kalendáře přijde konec 21. prosince. Ale nikdo tato varování nebere příliš
vážně. Přitom je to už za několik dní! Ruku na srdce, ani my věřící se příliš
nevzrušujeme skutečností, že se před tváří Boží můžeme objevit kdykoliv.
Onemocněli jsme pocitem nekonečnosti a nekonečných možností? Jedním
z příznaků této choroby je odkládání založení rodiny do stále pozdějšího
věku. Argumenty pro takové jednání jsou na první pohled rozumné – je
třeba dostudovat, postarat se o zázemí, partneři by měli být již zralými
lidmi, kteří vědí, co chtějí… Skutečně to dnešní třicátníci, čtyřicátníci i
starší vždy vědí? Skutečně jsou jejich partnerské vztahy pevnější a
harmoničtější než vztahy našich rodičů nebo prarodičů? Měly předchozí
generace někdy ideální podmínky pro zakládání rodiny? Jsme jako
rozmazlené děti, co si myslí, že vždy budou mít to, na co si vzpomenou.
Teď děti nechceme, tak uděláme všechno pro to, abychom je neměli. Pak
se rozhodneme je mít a chceme je hned. A když to hned nejde,
propadáme zmatku. Příroda, tedy po našem Bůh, se prostě ošálit nenechá.
Po staletí platilo, že s věkem může klesat schopnost plodit děti a stoupat
množství komplikací. Platí to i dnes. Proto tento měsíc pamatujeme
v modlitbách na mladé lidi. I když mě teď napadá, není to málo? Přidejme
do modliteb také jejich rodiče i ostatní v naší společnosti, pedagogy,
zdravotníky, sociální pracovníky. Prostě všechny, kteří mají být mladým
oporou, a přitom jsou někdy spíše jejich svůdci a škůdci.

Milí přátelé. Z celého srdce Vám děkuji za modlitby a nasazení
v uplynulém roce. Děkuji též za slova a dopisy podpory nebo připomínek.
Od loňského roku dostáváte všichni tento prosincový dopis klasickou
poštou. Účastníci Modlitby za život i s kartičkou úmyslů na celý rok 2013.
Jinak nadále platí, že ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické
podobě. Přispějete tím ke snížení nákladů. Stačí poslat e-mail na naši
adresu (viz záhlaví dopisu). Též připomínám všem, že účast na Modlitbě za
život nebo Modlitbě svaté Jany Beretta-Molla není třeba písemně
obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bude Vám registrace vždy prodloužena
automaticky. Pro Vaši představu, nyní se modlí s námi Modlitbu za život
2215 lidí, Duchovní adopci počatého dítěte 152 a Modlitbu svaté Jany
Beretta-Molla za zdravotníky 117 lidí. V minulém prosincovém dopise jsem
Vás informoval, že hodláme oslovit každého duchovního správce
v diecézích, ve kterých tamní otec biskup povolil šíření Modliteb za
nejmenší „skrze naše spolupracovníky a sympatizující duchovní, skrze
farní nebo diecézní media, distribucí informačních tiskovin apod.“ Nakonec
k tomuto kroku budeme moci přikročit až počátkem nového roku. Prosím
Vás tedy i v této záležitosti o modlitbu.
Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas
vánoční a hojnost Božího požehnání v novém roce 2013!

Jiří Korda, kněz Kristův

