Modlitby za
nejmenší
P. Jiří Korda, Ve Lhotce 36, 142 00 Praha 4
registrace@modlitbyzanejmensi.cz
www.modlitbyzanejmensi.cz
telefon: 725 797 561

Leden 2013: Abychom byli křesťany nejen podle jména, ale celým srdcem.
Únor 2013: Za nová obrácení ke Kristu a jeho církvi
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Pokud se Vám dostal do rukou tento dopis, znamená to, že předpověď konce světa byla opět
lichá. Nedá se tedy nic dělat, musíme nadále kráčet tímto slzavým údolím. To mimo jiné
znamená stále se stavět na odpor zlu. Nemusím pro příklad chodit daleko. Jak už jsme některé
z Vás informovali prostřednictvím e-mailu, hrozí aktuálně v naší zemi zavedení potratové
tablety RU-486 zabíjející dítě zhruba do osmého týdne těhotenství. Prosíme vás naléhavě
o modlitby, adorace, mše svaté k odvrácení schválení tohoto dalšího „pohodlného“ způsobu
zabíjení nenarozených dětí. Na konci dopisu máte návrh textů, které můžete zaslat příslušným
politikům. Prosím, pošlete je e-mailem nebo poštou (klidně i doporučeně) a vybídněte k tomu
i své známé. Ukázalo se totiž, že odpor části veřejnosti byl před několika lety důvodem
zmaření snahy povolit tuto tabletu v České republice.
Vy, kteří se s námi modlíte Modlitbu za život, jste v prosinci dostali kartičku s úmysly na
jednotlivé měsíce tohoto roku. Volili jsme je s ohledem na papežem Benediktem vyhlášený
Rok víry a 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje. Začínáme prosbou za nás, za naši víru.
Můžeme se snažit, jak chceme, pořádat různé kulturní akce, být vidět při různých
společenských událostech v naší obci, nadávat na omezenost a bezbožnost sousedů nebo
politiků. Můžeme pořádat sebeoriginálnější bohoslužby a vymýšlet stále nové a nové
modlitby. Ale moc se toho nezmění k dobrému. Bez úsilí o svatost, tedy o plnou,
bezpodmínečnou důvěru v našeho Pána a ochotu stále více mu naslouchat a plnit jeho vůli, se
nikam nedostaneme. Pán jasně říká, že máme nejdříve hledat jeho království a ostatní nám
bude přidáno. Co hledáme my? K pravdivé odpovědi nám může například pomoci podívat se
na to, jak jsme trávili poslední Advent a Vánoce.
Únorový úmysl navazuje logicky na ten lednový. Aby se noví lidé obrátili ke Kristu, potřebují
se setkávat s jeho církví. Tedy společenstvím, kde uprostřed stojí živý Ježíš a jeho radostná
zvěst. Kdo nebo co je v centru mé pozornosti? A jak to je u našich rodin, farností, komunit?
Mám pocit, že někdy spíše zacláníme, než pomáháme lidem na cestě k Pánu. Opět se tedy
dostáváme k nutnosti úsilí o osobní svatost. Když pro mě není Kristus a jeho církev jen
okrajovou, nedělní povinností, tak se pak nemusím tolik bát odporu okolí nebo vlastní
nedostatečnosti. Kristus je mou silou! Kristus je silou své církve! Díky tomu tady stále církev
je, i přes opakované útoky, zesměšňování a pohrdání. Posledním evergreenem kritiků byly
„církevní restituce“. Pokud Vám snad někdo kvůli nim bude spílat, klidně mu můžete třeba

říct: „Ano, jsme boháči. Už dva tisíce let. Máme poklady, které nemůžeme ani nikdy utratit.
Za nic na světě bychom je nevyměnili, ale můžeme z nich pořád rozdávat a rádi to děláme.
Ale k našemu překvapení o ně lidé příliš nestojí. Neměl(a) byste zájem?“ Modleme se, aby
přibývalo těch, kteří budou lační po opravdových pokladech naší víry.
Vyprošuji Vám i Vašim blízkým hojnost Božího požehnání!
Jiří Korda, kněz Kristův

Dopisy Vám nyní budeme zasílat zhruba jednou za dva měsíce. Důvodem je nedostatek
finančních prostředků. Navíc nyní rozesíláme dopisy několika stovkám kněží, které žádáme
o podporu Modliteb za nejmenší. Děkujeme za pochopení.

Návrh dopisu:
V Praze dne
Vážený pane předsedo (místopředsedo, ministře).
V současné době probíhá schvalovací proces potratového přípravku RU-486, přestože je za
ministerstvo zdravotnictví zodpovědná strana TOP09. Věříme, že Vám ochrana života dětí
před narozením není lhostejná a prosíme Vás a celé vedení TOP09 o zastavení schvalovacího
procesu tohoto přípravku.
RU-486 je přípravek určený výhradně k usmrcování dětí před narozením až do zhruba
osmého týdne těhotenství. Ženy a jejich děti potřebují opravdovou pomoc. Určitě takovou
pomocí není tableta, která umožní ženě potratit dítě doma, během nekonečných dvou dnů. Ani
společnosti nepomůže posunout umělé potraty do roviny „pilulky“ – jakési antikoncepce.
RU-486 je přípravek určený výhradně k usmrcování dětí před narozením a rozšiřování
možností jak tyto děti usmrtit je v přímém rozporu s hodnotami a programem TOP09.
Děkuji za vaši osobní pomoc.
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