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Květen 2013: Za prohloubení společného duchovního života v rodinách
Červen 2013: Neposkvrněnému Srdci Mariinu svěřujeme biskupy, kněze
a jáhny

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Minulý dopis vznikl začátkem února, od té doby došlo k Církvi k jedné změně,
nakolik je velká, nechám na vašem posouzení. V den Panny Marie Lurdské, kdy se
zvláště modlíme za nemocné celého světa, rezignoval na svůj úřad papež
Benedikt XVI. Vyčerpán namáhavou službou i neustálými útoky, a to nejen
z mimocírkevního prostředí. Lži, polopravdy, povrchnost, někdy až urputná snaha
nenechat na papežovi „ani nit suchou“. Jen těžko bychom hledali v Církvi
člověka, kterému bylo v posledních letech tak křivděno, jako právě Benediktovi.
Proč? „Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám
všecko zlé kvůli mně.“ (Mt 5,11). Pán Ježíš to říká jasně. Měsíc na to byl zvolen
papež nový. V mnohém odlišný, a přitom v základu stejný. Velmi symbolická byla
v tomto smyslu návštěva papeže Františka u jeho předchůdce. Setkání
německého univerzitního profesora a jihoamerického jezuity. Současně ale přeci
setkání dvou mužů usilujících o to samé, být věrnými služebníky Krista a Církve.
František vyzývá k evangelijní radikalitě stejně jako Benedikt, ale dělá to trochu
jinak. A tak již několik hodin po jeho zvolení se začaly ozývat varovné a kritické
hlasy, dokonce už je některými lidmi nový papež označován jako Antikrist. Co je
to za jednání? Místo modlitby pomluvy, místo podpory klacky pod nohy. V tomto
se tedy volbou nového papeže moc nezměnilo. S podobným přístupem se ale
často setkáváme i vůči nám, obyčejným kněžím. Tím se naše služba stává ještě
náročnější.
S blížící se slavností věrozvěstů a pastýřů našich předků Cyrila a Metoděje proto
budeme pamatovat zvláště na posvěcené služebníky v naší zemi. Svěřujeme je
Neposkvrněnému Srdci naší společné Matky, aby je provázela svou mocnou
ochranou a pomocí, tak jako byla nablízku svému Synovi a pak i apoštolům. Je
nám totiž všem jasné, že horlivost duchovních je velmi důležitá pro zdárné šíření
evangelia i poselství o nedotknutelnosti a důstojnosti lidského života od jeho
počátku až k přirozenému přechodu na věčnost. Jistě jste někteří už zakusili, jak
člověka povzbudí, když se u svého kněze, jáhna setká se zápalem, třeba i pro
naše modlitební úsilí. Někteří jste se dokonce dozvěděli o potřebě angažovat se
v oblasti ochrany nenarozeného života právě od svých duchovních.

Začal jsem dopis vlastně úmyslem na červen, a tak se podívejme na úmysl
o měsíc dřív. Prohloubení duchovního života v rodinách. Co si pod tím představit
a jak to realizovat? Možná by byla velmi zajímavá vaše osobní svědectví. V rámci
přípravy dětí na první svaté přijímání se v některých farnostech pořádají i setkání
rodičů. Vždyť jsou to na prvním místě oni, kdo jsou zodpovědní za zdárnou
přípravu. Pokud totiž doma nejsou pěkné vztahy, pokud se spolu rodina nemodlí,
nechodí do kostela, není v kontaktu s ostatními věřícími, pak se nemůže nikdo
divit, že děti podlehnou vlivu okolí. Nelze pak vyčítat faráři, že není schopen
udělat kdovíjaký zázrak a „udržet omladinu v kostele“.
Abych mohl prohlubovat duchovní život svých dětí, musím prohlubovat na prvním
místě ten svůj. Jestliže si na Pána Boha nevzpomenu, co je den dlouhý, nebo jen
tak narychlo, v rámci zbytkového času, přinejhorším večer ležmo, co pak můžu
očekávat od dětí? Život rodiče postavený na dobrém duchovním základě dává
větší šanci, že i dítě vezme víru a křesťanský způsob života za svůj i v dospělosti.
Ale když mluvíme o duchovním životě v rodinách, správně bychom se neměli
omezit jen na úvahy o formaci dětí a dospěláků jako jednotlivců. Důležité je také
prohlubování duchovního života manželů jako páru. Vždyť i v duchovní rovině
platí to co v rovině přirozené. Tak jako není snad nic lepšího, co mohou manželé
udělat pro výchovu dětí, než mít spolu pěkný vztah, tak je velmi důležité prožívat
společně víru. To je ale většinou mnohem větší „fuška“, než úsilí o harmonii
v běžné komunikaci. Zde narážíme na dva časté problémy. Zaprvé, že manželé
ani u svých rodičů nezažili společnou modlitbu nebo hovory o víře. Zadruhé, že je
dnes u nás velký počet manželství, kde je jen jeden praktikující. Jak málo si
někteří mladí lámou hlavu, zda je jejich vyvolená, vyvolený věřící. Jak málo se
pak někteří praktikující manželé s pokorou modlí a obětují za obrácení svého
protějšku. Spíše budou mít tendenci připodobňovat se nevěřícímu partnerovi
nebo naopak bombardovat ho směsicí pobídek a výčitek. To by byl jistě námět na
samostatnou diskuzi.
Vážení přátelé, rád bych skončil trochu povzbudivě. Z výše uvedeného sice
vyplývá, že my kněží i vy v rodinách to nemáme vůbec lehké. Naštěstí na to ale
nejsme sami. Je tu s námi Pán Ježíš a velká rodina svatých v čele s naší nebeskou
Matkou. To je naše jediné štěstí. Upřímné díky za vaše nasazení a modlitby!
Zvláště velké díky za nasazení v úsilí zamezit registraci potratové pilulky.
Výsledek ještě nevíme, je třeba ale vytrvat. Vyprošuji nám k tomu hojnost darů
Ducha svatého.

Jiří Korda, kněz Kristův

Prosím přijměte naši pozvánku na již tradiční Pouť Modliteb za nejmenší na
Svatém Kopečku o Slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli 26. května. Začínáme
mší svatou s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v půl jedenácté. Pak bude
následovat čas na sdílení, diskuze s prezidentem Hnutí Pro život ČR Radimem
Ucháčem, modlitba růžence a adorace. Plánovaný konec okolo čtrnácté hodiny.
Těšíme se na vás!

