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Květen 2014: Za prohloubení naší důvěry v sílu modlitby a oběti
Červen 2014: Abychom dokázali být jasnými a přesvědčivými svědky evangelia

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Možná se vám to také někdy stalo. Byli jste tak ponořeni do nějaké činnosti, že jste
pořádně nevnímali, co se děje kolem. A najednou jste zjistili, že vám něco důležitého
uniklo. Dokonce pokud se jednalo o problém dlouhodobější a náročnější, že se celý
váš svět scvrkl jen na to jedno. Přitom na samotný problém jste už ztratili náhled,
schopnost řešit ho racionálně, možná jste se museli i sami sebe ptát, proč to vlastně
řešíte, jaký to má smysl. To se nám může lehce stát i v oblasti duchovního života.
V rámci Modliteb za nejmenší se snažíme skrze modlitbu a osobní oběti dovolávat se
Boží pomoci a slitování, také prosíme za obrácení těch, kteří útočí na
nedotknutelnost lidského života a posvátnost rodiny. Modlíme se za celou
společnost, za změny, které by vedly k odstraňování různých struktur hříchu, které
jako pavučina pronikají celou společností. Když si za těmito obecnými úmysly
představíme konkrétní případy, tolik nelásky a hlouposti, když pocítíme někdy
úplnou bezmoc tváří tvář tolika „rozumným, moderním, vzdělaným“ tohoto světa,
může to na nás najednou všechno dolehnout, pohltit nás to, a dokonce může dojít
k našemu pádu. Ani ne v tom smyslu, že bychom se tímto zlem nechali zlákat ke
spolupráci. Spíše že se začneme ponenáhlu podobat našim odpůrcům v tom, že jako
oni fakticky škrtneme z našich aktivit Boha. I když si to totiž nebudeme chtít přiznat,
tváří tvář velkému zlu propadneme netrpělivosti s „pomalostí“ Boží a rozhodneme
se vzít boj do svých rukou. Už nebudeme mít potřebu se ho ptát a pak mu ještě
naslouchat. Budeme pak podobně agresivní, povrchní, manipulující a zjednodušující
jako protistrana. Naše hulváctví a vulgaritu budeme vykládat jako prorocké jednání,
náš křik jako „mluvení vhod i nevhod“, naše pohrdání druhými a domýšlení si toho,
co si oni údajně myslí, za postoj těch, kteří „už vědí“. Sám se vyznávám z toho, že se
mi toto opakovaně stává a myslím, že nejsem rozhodně jediný.
Na druhou stranu je mezi námi i hodně těch, kteří pod rouškou tolerance, výmluv, že
by se mohli někoho dotknout, strachu o dobrou pověst, mlčí nebo dokonce
spolupracují se zlem. Pokud se těmto extrémům nebudeme vytrvale bránit, asi moc
dobrými služebníky Pána nebudeme.

Co s tím, jak najít ne zlatou střední cestu kompromisu, ale cestu podle Boží vůle?
Domnívám se, že recept je po staletí stále stejný. Znovu a znovu se obracet s kajícím
srdcem k našemu Pánu a pravé Moudrosti, Ježíši Kristu, a usilovat o život podle jeho
evangelia. Nebo možná přesněji žít evangelium, radostnou zvěst. To je také jediná
možná cesta evangelizace, která má šanci na úspěch.
V závěru prvního listu apoštola Petra čteme: „Opásejte se všichni ve vzájemném
styku pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným‘.
Pokorně se proto skloňte pod mocnou rukou Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde
čas. ‚Na něj hoďte všechnu svou starost‘, vždyť jemu na vás záleží. Buďte střízliví
a bděte, protože váš protivník ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl
zhltnout. Postavte se proti němu, silní vírou. Víte přece, že vaši bratři po celém
světě musejí také tak trpět.“ (1 Petr 5,5b-12)
Přestože toto povzbuzení je původně určeno pronásledovaným křesťanům, klidně
ho můžeme vztáhnout i na sebe. Pokušení oddat se, třeba i té „sebebohulibější“
aktivitě, a přitom jednat, jako by Boha nebylo, je od dob Adama a Evy stále aktuální.
Opačný problém, lenost a ustrašenost, nebude pravděpodobně o moc mladším
průvodcem lidstva.
Matko Boží, Matko máje, svatý Josefe, svatí Jane XXIII. a Jane Pavle II. i všichni naši
nebeští přátelé, orodujte za nás! Kéž je k nám Pán milostivý a je nám nablízku, když
se učíme mu bezvýhradně důvěřovat a být lidmi jeho radostné zvěsti!

Jiří Korda, kněz Kristův

Prosím, přijměte naše pozvání na již tradiční Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém
Kopečku o Slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli 15. června.
Začínáme mší svatou s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v půl jedenácté. Poté
bude následovat čas na sdílení a diskuze s paní Radkou Válkovou, která nás bude
informovat o novém projektu Hnutí Pro život ČR „Nesoudíme. Pomáháme“. Na
závěr se v bazilice pomodlíme svatý růženec a během adorace spočineme před
Nejsvětější Svátostí. Konec je plánován na 14. hodinu.

