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Červenec 2014: Za obrácení těch, kteří popírají zlo potratů.
Srpen 2014: Za intenzivnější spolupráci všech křesťanů v naší zemi.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Se zpožděním k vám přichází dopis na prázdninové měsíce. Omlouvám se, ale
měl jsem mnoho různých povinností. I přes velký shon bylo pro mne velkým
povzbuzením setkat se s některými z vás opět po roce na pouti Modliteb za
nejmenší na Svatém Kopečku. Tentokrát mezi námi ze zdravotních důvodů
nemohl být otec biskup Josef Hrdlička. Tak jsme s ním měli alespoň krátký
„telemost“, ve kterém nás ujistil o svých modlitbách a současně se svěřil do
modliteb našich. Otec biskup bude s námi také skrze psané slovo. Přislíbil
totiž, že bude autorem jednoho z příštích dopisů.
V červenci se zvláště modlíme za ty, kteří popírají zlo potratů. Nebo dokonce
považují možnost „přerušení těhotenství“, jak rádi říkají, za vymoženost
moderní doby, za prosazení práva ženy na zacházení se svým tělem. Přitom
my, a jistě i mnoho žen, které se nechaly k potratu přesvědčit, moc dobře
víme, že se nejedná ani o vymoženost, ani za projev modernosti, výdobytek
svobody a už vůbec ne o přerušení, které se dá zase obnovit. Rád ale
v dopisech opakovaně zdůrazňuji, že musíme vždy začínat u sebe. Je smutné,
když zlo potratů popírají i někteří praktikující katolíci. Je doslova děsivé, jak
jsem nedávno také psal, když dokonce i některé katolické matky nutí své
dcery k potratu. Nemalá část lidí, a to nejen nepraktikujících, by nám ale
řekla, že sice potrat není nic dobrého, ale… „Co by si ta studentka teď
s dítětem počala?“ „Jak by rodina s dvěma malými dětmi uživila dítě další?“
„Že by dítě trpělo, protože lékaři řekli, že možná bude postižené“, atd. Když
dojdou argumenty, přijdou na řadu upozornění na přílišnou fanatičnost
věřících, zastaralost církve a nezkušenost kněží s tím mít rodinu. Dotyčným
však uniká to podstatné. Možná proto, že jim vlastně nikdo pořádně nikdy

nevysvětlil, proč je potrat zabitím plnohodnotné, i když velmi malé a vyvíjející
se lidské bytosti.
Pořádné vysvětlení podle mne zahrnuje kromě základních informací o vývoji
člověka od početí také povědomí o tom, jak a proč média v této záležitosti
mlží a překrucují. Vysvětlení se však scvrkává do suché teorie, pokud není
schopné současně zprostředkovat příběhy skutečných žen a mužů, kteří se
ocitli tváří v tvář umělému potratu. Ať už jako rodiče, zdravotníci, známí, nebo
dokonce jako (ne)chtěné děti, které unikly potracení. Tedy úmysl na tento
měsíc zahrnuje i nás a další věřící, abychom si pod vlivem Ducha svatého
dokázali řádně osvojovat potřebné informace a uměli je přesvědčivě
zprostředkovávat, třeba i prostřednictvím osobního svědectví. Také bych do
modliteb zahrnul služebníky církve. Někteří z nich tvrdí, že nemůžeme mluvit
o zárodku jako o dítěti a o potratu jako o vraždě. To proto, že zárodek prý
nelze označit plně za člověka, ten je v zárodku přítomen teprve v potenci.
Není pak divu, že si v obhajobě nenarozeného života můžeme někdy i v církvi
připadat jako podivíni a tmáři. Naštěstí církev je „una, sancta, catholica et
apostolica“. Tedy církví sahající i dál než je naše česká kotlina a stojící na
základech, s kterými jen tak někdo nezatřese.
V srpnu zaměříme pozornost na větší spolupráci mezi křesťany v naší zemi. Ta
se totiž týká i spolupráce v ochraně nenarozeného života. Uvedu svou
zkušenost. V jedné nemocnici máme velmi dobré vztahy s místní
duchovenskou a dobrovolnickou službou. V jejím čele stojí koordinátor,
nekatolický duchovní. Skutečně člověk velkého srdce, s kterým se velmi
dobře spolupracuje. Ale ve chvíli, kdy chtělo Hnutí Pro život ČR nabídnout
lékařům letáčky projektu Nesoudíme. Pomáháme do ordinací na pomoc
ženám, které uvažují o potratu, neuvědomil jsem si, že pohled některých
nekatolíků je v těchto záležitostech odlišný. To vedlo k nejednoznačnému
postoji nás křesťanů vůči vedení nemocnice, který nakonec přispěl k tomu, že
celá akce vyšuměla do ztracena. Přitom stačilo uvědomit si realitu rozdělení
nás křesťanů, vše vložit do modliteb a před oslovením personálu pohovořit
s tímto nekatolickým nemocničním kaplanem.
Bratři a sestry, užijte si času prázdnin a dovolených! Vám, kterým letní měsíce
naopak zhoršují zdravotní obtíže, přeji a vyprošuji zdárné přečkání veder
a dostatek sil ke chvále našeho Pána i ve chvílích obtížnějších!

Jiří Korda, kněz Kristův

