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Listopad 2014: Abychom byli radostnými svatými.
Prosinec 2014: Poděkování Pánu za jeho dary a pomoc v našem
úsilí.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Dostáváte do rukou poslední dopis tohoto roku. Ti z vás, kteří se s námi
modlí Modlitbu za život, též dostávají kartičku úmyslů pro následující rok.
Další organizační záležitosti zmiňuji na konci dopisu, teď bych se rád
věnoval právě úmyslům na následující dva měsíce.
Listopad začíná Slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné
zemřelé. Nejdříve děkujeme Pánu za všechny, kteří již hledí na Boží tvář
v nebi, abychom mu den následující svěřovali ty, kteří do nebe směřují
skrze očistec. Snad nikdo z nás nechce být zatracen, a tak vlastně pro nás
není jiné cesty než jednoho dne mít svátek také prvního listopadu. Tedy
doputovat do příbytků u našeho nebeského Otce. Jak ale někdo velmi
dobře poznamenal, nebe nebo peklo už začíná tady na zemi. A tak
nesmíme na nic čekat a vydat se po stopách Pána Ježíše a svatých. Ne
snad, že bychom byli tak hloupí a mysleli si, že si zasloužíme dojít do cíle
dokonalým životem. Vždyť toho nikdo nejsme schopni. Je ale třeba
neotálet v odpovědi na velikou lásku Boží. Kolik dobrého jsme od našeho
nebeského Otce už obdrželi! Kolik lásky nám naprosto nezištně projevil Syn
Boží! Kolik dobrého můžeme v síle Božího Ducha konat! Pokud chceme být
svatými, musíme být vnitřně radostnými. Nebo přesněji, je třeba do té
radosti vrůstat. Ono to totiž není tak jednoduché. Člověk spíš zvládne být
zachmuřelý, pesimistický, rozladěný, než i přes všechny obtíže života si
uhlídat pokoj a vnitřní radost. Svatý František z Assisi nás varuje před
melancholií, která je vstupní branou démonů do naší duše. A co teprve
„radostný svatý“ Filip Neri. Jeho nakažlivý humor a životní radost současně
s hluboce kajícím duchem oslovuje dodnes. Filip dokázal šprýmovat
i zaníceně hovořit o Pánu. Přitom si nedělal žádné iluze o své hříšnosti
a opakovaně prosil Pána Ježíše o „dohled“. Také neustále vybízel druhé
k bdělosti, protože člověk se může kdykoliv nečekaně objevit na pravdě

Boží. To vše ho osvobozovalo od nebezpečí sebestřednosti, zloby
a beznaděje. Věřím, že nemusíme chodit příliš do minulosti. Každý bychom
jistě přišli na někoho ve svém okolí, který nás zahanbuje svým radostným
klidem.
Před časem jsem hovořil s jednou slovenskou psychiatričkou. Popisovala
mi, jaký měla nedávno den. Od rána se nic nedařilo. Když pak odpoledne
seděla v čekárně s nečekaně nemocným dítětem, už toho měla plné zuby
a k výčitce samotnému Pánu Bohu také neměla daleko. Pak si ale
uvědomila jednu důležitou věc. Mám právo volby! Ano, ten dnešní den
třeba nestojí za nic, všechno se hatí, ale je pouze na mne, zda se tím
nechám převálcovat. Mám možnost se nad to povznést. Vždyť je v životě
stále za co děkovat, vždyť zase bude líp. Rozhodně nejpozději na věčnosti.
Je škoda, pokud jsme tak zaměstnáni chmury, nezdary a sebelítostí, že se
v životě míjíme s druhými, se sebou samými i s Pánem Bohem. Byla by
velká škoda, pokud bychom kvůli tomu minuli i příbytky našeho nebeského
Otce. Nezapomínejme! První listopad má být jednou i našimi jmeninami!
Milí Boží přátelé. Z celého srdce Vám opět po roce děkuji za modlitby
a nasazení. Děkuji též za slova a dopisy podpory nebo připomínek. Už
druhým rokem dostáváte všichni dopis na závěr roku klasickou poštou.
Účastníci Modlitby za život i s kartičkou úmyslů na celý rok 2015. Jinak
nadále platí, že ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě.
Přispějete tím ke snížení nákladů. Stačí poslat 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. Nyní se
s námi modlí zhruba dva a půl tisíce lidí. Pokud chcete pomoci
i v následujícím roce se šířením povědomí o našem modlitebním úsilí, rádi
vám pošleme potřebné materiály. Nebojte se o Modlitbách za nejmenší
hovořit s lidmi ve vašem okolí, s panem farářem, napište do farního
časopisu.
Mnohem důležitější než počty je ale naše zapálení pro věc, naše svatost.
Proto hlavně vytrvejme i nadále v modlitbách a úsilí o vpravdě radostnou
svatost! Ta totiž otvírá srdce člověka a neodolatelně přitahuje pozornost
Boží! Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas
vánoční a hojnost Božího požehnání v novém roce 2015!

Jiří Korda, kněz Kristův

