Modlitby za nejmenší

modlitby

za nejmenší

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

Květen 2015: Za posílení tradičního „důchodového pilíře“ – porodnosti.
Červen 2015: Za zodpovědnou politiku osvojování dětí.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Je měsíc máj a my se s důvěrou obracíme k Panně Marii, vždyť její přímluva je
mocná! Odkazuji zvláště na druhou kapitolu Janova evangelia, svatbu v Káně Galilejské. Škoda, že se tento úryvek tak málo spojuje právě s Matkou Boží. Přitom
je to jasná výpověď o významu a síle Mariiny přímluvy. To ale pro Vás není žádná
novinka, a tak denně společně svěřujeme Ježíšově matce ve svatém růženci své
záležitosti, včetně úmyslů Modliteb za nejmenší. Jeden starý pan farář vždy říkal,
že se máme hlavně modlit, aby nás Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil.
Možná jste tuto prosbu také už sami použili. Třeba na úřadě, při sledování zpráv
nebo při rodinné poradě. Úmysly na následující dva měsíce by se klidně daly vyjádřit právě touto prosbou. Proč dělat něco jednoduše, když to jde složitě? Proč
používat to, co nosíme na krku, nemyslím teď řetízek nebo mobil, tedy hlavu?
Kolik potřebujeme důchodových pilířů? Dva, tři, možná časem osm, deset. Jde
přeci o to, aby se nám nezřítil palác naší moderní a svobodné společnosti. Má
to jen malý zádrhel, díky prodlužujícímu se věku obyvatel přibývají v paláci nová
patra a lidé se stěhují z nižších právě do těch vyšších, dole to ale pustne. Pilíře to
udrží. Tedy alespoň po dobu, co my budeme živi. Přitom by stačilo, aby se rodily
děti. Jenže jenom nabádat k plození dětí, natož jejich výchově, zavání mužským
šovinismem, genderovou nevyrovnaností, klerikálním zpátečnictvím, a hrubě zasahuje do práva jedince na osobní rozvoj, budování kariéry a péči o tělesné i psychické blaho.
S úmyslem na červen je to podobně. Podporovat rodiny, poskytovat pomoc v krizových situacích, posvítit si řádně na celý proces péče o sirotky a odvržené děti,
pomáhat i tam, kde je situace netypická, to ne. To nikoho příliš nezajímá. Samozřejmě kromě těch, kterých se to bolestně dotýká. Když chce mít dítě pejska, jedna
z prvních otázek rodičů je: „Budeš s ním chodit ven?“ „Budu, budu!“ Za pár týdnů
rodiče poslušně vstávají dřív, aby před odchodem do zaměstnání stihli venčení.

„Já chci miminko!“ „Zvládneš se o něj starat, poskytneš mu vše potřebné?“ „Ano,
ano!“ „Co ale když ne?“ „Já mám na něj ale právo, neutiskuj mě!“ Nemají být v centru pozornosti potřeby dítěte? Prý jsou a je třeba upravit speciálně případy, kdy
dítě vychovávají dva lidé, kdy jeden z nich není příbuzný dítěte. Mluví se ale pouze
o homosexuálně orientovaných párech. Kromě základní otázky nakolik je vhodné,
aby takové páry vychovávaly děti, mě napadá, proč ta výlučnost? Umím si dost
dobře představit situace, o kterých jsem přesvědčen, že jsou v zájmu zdravého
vývoje dítěte, a nemluví se o nich. Například matka v terminálním stádiu rakoviny,
kdy není možné svěřit dítě otci ani jiným příbuzným. Ale dítě již měsíce de facto
žije u sousedů, kteří nemají problém si dítě nechat. Určitě i někteří z Vás si vybavujete konkrétní případy, kdy snaha o zajištění co nejlepší a přitom neústavní péče
nebyla jednoduchá. Vždyť v centru pozornosti je bezbranný tvor, který se lehce
stává loutkou v rukách nás, „rozumných“ dospěláků!
Na závěr veselejší téma. Prosím přijměte naši pozvánku na již tradiční Pouť Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku o Slavnosti Nejsvětější Trojice v neděli
31. května. Začínáme mší svatou s otcem biskupem Josefem Hrdličkou v půl jedenácté. Pak bude následovat čas na sdílení. Letos nebudeme mít speciálního hosta,
ale rád bych, kdybychom se pokusili společně provést reflexi posledních pěti let,
tedy doby od přerodu Kruciáty v Modlitby za nejmenší, a zamysleli se nad případnými změnami. Máte-li nějaké podněty a nemůžete přijet, klidně mi je napište.
Vaše názory budou důležité pro úvahy o dalším směřování. Po diskuzi se v bazilice
pomodlíme svatý růženec a během adorace spočineme před Nejsvětější Svátostí.
Konec bude okolo čtrnácté hodiny.

						

Jiří Korda, kněz Kristův

