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Listopad 2015: Za klienty i zaměstnance zařízení pro seniory
Prosinec 2015: Za nové katolické pracovníky ve zdravotnictví

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Dostáváte poslední letošní dopis. Máme dušičkové období, zvláštní čas modliteb a vzpomínek na zemřelé. Díky tomu si můžeme opět uvědomit realitu smrti a její neodvolatelnost. Hodně lidí mi ale řeklo, že se více bojí nemohoucnosti a umírání než vlastní smrti.
Myslím, že zvláště v naší zemi se není čemu divit. Stalo se standardem rychle předávat
své staré a nemohoucí do péče ústavního typu. Pochopitelně nemám na mysli případy,
kdy nelze ani při té nejlepší vůli a pomoci zvládnout péči doma. Navíc stále se u nás vyskytují zařízení, kde je nedostatečná i základní péče, o chování personálu ani nemluvě.
Je to dáno jak nízkou osobní a profesní formací, tak vyčerpáním díky nepoměru mezi
počtem klientů a potřebných zaměstnanců. Sám jsem to kdysi zažil na vlastní kůži, když
jsem pracoval jako sanitář. V době dovolených zdravotní sestra a já versus pětadvacet
těžce dementních a často jen ležících klientů. Když jsem babičky dokrmil, věděl jsem, že
už měly být dávno přebalené. Pod podobným tlakem se ocitá mnoho zdravotníků. Pokud
k tomu postrádají duchovní, osobní nebo profesní podporu, mohou se rychle dostat do
stavu vyhoření. Tedy do pozice, kdy se z jejich svěřenců stávají úhlavní nepřátelé. A tak
pamatujme v těchto měsících právě na zdravotníky i jim svěřené. V prosincovém úmyslu
je přímo obsažena prosba za nové katolické zdravotníky. Tedy takové, kteří touží žít a pracovat v jednotě s postoji a doporučeními katolické církve. Mají to skutečně velmi těžké.
Když vzpomínám na vlastní působení ve zdravotnictví, uvědomuji si, že jako katolický
kněz to mám teď v něčem lehčí. Od kněze i odpůrci církve očekávají, že zastává určité
postoje. Ale když takové názory prosazuje laik, obklopený všemi těmi „tak rozumnými
a moderními“ lidmi, je mu z toho občas hodně úzko. Navíc se někdy dostává do situací,
ve kterých musí udělat třeba i závažné rozhodnutí pod velikým tlakem a nemá čas se
s někým poradit. Tato zkušenost se dá vztáhnout i na jiné profese a životní situace. Věřím,
že s tím máte sami bohaté zkušenosti.
Milí Boží přátelé. Z celého srdce Vám opět po roce děkuji za modlitby, za slova podpory nebo připomínek. Na závěr roku dostáváte všichni dopis klasickou poštou.
Ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě, přispějete tím ke snížení nákladů.
Stačí poslat e-mail na naši adresu (viz záhlaví dopisu). Též připomínám všem, že účast
v Modlitbě za život nebo Modlitbě svaté Jany Beretta-Molla není třeba písemně obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bude Vám registrace vždy prodloužena automaticky.

Účastníci Modlitby za život dostávají s tímto dopisem kartičku úmyslů na celý rok
2016. Možná jste překvapení z neobvyklých úmyslů. Doposud byly za konkrétní skupiny
nebo události. Protože ale vstupujeme do jubilejního Roku Milosrdenství, budeme se inspirovat sedmi skutky tělesného a sedmi skutky duchovního milosrdenství. Znáte je? Více
o nich napíšu v dopise na počátku roku.
Letošní novinkou, která se velmi ujala, je sloužení pravidelných mší svatých na
úmysly ochrany lidského života v naší zemi, na úmysly Modliteb za nejmenší. Prosím,
poproste svého kněze a pak nám nahlaste den a hodinu v měsíci, kdy budou mše svaté
slouženy na info@hnutiprozivot.cz.
Přijměte též pozvánku na Smírčí pouť za potracené děti, jejich rodiče a gynekology. Na jaře jsme měli již tradičně pouť na Svatém Kopečku, poprvé se sejdeme i v Praze. A to o Svátku svatých Mláďátek, v pondělí 28. prosince 2015. V 11 hodin bude otec
biskup Karel Herbst sloužit requiem za nenarozené děti v kostele u Pražského Jezulátka
v Karmelitské ulici. Pak půjdeme k bratřím kapucínům na Loretu, občerstvíme se, podíváme se na betlém a pomodlíme se přímo v Loretě. Pak se přesuneme na Strahov ke
hrobu svatého Norberta, kde nás očekávají v 15 hodin. Kdo bude mít ještě dost sil, může
pokračovat do katedrály na pravidelné Modlitby za národ ve Svatováclavské kapli. Připomínám, že jubilejní brána je jak v kostele u Jezulátka, tak v katedrále.
Nyní se s námi modlí více jak 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 i s Vašimi
duchovními. Mnohem důležitější než počty je ale naše zapálení pro věci Boží. Tomu totiž
náš milosrdný Otec nemůže odolat. Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas vánoční a hojnost Božího požehnání v novém roce 2016!

Bratři a sestry, přeji a vyprošuji Vám vše dobré!					

Jiří Korda, kněz Kristův
P. S.: Díky vstřícnosti redaktorů Katolického týdeníku chystáme do čísla 46 (10. 11.) informace o Modlitbách za nejmenší včetně vkladu 40 tisíc přihlašovacích lístků. Máte-li
možnost zaslat i sebemenší dar na účet Hnutí Pro život ČR, budeme velmi vděčni, neboť
v současné době nemáme k dispozici dostatek financí na jejich úhradu. Pomozte nám,
aby modlitba za život prostoupila celou naši zemi. Pán Bůh zaplať!
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