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Leden 2016: Za hojné plody Svatého roku milosrdenství.

Únor 2016: Za ty, kteří žízní po lásce. 

Chvála Kristu, bratři a sestry!

„Jak toužím po tom, aby byly nadcházející roky proniknuté milosrdenstvím, aby se vyšlo 
vstříc každému člověku a přinesla se ke každému Boží dobrota a něha!“ Tato slova píše 
papež František v bule, kterou vyhlásil právě zahájený Svatý rok milosrdenství. Mottem 
tohoto roku je „Milosrdní jako Otec“. Co to ale milosrdenství je? Asi tušíme, ale běda, 
aby po nás chtěl někdo bližší vysvětlení. Adolf Novotný ve svém Biblickém slovníku říká, 
že milosrdenství znamená „pospolitost, zavázanost, solidaritu, které jsou očekávány 
tam, kde dvě strany uzavřely smlouvu“. V biblickém podání se smlouvou myslí vztah 
mezi Bohem a jeho lidem. Novotný pokračuje: „Ovšem teprve proroci pochopili milo-
srdenství ve vší jeho hloubce. Spojují ho se slitováním, jež se týká zvláště těch, kteří pro 
svůj hřích vypadli nebo byli vyloučeni ze stavu smlouvy, avšak činí pokání.“ Bůh je věrný, 
i když my jsme nevěrní. On nám je ochotný odpustit třeba sedma sedmdesátkrát. Stačí 
jen jako marnotratný syn se k němu obrátit, vydat se na cestu. Jestliže milosrdenství 
neodmyslitelně patří k Bohu a my máme být „jako nebeský Otec“, je nám jasné, proč 
tak Ježíš zdůrazňuje milosrdenství. Zkusme si více všímat projevů Božího milosrdenství 
v Písmu, v církvi, ve společnosti i v našem osobním životě. To je totiž nejlepší způsob, 
jak se mu sami naučit a začít ho sami uvádět v život. Jinak se téma milosrdenství stane 
jen tématem dojemných kázání a akademických úvah. 

Ve snaze podpořit praxi milosrdenství jsou úmysly Modlitby za život letos volně in-
spirovány tradičním rozdělením skutků milosrdenství na sedm tělesných a sedm duchov-
ních. Připomínám skutky tělesného milosrdenství: 1. Sytit hladové, 2. Napájet žíznivé,  
3. Odívat nahé, 4. Ujímat se pocestných, 5. Navštěvovat nemocné, 6. Navštěvovat 
vězně, 7. Pohřbívat mrtvé. Skutky duchovního milosrdenství: 1. Radit pochybujícím, 
2. Poučovat nevědomé, 3. Napomínat hříšníky, 4. Utěšovat zarmoucené, 5. Trpělivě 
snášet obtížné lidi, 6. Ochotně odpouštět, 7. Modlit se za živé a zemřelé. Nejedná 
se o vše říkající výčet, ani o snahu škatulkovat, spíše o poukázání na pestrou škálu 
potřebných a možné pomoci. Pán od nás vyžaduje „svatou vynalézavost“, všímavost 
a ochotu jednat, je-li třeba. 



V  lednu prosíme za hojné plody Svatého roku. Jaké mohou být v problemati-
ce ochrany lidského života? Třeba v ukázání kontrastu pokoje a hloubky evangelia 
k  ideologiím a kultuře smrti. Služebníci Milosrdného Otce, který je otcem každého, 
i toho nejmarnotratnějšího syna, kontra služebníci egoismu a dekadence, nebo na-
opak zaslepeného fanatismu, násilí a smrti.

Kdybychom měli vyjádřit poselství evangelia jediným slovem, jaké bychom vo-
lili? Láska. Bůh je láska. V únoru prosíme za žíznící po lásce. V češtině je ale slovo 
láska příliš obecné, snadno zneužitelné jako klišé. Řečtina, jazyk Nového zákona, 
je bohatší, například sympatheia, eros, charis, agapé. Jsou Vám povědomé, že? Po-
sledně jmenované užívá Písmo, když mluví o lásce Boha k člověku nebo naopak. My 
lidé žízníme po různých podobách lásky. To ještě nemusí být nic špatného, vždyť 
například k manželství patří všechny výše uvedené. Důležité je, nakolik naše bažení 
souzní s láskyplným plánem Toho, který je Láska sama, a v kterém máme dojít plnosti. 
Není jednou z diagnóz naší společnosti, nebo abych nebyl příliš zobecňující, mnoha 
lidí, že sice nadále žízní po lásce, ale jaksi už zapomněli, kde je její zdroj, pramen? 
A tak pijí z kdejaké louže a pak se diví, že je jim špatně. Jistě každého z Vás napadají 
konkrétní příklady ze života. Nicméně pamatujme v modlitbě i na církev, tedy před-
stavené i každého z nás. Ať sami čerpáme z Pramene živé vody a v jeho síle sloužíme. 
Abychom neskončili jen u prázdných slov a v bezradnosti.

 

  Jiří Korda, kněz Kristův

P.S. Díky článku o Modlitbách za nejmenší v Katolickém týdeníku č. 46 se k nám do-
posud přidalo více než třista modlících se. Vítejte mezi námi!

Na Svátek svatých Mláďátek, v pondělí 28. prosince 2015, se poprvé uskutečnila 
Smírčí pouť za potracené děti, jejich rodiče a gynekology. Protože tento dopis vznikl 
dříve, o průběhu pouti budu informovat v příštím dopise. 

V neděli 22. května Vás zveme na již tradiční pout Modliteb za nejmenší na Sva-
tém Kopečku u Olomouce.


