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
Listopad 2016: Za duše v očistci.
Prosinec 2016: Chvála a díky za dar Vtělení.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Listopad, poslední měsíc roku Milosrdenství se modlíme zvlášť za duše v očistci. Vždyť
čím můžeme projevit zemřelým lásku, než modlitbou? Výzdoba hrobů, vzpomínání na
společně prožité, lítost nad naší nedokonalou láskou a péčí, to vše má jistě svůj význam;
ale spíš pro nás, než pro naše zesnulé. Dovolávání se Božího milosrdenství, odevzdávání do Jeho náručí, to je pomoc, kterou potřebují. Mezi zemřelými jsou i miliony uměle
potracených dětí a další miliony těch, kteří je zabili nebo nechali zabít. Kolik z nich činilo
pokání? Kolik z nich tváří tvář Pravdě s hrůzou plně nahlédlo skutečnou povahu a rozsah
svého počínání? My tady nejsme, abychom soudili, ale modlili se, činili pokání a věřili
evangeliu, té radostné zvěsti o tom, že hřích a smrt již nemají poslední slovo.
Prosinec věnujeme díkům. Jak často po Pánu něco chceme! To samo o sobě nemusí
být špatně. Ale v tom neustálém dožadování se nám mnohdy uniká, kolik jsme toho už
ve skutečnosti dostali. Čas Vánoc, čas, kdy slavíme, že „Slovo se stalo tělem, a přebývalo mezi námi“, je ideální příležitostí rozpomínat se, jakým způsobem se Bůh sklání
konkrétně k nám. Jak přichází právě do mého života, života mých blízkých, těch, kterým
pomáhám, za které se modlím? Prosím, nezapomeňte zvláště v prosinci, že jste křesťané!
Minimalizujte na únosnou mez shon, uklízecí a pečící záchvaty. Jako dárek nadělte svým
blízkým alespoň chvilku společně stráveného času a třeba mši svatou nebo modlitbu
svatého růžence. Hračky pro malé i velké se časem rozbijí, ale společné chvíle a modlitba
mají nekonečnou trvanlivost.
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 spolu
s kartičkou úmyslů na celý rok 2017. Ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické
podobě, přispějete tím ke snížení nákladů. Stačí poslat e-mail na naši adresu (viz záhlaví dopisu). Též připomínám, že registraci v Modlitbách za nejmenší není třeba písemně
obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bude Vám registrace vždy prodloužena automaticky.
Pouze těm, kdo se modlí také Duchovní adopci, přijde vždy po uplynutí devíti měsíců
dotaz na obnovu.

Připomínám také význam sloužení pravidelných mší svatých za ochranu 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 druhý ročník Smírné poutě za potracené děti, jejich rodiče
a lékaře. O Svátku svatých Mláďátek, ve středu 28. prosince 2016, začneme v 11 hodin
mší svatou v kostele u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici. Toto requiem za nenarozené děti bude celebrovat tentokrát otec biskup Václav Malý. Poté se vydáme pěšky
k bratřím kapucínům na Loretu, kde se občerstvíme. Po loňských zkušenostech doporučuji poutníkům s horší pohyblivostí jet z Malostranského náměstí tramvají číslo 22 na
stanici Pohořelec a dojít v klidu do kláštera. Okolo druhé hodiny se pomodlíme přímo
v kapli Lorety. 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.
Nyní se s námi modlí tři 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 2017!
					
Jiří Korda, kněz Kristův

