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Březen 2017: Za pracovníky médií, za jejich ochotu sdělovat pravdu.
Duben 2017: Za praktikující katolíky, za jejich angažovanost pro život.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Dříve než se zastavím u úmyslů modliteb na následující dva měsíce, rád bych, věřím,
že i vaším jménem, poděkoval otci biskupovi Josefu Hrdličkovi. Jak víte, v lednu oslavil
sedmdesáté páté narozeniny, a tak v souladu s církevním právem podal rezignaci, kterou papež František přijal. Kromě služby pomocného biskupa, kterou vykonával od roku
1990, sám napsal nebo přeložil okolo dvou desítek knih a je autorem řady textů písní
v kancionálu. Mnozí z nás si jistě vybaví jeho podnětné homilie. Byl také velkou podporou
Hnutí Pro život ČR a Modliteb za nejmenší, které měl po léta v patronaci. Mohu s potěšením prozradit, že je bude mít v péči i nadále. Troufnu si říct, že je prostě básníkem tělem
i duší. Otče biskupe Josefe, z celého srdce díky za Vaši dosavadní službu. Kéž Vás Pán
provází svou milostí! Ať je Váš život i nadále ódou na Toho, který nás nazval svými přáteli,
jak říká Písmo i Vaše biskupské heslo.
V březnu myslíme na pracovníky v médiích. Za komunistů všichni užívající zdravého rozumu věděli, že to, co se píše v novinách nebo říká v televizi, často není pravda. Dnes to
nemusí být na první pohled tak patrné. Mám v poslední době dojem, že některá média
nejenže neskrývají svou zaujatost, ale bez zardění vysloveně lžou. Škála je pestrá – politika, gender ideologie (setření rozdílů mezi muži a ženami), duchovní otázky... Jestliže
nám asi příliš nehrozí, že uvěříme laciným manipulacím, můžeme se o to snadněji nechat
nachytat druhým extrémem. Totiž že už nebudeme věřit nikomu a ničemu. A tak i mezi
katolíky stoupají tendence nekriticky adorovat některé politiky, včetně těch s diktátorskými praktikami, protože naše i světová „prozápadně“ laděná media jednoznačně nadržují
jejich oponentům. Budiž nám Pán Ježíš vzorem! Z jeho některých vyjádření je jasné, že
se velmi dobře orientoval v tehdejším politickém dění. Reflektoval ho ve svých promluvách (např. Lk 13,1–4; 19,11–27). Nepodlehl davovému nadšení (Jan 6,14–15), ani se
nenechal zastrašit výhrůžkami, protože moc dobře věděl, kdo je skutečným Pánem dějin
(Jan 18,36–17; 19,10–11). Je zajímavé, že přestože můžeme upadnout snadno do postoje „nevěřím vlastně nikomu“, současně můžeme být doslova posedlí potřebou pořád
sledovat nejnovější události a komentáře. Je to tak lákavé, když stačí jen otevřít telefon
nebo kliknout na počítači – a okno do celého světa je otevřeno!
V dubnu míříme modlitbami do svých řad. Kudy chodím, tudy chválím své farníky. Mnozí
z nich totiž mají jednu pěknou vlastnost. Nejenže vědí, co se má ve farnosti dělat, co je
špatně a co lze zlepšit, ale oni i přiloží ruku k dílu! Jaká úleva pro faráře! Píšu „ruku k dílu“,
ale zahrnuji do toho i ty, kteří slouží modlitbou a obětováním svých trápení za druhé.

Předpokládám, že když čtete tento dopis, patříte mezi ty, kteří se snaží angažovat pro růst
Božího království. Jistě mi dáte za pravdu, že taková služba, ač někdy náročná, je nakonec
požehnáním i pro Vás samotné. Samozřejmě za podmínky, že jste se nenakazili nejčastější chorobou těch, kdo slouží. Totiž pocitem, že to, co děláme, děláme nejlíp a jsme v tom
nenahraditelní, nikdo nám nesmí do toho mluvit a všichni to musí umět náležitě ocenit.
Tedy superbia, česky pýcha. Dubnový úmysl se zaměřuje konkrétně na angažovanost
pro život. To může být těžší, než třeba pomáhat s provozem farnosti. Co si pod tím představit? Už se modlíte, to je stěžejní. Třeba také nevtíravě a přitom jasně zvete k modlitbě
druhé. Můžete také oslovit pana faráře a probrat s ním možnosti Vaší pomoci. Hnutí Pro
život ČR Vám pak rádo pomůže s doladěním možné spolupráce na šíření informací o různých aktivitách na ochranu života. V posledních měsících jeden z našich spolupracovníků
Marek Kuchta kontaktoval duchovní správce ve městech s nemocnicemi vykonávajícími
potraty. Hovořil s nimi o možnostech zapojení farníků do Modliteb za nejmenší. Všichni
byli laskaví, ale odezva byla minimální. Možná to nebylo „jejich téma“, možná pro množství povinností prostě nestíhají, možná farníci neměli zájem. Nepíšu to jako výčitku, ale
spíše povzbuzení. Zvláště vy mladší, zvažte prosím, zda se nemůžete více zapojit v šíření
Modliteb za nejmenší. Můžete se obrátit na marek.kuchta@hnutiprozivot.cz.
Na závěr bych Vás rád povzbudil k účasti na Národním pochodu pro život a rodinu, který
se letos uskuteční v sobotu 22. dubna v Praze a na který zvou také všichni čeští a moravští
biskupové. Mši svatou v 10 hodin v pražské katedrále opět celebruje otec kardinál Dominik Duka. Více na pochodprozivot.cz, kde je třeba se včas přihlásit kvůli bezpečnostní
kontrole pro vstup do areálu Pražského hradu, zajištění oběda a dopravy.
S radostí sděluji, že u příležitosti slavnosti Zvěstování Páně, „Dne modliteb za úctu k počatému životu a za nenarozené děti“, budou v jednotlivých diecézích sloužit biskupové
nebo jimi pověření kněží mše svaté za obnovu kultury života. Přijďte, máte-li možnost se
zúčastnit.
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25. března 10.00 – Sázava (pražská arcidiecéze), Svatoprokopský poutní areál,
celebruje Antonín Příkaský O.Carm.
25. března 17.00 – České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše,
celebruje biskup Vlastimil Kročil
25. března 18.00 – Napajedla (olomoucká arcidiecéze), kostel sv. Bartoloměje,
celebruje biskup Josef Hrdlička
25. března 18.00 – Litoměřice, kostel Zvěstování Panny Marie,
celebruje generální vikář Martin Davídek
27. března 19.00 – Brno, kostel Nanebevzetí Panny Marie ( jezuité),
celebruje biskup Pavel Konzbul
28. března 18.00 – Plzeň, kostel Nanebevzetí Panny Marie,
celebruje diecézní biskup Tomáš Holub

Též zvu v neděli 21. května na naši tradiční pouť na Svatém Kopečku, letos podruhé ve
spojení s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Podrobnosti příště.
Přeji a vyprošuji požehnané a hluboké prožití postu i Svatého týdne a radostný vstup do
doby Velikonoční!
Jiří Korda, kněz Kristův

