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Květen 2017: Za vítězství Neposkvrněného Srdce Mariina.

Červen 2017: Za biskupy, kněze a jáhny, za jejich službu životu.

Chvála Kristu, bratři a sestry! 

Při letošních májových pobožnostech jistě budeme více pamatovat na události přesně 
před sto lety, tedy na začátek zjevení Panny Marie ve Fatimě. Tedy na naléhavý apel ne-
bes na lidstvo ženoucí se do zkázy svou bezbožností a bezohledností. Velice pěkně vysti-
hl podstatu fatimských poselství papež Benedikt XVI.: „Uprostřed našeho racionalismu 
a oproti moci povstávajících diktatur nám Bůh ukazuje pokoru Matky, která se zjevuje 
dětem a jim říká to podstatné: víra, naděje, láska, pokání.“ 

Pokora Matky a důvěra projevená malým dětem kontra pýcha mocných s milióny mrt-
vých. Přes 37 miliónů během 1. světové války, přes 62 miliónů během 2. světové války, 
milióny obětí různých diktátorských režimů… Jistě k tomu všemu můžeme přičíst milióny 
uměle potracených dětí. Panna Maria ve Fatimě prohlásila, že nakonec její Neposkvrně-
né Srdce zvítězí. Abychom mohli mít jednou my i ti, za které se modlíme, podíl na tomto 
vítězství, je třeba následovat rad a příkladu naší nebeské Matky, jít cestou neustálého úsilí 
o proměnu našeho vlastního srdce, neustálého přitakání Otcově vůli, tedy cestou pokání. 
Ve třetím fatimském zjevení volá anděl: „Pokání! Pokání! Pokání!“ Toto slovo, spolu se 
slovy „hřích“, „trest“, „očistec“, „peklo“, „půst“, „svátost smíření“ a dalšími podobnými, 
se stalo v některých katolických kruzích doslova slovem sprostým a zakázaným. Ale bez 
pokání není možné těžit z nesmírných darů Božího milosrdenství. I o tom jsme přeci rozjí-
mali během loňského Svatého roku milosrdenství. Ztráta úcty k lidskému životu je jedním 
z plodů ztráty bázně před Bohem a z ní pramenícího pokání.

V červnu budeme pamatovat zvláště na otce biskupy, kněze a jáhny. Jako zvláštní po-
kušení vnímám u nás duchovních, že se někdy více ohlížíme na ty vně církve, zvláště na 
mocné nebo nám odporující. Co asi řeknou na to či ono? Jak to formulovat, abychom je 
příliš nepodráždili, aby nás neprohlásili za hlupáky a fanatiky? Abychom byli moderními 
křesťany plnohodnotně zapojenými do budování demokratické společnosti? Nemyslím 
si, že máme být hulváty nebo věčnými bojovníky proti všem. Ale neuškodilo by nám být 
nějak víc pastýři, nějak víc Kristovi, nějak víc Boží.



Bratři a sestry, veliké díky za Vaši účast či modlitební podporu Národního pochod pro 
život a rodinu, který se letos uskutečnil v sobotu 22. dubna v Praze. Přítomnost otců bis-
kupů podtrhla význam této akce. 

Srdečně Vás všechny zvu v neděli 21. května na naši pravidelnou pouť na Svatý Kope-
ček u Olomouce, letos podruhé ve spojení s Poutí rodin olomoucké arcidiecéze. Mše 
svatá s otcem biskupem Josefem Hrdličkou začne v 10:30. Kdo ale chce s námi opět 
absolvovat minipouť, vyrážíme v 9:45 z ulice V Lipkách (stanice Samotišky, autobus č. 11, 
jede z Hlavního nádraží). Po mši svaté bude venku připraven program a občerstvení pro 
rodiny s dětmi, od 13 hodin pak možnost se v basilice pomodlit svatý růženec a spoči-
nout do 14. hodiny před Nejsvětější svátostí. 

Kéž tvé Neposkvrněné Srdce zvítězí, naše nebeská Matko! Bratři a sestry, přeji a vyprošuji 
Vám i Vašim blízkým vše dobré!

 Jiří Korda, kněz Kristův


