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Listopad 2017: Za duše zemřelých, kteří se provinili proti životu.
Prosinec 2017: Za odvrácení snah legalizovat eutanazii.
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Prvního listopadu navazujeme na starodávný zvyk keltských křesťanů, kteří odmítli pohanské rituály spojené se začátkem keltské zimy, a nahradili je úctou ke společenství svatých. Mniši v Cluny pak přidali následující den vzpomínku na všechny zemřelé. Není tedy
divu, že na zesnulé pamatujeme tento měsíc i my v rámci Modliteb za nejmenší. Letos
pak zvláště na ty, kteří se nějakým způsobem provinili proti Božímu přikázání „Nezabiješ!“ My nemáme právo na někoho ukazovat prstem a troufale ho posílat do pekla. Můžeme ale, nebo spíš máme povinnost, povinnost lásky, modlit se za duše v očistci. Jak to
říkáme společně s Matkou Boží po každém desátku svatého růžence: „…a přiveď do nebe
všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.“ Tak jako matka často nevědomky preferuje a zaměřuje svou pozornost zvláště na nejslabší, handicapované
nebo problémové dítě, tak i my se v této modlitbě dovoláváme Božího milosrdenství pro
ty nejpotřebnější. To, že mezi ně patří i duše, které se provinili proti životu, ať už skutkem,
nebo naopak nekonáním, je nasnadě.
Také úmysl na prosinec souvisí s přechodem na věčnost. Naše země zatím pevně odolává jedné „vymoženosti“, kterou poprvé v novodobých dějinách ve velkém uvedla do
praxe Německá říše, a kterou před pár lety začaly opět zavádět některé „vyspělé“ státy
světa. Řeč je o eutanazii. Dnes je na celém světě povolena pouze v Belgii, Lucembursku,
Holandsku, Švýcarsku, Kanadě a v některých státech USA. A už klepe na dveře také u nás.
Odoláme? Například potratové pilulce jsme také dlouho vzdorovali, ale nakonec byla
prosazena. Ono se vždy, když je třeba, najde dostatek „rozumných“ důvodů a poukazování na závazky České republiky vůči Evropské unii a její legislativě. Satan na sebe nebere
jen podobu mrzkých lákadel, vždyť ta jsou často snadno rozpoznatelná. Zato převlek
vědce a odborníka sršícího fakty, nebo života znalého, rozumného a citlivého člověka,
rozrušeného necitlivostí církve a dalších tmářů, to je třída! Kdo odolá síle přesvědčivých
argumentů intelektuálů? Nebo silným emocím obyčejných lidí, kteří vědí, co je život?
Kdo? No přeci my, katolíci! Tedy alespoň doufám.

Milí Boží přátelé! Z celého srdce Vám opět po roce děkuji za Vaše modlitby, za slova
podpory nebo připomínek. Na závěr roku dostáváte všichni dopis klasickou poštou spolu s kartičkou úmyslů na celý rok 2018. 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 ti, kdo se modlí také Duchovní adopci za konkrétní jedno počaté dítě, musí vždy
po uplynutí devíti měsíců obnovit svůj závazek, pokud chtějí pokračovat v modlitbě za
další počaté dítě.
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 nahlašte
obec, kostel, den a hodinu v měsíci, kdy budou mše svaté slouženy na info@hnutiprozivot.cz.
Přijměte též pozvánku na třetí ročník Smírné poutě za potracené děti, jejich rodiče a gynekology. O Svátku svatých Mláďátek, ve čtvrtek 28. prosince, začneme v 11 hodin mší
svatou v kostele u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici. Toto requiem za nenarozené
děti bude celebrovat otec biskup Karel Herbst. Poté se vydáme pěšky k bratřím kapucínům na Loretu, kde se občerstvíme. Doporučujeme 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 svatý růženec přímo v kapli Lorety. Pak se
přesuneme na Strahov ke hrobu svatého Norberta, kde nás budou očekávat 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 zhruba tři tisíce dvě stě 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 2018!
Jiří Korda, kněz Kristův

