
Březen 2019:  
Za Hnutí Pro život ČR a jeho projekty

Duben 2019:  
Za podporovatele projektu Nesoudíme. Pomáháme

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Dovolím si tento dopis začít tématem aktuálním, ač nespadajícím přímo do okruhu 
našich úmyslů. Církev, za bedlivé pozornosti medií, nyní na nejvyšší úrovni řeší sexuální 
delikty duchovních a možnosti prevence. My kněží jsme také součástí této doby, tedy i 
na nás má vliv obecně rozšířená sexuální nevázanost, ztráta úcty k tělu i duši druhého. 
Současně ale vnímám celý ten mediální rozruch se smíšenými pocity. Pokud totiž nebu-
dou následovat konkrétní kroky, vše nakonec skončí jen dokola se opakujícím veřejným 
sebemrskačstvím, které stejně k nápravě nepovede a jen podporuje obraz církve jako 
bandy zvrhlíků a jejich naivních obětí. 

Proč to ale píšu tady? Protože jsem si uvědomil, jak důležité je, abychom si dávali 
práci s řešením obtížných situací a způsoby, jakými tato řešení prezentujeme navenek. 
I to totiž patří k naší službě hlásání evangelia. 

V dubnu budeme pamatovat zvláště na podporovatele projektu Nesoudíme. Pomá-
háme. Dokud jsme v prosazování myšlenek ochrany života od početí zdůrazňovali jen to, 
co je špatně, naráželi jsme na hradbu odporu. Když si ale Hnutí Pro život ČR dalo tu práci 
a začalo usilovat o osobní kontakt s lidmi, dokonce i se samotnými gynekology, začaly se 
věci dávat do pohybu. Člověk se pak jen diví, když například zjistí, že co se báli někteří 
politici, deklarující svou křesťanskou víru, podpořit, vezmou bez jakýchkoliv okolků za své 
třeba i různí odmítači církve. Protože ona je matka; protože on jako lékař vlastně potraty 
dělat nechce; protože ona sama byla na potratu a už by to nikdy neudělala; protože on 
jasně vidí, že řešení nedostatku pracovníků a důchodového systému v naší zemi má na 
prvním místě řešit přírůstek místní populace… Toto všechno ale bude Pánem požehnané 
pouze v případě, když při této otevřenosti současně neslevíme ze svých jasných postojů 
– každý člověk má nezadatelné právo na život od početí do přirozené smrti a není omluvy 
pro jeho zabití. 

Problémy stran sexuálního zneužívání může v důsledku účinně řešit jen budování 
otevřených a zdravých vztahů mezi knězem a farníky ve farnosti, a mezi biskupem a jeho 
kněžími a věřícími na úrovni diecéze. Stejně je to i v případě boje proti dalšímu, snad 
nejvíce do nebe volajícímu hříchu, a to hříchu zabíjení dětí. Ani tady samotná prohlášení 
a apely nestačí, pokud neusilujeme o změnu smýšlení i na té nejnižší úrovni. V našem 
okolí, mezi našimi blízkými, na pracovišti, v ordinaci… Nenechme se odradit, nestyďme 
se, že jsme věřící, ač církev má dnes v  očích mnohých z  ostudy kabát. Vždyť někteří 
z těch, co se nyní halasně sápou po kamenech, aby hodili po církvi, sami mají na rukou 
krev dětí zabitých při potratech. Jen si vždy hlídejme, abychom jednali v duchu Ježíšovy 
jasnosti, pevnosti a přitom laskavosti. 
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Veliké díky patří Hnutí Pro život ČR, za které se zvláště modlíme v březnu, tak i těm, 
kteří různým způsobem podpořili projekt Nesoudíme. Pomáháme – osmdesát osm měst 
a obcí, sto třicet tři zdravotnických zařízení, desítky známých osobností a předních lékařů 
a vědců. Je třeba si uvědomit, že mnozí z nich žijí a pracují v prostředí, kde se umělé po-
traty považují v lepším případě za nutné zlo, v horším za výdobytek moderní společnosti. 
Kéž jim Pán oplatí za jejich statečnost! 

Bratři a sestry, na závěr bych Vás rád všechny pozval na Národní pochod pro život 
a rodinu, který se letos uskuteční v sobotu 27. dubna v Praze. Opět začneme mší sva-
tou s kardinálem Dominikem Dukou v katedrále. Všechny informace najdete na adrese 
http://pochodprozivot.cz, kde je třeba se přihlásit, pokud chcete zajistit dopravu, před-
nostní bezpečnostní prohlídku do areálu Pražského hradu a posléze oběd. 

Též zvu v neděli 19. května na naši každoroční pouť na Svatý Kopeček u Olomouce. 
Podrobný program uvedu v příštím dopise a na našich stránkách. 

Přeji a vyprošuji požehnané a hluboké prožití postu a radostný vstup do doby Ve-
likonoční!

 

 Jiří Korda, kněz Kristův

modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz 
telefon: 725 797 561
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