
Květen 2019: 
Za evropské politiky a státníky

Červen 2019: 
Za požehnání a ochranu pro naši zemi

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Následující dva měsíce budeme zvláště pamatovat na evropské země, jejich vládce, 
ale na i naši zemi. Na konci května se konají volby do Evropského parlamentu. Myslím, že 
nemusím nikoho z vás přesvědčovat, jak velký dopad má politika EU i na náš každodenní 
život, ať v pozitivním, či negativním slova smyslu. To se pochopitelně týká také rodinné 
politiky a přístupu k ochraně a úctě k životu jako takovému. S jakou agresí a samolibou 
povýšeností jsou určité skupiny schopné prosazovat věci, které by ještě před pár lety byly 
považovány za naprosto nemožné. Jistě jste již slyšeli o tzv. salámové metodě, využívá 
se v různých oborech lidské činnosti. To, co nejde prosadit naráz, se servíruje postupně, 
kolečko po kolečku. Tuto metodu hojně využívají právě ti, kteří prosazují rádoby moderní 
a radikální změny ve společnosti. Právě v těchto dnech, kdy řeší naši poslanci možnou 
redefinici manželství, jsme svědky aplikace této metody i v naší zemi. K ulehčení prosa-
zení pomáhá též brnkání na emoce. Není divu. Když se vytratilo povědomí o Bohu, Jeho 
vůli a zákonech, o přirozenosti a pravdě, dostávají se ke slovu emoce a relativizace. To 
však nevede k očekávané toleranci a vzájemné lásce, ale naopak. Jak to? Protože dřív 
nebo později na sebe narazí různé „pravdy“, různé zkušenosti, emoce a přání. Kdo je 
rozsoudí? Měří se podle různých měřítek, roli hraje i síla mediálního řevu či moc různých 
zájmových skupin. Je třeba dodat, že naštěstí můžeme v Evropě i u nás sledovat alespoň 
občas i protichůdné tendence, například si asi vybavíte nedávné rozhodnutí italského 
ministra vnitra o návratu pojmů „otec“ a „matka“ do úředních formulářů, kde před tím 
byla označení „rodič 1“, rodič „2“, nebo různé formy podpory porodnosti. 

Na závěr děkuji za účast nebo podporu Národního pochodu pro život a rodinu, 
který se konal v  sobotu 27. dubna v  Praze. Zvu vás v  neděli 19. května na naši pouť 
Modliteb za nejmenší na Svatý Kopeček, která bude opět spolu s poutí rodin olomoucké 
arcidiecéze. 

Program bude následující (pozor změna času):
9.15 pěší pouť  z ulice V Lipkách (bus č. 11, stanice Samotišky) do baziliky 

Navštívení Panny Marie, trasa je necelý kilometr a je vhodná i pro děti
10.00 mše svatá, celebruje Mons. Josef Hrdlička  
12.30 modlitba svatého růžence a adorace Nejsvětější svátosti

Po mši svaté bude jako vždy zajištěno dobré jídlo a pití za příhodné ceny a program 
pro děti i rodiče. 

Přeji a vyprošuji krásné jarní dny a požehnané prožití doby Velikonoční! 

 Jiří Korda, kněz Kristův

modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz 
telefon: 725 797 561

Hnutí Pro život ČR, Hlubočepská 85/64, 152 00  Praha, info@hnutiprozivot.cz

modlitby
za nejmenší


