Listopad 2019: Za potracené děti a jejich rodiče
Prosinec 2019: Za manželské páry toužící po dítěti
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Listopad začínáme velkou slavností, radujeme se ze společenství všech svatých.
O den později je liturgie naopak v kajícím duchu. S důvěrou se dovoláváme Božího
milosrdenství pro ty, kteří prochází očistným procesem. Provokativně mě napadá,
nechybí nám den třetí? Den připomínky existence pekla? Ano, peklo existuje,
a klidně v něm můžeme skončit. To není strašení, Písmo svaté, i sám Pán Ježíš,
opakovaně varuje před následky odvrácení se od Boha a jím daného řádu. Jestliže
někdo nechá zabít své dítě, i když ještě nenarozené, nebo je „nájemním vrahem“ dětí
cizích, nezaslouží si peklo? Díky Bohu je tu Boží milosrdenství. Kdo se po vzoru
marnotratného syna vydá zpět k Otci, setká se s přijetím. Pokud to ale myslí s lítostí
vážně, bude pamatovat na ty, kterým ublížil, v našem případě na potracené dítě či
děti. Nemůže už vrátit věci zpět, ale může vše vložit do Pánových rukou – skrze
kající srdce, mši svatou i osobní modlitbu za zemřelé dítě a jeho rodiče, skrze
konkrétní skutky osvěty a podpory těch, kteří jsou v ohrožení, že se dopustí stejné
osudové chyby. V listopadu tyto kajícníky podporujeme společnou modlitbou,
současně ale suplujeme ty, kteří se nemodlí a nečiní pokání.
Pro úplnost je třeba dodat, že listopadový úmysl je za všechny, tedy i spontánně
potracené děti a jejich rodiče. Tím se ale dostávám k úmyslu následujícího měsíce.
Na jedné straně jsou tedy ti, kteří dítě odmítnou nebo dokonce nechají zahubit, vedle
toho ti, kteří děti nejsou schopni donosit nebo je vůbec nemohou mít, a přitom by si
to tolik přáli. Modleme se v prosinci za tyto páry, kéž je Pán vyslyší! Opakovaně se
setkávám se zázračnými vyslyšeními na základě naléhavých modliteb přátel, farníků,
zasvěcených osob. Pokud je ale Pán nevyslyší, ať dokážou tento kříž nést, ať jsou si
vzájemnou podporou, ať nepodlehnou pokušení zkoušet „umělé oplodnění“. Pokud je
to možné, ať se jim dostane potřebných sil k případné adopci dítěte nebo služby
pěstounů.
Drazí Boží přátelé, rok se nachýlil, proto mi dovolte nakonec několik organizačních
záležitostí. Kartičky s úmysly na příští rok Vám přijdou v dalším dopise na přelomu
prosince a ledna. Připomínám také význam sloužení pravidelných mší svatých za
problematiku ochrany života v naší zemi, na úmysly Modliteb za nejmenší. Prosím
poproste svého kněze a pak nám nahlaste obec, kostel, den a hodinu v měsíci, kdy
budou mše svaté slouženy na info@hnutiprozivot.cz. Pro zajímavost dodávám, že
např. v letošním říjnu jste nahlásili 78 mší svatých. Od počátku roku 2019 bylo zatím
nahlášeno 886 mší svatých sloužených za obnovu kultury života v naší zemi. Všem
velké Pán Bůh zaplať!
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Přijměte též pozvánku do Prahy na pátý ročník Smírné poutě za potracené děti,
jejich rodiče a lékaře v sobotu 28. prosince 2019. O svátku svatých Mláďátek
začneme v 11 hodin mší svatou v kostele u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici.
Toto requiem za nenarozené děti bude celebrovat biskup Pavel Posád, pomocný
biskup českobudějovický. 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 více jak tři tisíce dvě stě lidí. Mnohem důležitější než počty je
ale naše zapálení pro věci Boží. Nebojte se o Modlitbách za nejmenší hovořit s lidmi
ve Vašem okolí i s Vašimi duchovními.
Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým pokojný a radostný advent i čas vánoční
a hojnost Božího požehnání v novém roce 2020!
Bratři a sestry, je tedy stále za co se modlit. Díky za Vaše nasazení!

Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz
telefon: 725 797 561
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