Leden 2020: Za věrnost a horlivost biskupů a kněží
Únor 2020: Za věrnost a horlivost trvalých jáhnů
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Vstupujeme do dvacátých let jednadvacátého století. Můžeme být oslněni mnohými
úspěchy lidstva, ale stále platí, že jsou věci, které se nemění a stále mají svou
platnost. Jednou z nich je, že Církev velmi potřebuje věrné a horlivé pastýře a služebníky. Co si pod tím představit? Domnívám se, že v zásadě to samé, co si pod tím
představovali věřící před sto, tisícem i více lety. Tedy pro Pána Ježíše a Církev horlící služebníci, kteří mají současně velké srdce pro sobě svěřené a potřebné. Rozkvět
Církve, nebo naopak její úpadek je úzce spjat s úrovní duchovenstva. Bylo by ale nespravedlivé a dětinské svádět hříchy a selhání v Církvi jen na duchovní. Jsme svobodné bytosti zodpovědné za svůj život a spoluzodpovědné za život společnosti
i Církve. Svatý Jan Maria Vianney byl přesvědčený, že kněz k věrnému vykonávání
své služby nutně potřebuje modlitbu věřících. To je tedy naše první povinnost vůči
duchovním – svěřovat je Pánu Ježíši. Vždyť je to právě on, kdo je povolal a touží po
jejich svatosti.
Horlení pro Hospodina, Boha zástupů, je díky Vtělení a Kříži neoddělitelně spojeno
s horlením pro bližního. I kdyby to byl bližní ještě nenarozený, maličký nebo
nemocný. Nástupci apoštolů a jejich pomocníci – kněží a jáhni by měli na toto stále
poukazovat slovem i životem. Podporujme je v tom svou modlitbou, pochopitelně
nejen tyto dva měsíce.
Proč je úmysl modlitby za jáhny oddělen od biskupů a kněží? Chci tím zdůraznit spe cifičnost jáhenské služby, navíc většina trvalých jáhnů jsou otcové od rodin, krom jáhenské služby mají civilní zaměstnání. Proto by mohli být díky svým zkušenostem
biskupům a kněžím velkou podporou právě v úsilí o pozvednutí kultury života.
Milí Boží přátelé, z celého srdce Vám opět po roce děkuji za modlitby a podporu. Teď
v lednu dostáváte všichni dopis klasickou poštou spolu s kartičkou úmyslů na celý
rok 2020. Ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě, přispějete tím ke
snížení nákladů. Stačí poslat email na naši adresu. Též připomínám, že registraci
v Modlitbách za nejmenší není třeba obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bude Vám
registrace vždy prodloužena automaticky. Pouze těm, kteří se modlí také Duchovní
adopci, přijde po uplynutí devíti měsíců dotaz na obnovu.
Bratři a sestry, kéž i tento rok nad námi Pán rozjasní svou tvář a je nám milostiv!
Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz
telefon: 725 797 561
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