Květen 2020: Za obrácení lidí v „reprodukčním“ průmyslu
Červen 2020: Za dodržování kultury života ve farmaceutickém průmyslu
Chvála Kristu, bratři a sestry!
Když jsem v únoru psal poslední dopis, vůbec jsem netušil, co všechno se odehraje
v následujících týdnech. Pandemie koronaviru mimo jiné ukázala, jak si ve skutečnosti stojíme my a naše víra. Domnívám se, že v ohleduplnosti vůči seniorům
a chronicky nemocným jsme zachováváním vládních opatření obstáli. Ale nenechali
jsme se někdy příliš svázat strachem, apokalyptickými zprávami, počty nakažených
a zemřelých? Dovolím si být drsný - kam se podělo naše vědomí, že stejně musíme
na něco umřít, a proto důležitější než litry desinfekce je úsilí o čistou duši? A co my
kněží? Jak jsme obstáli jako lidé i pastýři? Otázek se nabízí mnoho a určitě bude důležité, i s ohledem na budoucnost, hledat na ně odpovědi. Protože z každé krize,
pokud se k ní postavíme čelem a s modlitbou, může vzejít mnoho požehnání.
Koronavirus nicméně na sebe strhl všechnu pozornost, a tak řešení mnoha
dalších problémů bylo odsunuto na neurčito. Možná jste to zažili na vlastní kůži například při snaze zajistit si potřebné vyšetření nebo vyřídit úřední záležitosti. Jednou
z oblastí odsunutou na druhou kolej jsou aktivity související s ochranou života od jeho počátku po přirozený konec. Nejviditelnějším důkazem tohoto útlumu byla
nemožnost uspořádat Národní pochod pro život. Stejně tak nebude možné se sejít
na Pouti Modliteb za nejmenší na Svatém Kopečku, která byla plánována na
17. května. O to víc si nyní můžeme uvědomit význam modliteb a obětí. Ty může zastavit naše lhostejnost, ale nikoliv epidemie či vládní opatření. Nejen modlitby osobní,
ale i mše svaté nadále pokračují, i když třeba v omezeném počtu účastníků. Prosím
proto i nadále nechávejte sloužit mše svaté na naše úmysly.
V květnu pamatujeme zvláště na tzv. asistovanou reprodukci, lidově umělé
oplodnění. Na první pohled požehnaná aktivita, ve skutečnosti stavění se na místo
Boží, tisíce zmražených embryí, absence léčby příčin mužské neplodnosti, zdravotní
komplikace žen, včetně fatálních. Statisticky připadá na každé dítě narozené z umělého oplození deset jeho sourozenců zahubených v prvních dnech svého života. Ale
protože se jedná o velký byznys s lidským štěstím, málokdo je proti. Proto je tak
nutné se modlit za obrácení a pokání těch, kteří se aktivně podílejí na „reprodukčním“ průmyslu, včetně našeho pana premiéra, který podle zveřejněných údajů
z roku 2017 vlastnil 40% reprodukčních klinik v naší zemi.
V červnu se naše pozornost obrátí na další výnosné odvětví, dokonce jedno
z nejvýnosnějších, a to na farmaceutický průmysl. Tak jako dnešní medicína díky
provádění potratů a eutanazii zradila své základní principy, ani farmacii už nelze vní mat jako výhradně zdraví přinášející obor. Peníze zastřely rozum a svědomí
mnohým. Kromě šarlatánství a okultismu v podobě homeopatie se farmacie stává
dokonce šiřitelkou smrti – ať už se jedná o hormonální antikoncepci, nitroděložní tě líska nebo abortivní přípravky. Pokud jsem teď někoho z Vás pohoršil, dovoluji si připomenout své lékařské vzdělání i zkušenosti kněze exorcisty.
Bratři a sestry, jak jsem zmínil výše, sice se letos na Svatém Kopečku neuvidíme, ale jsme stále spojeni skrze modlitbu. Z celého srdce Vám děkuji za nasazení
a vyprošuji hojnost Božího požehnání!
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