Listopad 2020: Za duše v očistci, které se provinily proti životu
Prosinec 2020: Za obrácení těch, kteří prosazují eutanazii
Chvála Kristu, bratři a sestry!
V listopadu se již tradičně modlíme za zemřelé, letos zvláště za ty, kteří se jakýmkoliv
způsobem provinili proti životu. Kéž dojdou příbytků u nebeského Otce a jsou nám
pak mocnými přímluvci! V prosinci pak budeme prosit za obrácení těch, kteří by rádi
viděli naši zemi mezi těmi „pokrokovými“, které umožňují „dobrou smrt“, jak zní do slovný překlad slova eutanazie. Mohlo by se zdát, že úmysly těchto dvou měsíců se
spíše než katolíků týkají lidí vně církve. Vždyť kdo z nás věřících by podporoval potraty nebo eutanazii? Obávám se, že realita je horší, než bychom si přáli.
K těmto neradostným úvahám mě přivedly události posledních dní v sousedním Polsku. Tamní ústavní soud prohlásil zákon, který umožňoval potrat postiženého nenarozeného dítěte, za odporující ústavě. Zvedla se vlna odporu, ale mezi kritiky se objevili i věřící. Jak je to možné? Motivů je podle mne vícero: Soucit k ženě, která prožívá velké utrpení při zjištění postižení jejího očekávaného dítěte, a přitom neznalost
těch, které řekly svému dítěti ano, a jsou za to rády, nebo řekly ne, ale litují toho.
Obavy, že život s handicapovaným dítětem se nedá zvládnout nebo je jen peklem na
zemi. Strach, že s péčí nikdo nepomůže. Přesvědčení, že postižení dítěte rovná se
jeho utrpení. Pochybnost o hodnotě a přínosu postiženého pro společnost. Neznalost
důvodů, proč se církev zastává každého člověka od okamžiku jeho početí do přirozené smrti. Absence filozofických a etických základů a neschopnost jejich aplikace
do života…
Jeden příklad za všechny. Česko-polská zpěvačka Ewa Farna na svém facebookovém účtu uvedla: „Ptáte se mě na Polsko... Protestuje se tam proti zákazu volby ve
věcech vlastního těla. Již nadále není na rozhodnutí ženy, zda donosit smrtelně
nemocný či těžce postižený plod… Jak by to tedy protestující viděli? Moje přesvědčení a víra mi nedovoluje potrat, proto bych na něj nešla. A jak to teď je? Moje
přesvědčení a víra mi nedovoluje potrat, takže Ti ho zakážu. Co tak teď bojovat proti
covidu, a ne proti ženám?“ Dovolím si odporovat: Moje přesvědčení a víra je tedy nějakou relativní pravdou, která platí jen pro mne? Zákaz potratů není zákazem zabití
dítěte, i když handicapovaného, ale „bojem proti ženám“ a jejich právu volby „ve věcech jejich těla“? Neexistuje alternativa v podobě podpory a doprovázení? Á propos
předkládám své názory v modlitbě Pánu? Věřím v Boží soud a život věčný?
Když i v „katolickém“ Polsku vládne v tak důležitých otázkách zmatek a odmítání postojů církve, co potom u nás? Co s tím můžeme dělat my? Neztrácet naději, odvahu
a pořádně zabrat. Na prvním místě modlitbou. Ta nás totiž sjednocuje s Pánem, ta
očišťuje naše slova i skutky. Hezky se to říká nebo píše, ale chce to skutečně velkou
víru, abychom pochopili a přijali, že modlitba je jednou z nejúčinnějších zbraní, kterou
lidstvo disponuje.
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Drazí Boží přátelé, rok se nachýlil, proto mi dovolte nakonec několik organizačních
záležitostí. Kartičky s úmysly na příští rok Vám přijdou v příštím dopise počátkem 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.
Již pětkrát se konala v Praze o Svátku svatých Mláďátek Smírná pouť za potracené
děti, jejich rodiče a lékaře. Měla být i letos, ale vzhledem k současné situaci kolem
covidové infekce ji musíme pro letošek zrušit. Loni nás totiž putovalo okolo dvou
stovek. Nicméně to neznamená, že házíme flintu do žita! Prosím, dohodněte na
28. prosince na svátek sv. Mláďátek betlémských se svým panem farářem mši svatou, intence může být za potracené děti, jejich rodiče a lékaře. Můžete též jako rodina, skupinka přátel či farníků vyrazit ten den na blízké poutní místo nebo se společně
doma pomodlit svatý růženec. Budeme rádi, když nám dáte vědět, jak jste se přidali
k naší, letos neobvyklé, smírné pouti.
Milí bratři a sestry, velmi Vám děkuji za Vaše modlitební nasazení. Prosím, nebojte
se pozvat k Modlitbám za nejmenší lidi ve Vašem okolí i Vaše duchovní.
Vyprošuji Vám i všem Vašim blízkým hodně sil a radostné naděje v tomto obtížném
období, pokojný a radostný advent i čas vánoční a hojnost Božího požehnání
v novém roce 2021, v roce jedenáctistého výročí mučednické smrti svaté Ludmily!
Díky za Vaše nasazení!
Jiří Korda, kněz Kristův
modlitbyzanejmensi@hnutiprozivot.cz, tel.: 725 797 561
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