
Leden 2021: Za ty, kteří vytvářejí vakcíny a systém očkování

Únor 2021: Za ty, kteří tvoří standardy lékařské péče o nenarozené děti 

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Kdyby mi před rokem někdo řekl, že celý svět zaplaví záludný virus z Číny a že kvůli
tomu přijde hromada do té doby nepředstavitelných opatření,  která se citelně do-
tknou i života církve, tak bych se na něj shovívavě usmál a laskavě doporučil pří-
slušná vyšetření. A přitom by měl do puntíku pravdu. Zapomněli jsme totiž, že stále
platí moudra jako „nikdy neříkej nikdy“, „člověk míní, Pán Bůh činí“ nebo „neznáme
dny ani hodiny“. Jistě nás také napadnou verše z Písma. Co po tom všem můžeme
čekat v roce novém? Nemáme už nárok na oddech? Naštěstí nemáme, protože nás
často „pálí dobré bydlo“. Máme ale nárok den po dni, znovu a znovu, se s důvěrou
svěřit do moci a vedení toho, který sám o sobě řekl: „Syn člověka nemá, kam by
hlavu složil.“ Také ale řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“
Nejsme tedy na to v tomto nezajištěném a stále se měnícím světě sami. Z této per-
spektivy je třeba se dívat i na věci velmi nepříjemné a zlé, protože jinak nám hrozí, že
upadneme do pasti melancholie a strachu.

Hned první letošní úmysl se dotýká záležitosti, která dlouhodobě vyvolává emoce na-
příč celou společností, a to očkování. Velký úspěch medicíny, současně velký byz-
nys. Proč se tématu očkování a očkovacích plánů věnujeme my? Většina dnes pou-
žívaných vakcín (proti zarděnkám, spalničkám, příušnicím, dětské obrně, planým ne-
štovicím, žloutence A…) je vyráběna a testována na lidských buňkách, které se „do-
nekonečna“ v laboratořích množí pro tyto účely. Etický problém je, že byly odebrány
ve druhé polovině minulého století z těl několika uměle potracených nenarozených
dětí (potrat ale nebyl vykonán za účelem získání buněk).1 Stojí za zamyšlení, proč se
toto léta ignoruje a proč se neusiluje o dostupnost existujících eticky nezávadných
verzí  vakcín.  Nejmodernější  vakcíny  třetí  generace  (tzv.  mRNA)  buněčné  kultury
z potracených plodů nepoužívají k vývoji a výrobě, maximálně k testu efektivity. To je
i případ některých vakcín proti COVID-19 objednaných Vládou ČR. Jejich kritici ale
poukazují na zatím nedostatečný čas, během něhož by bylo možné prověření ved-
lejších účinků této novinky, a uvádějí možná rizika spojená s aplikací cizorodé RNA.
Je tedy o čem přemýšlet, o co se zajímat a za co se modlit.

V únoru budeme vyprošovat dary Ducha svatého těm odborníkům, kteří tvoří pravidla
a doporučení k péči o ještě nenarozené děti. Péčí myslím péči o zdraví matky a pod-
poru zdravého vývoje dítěte, jeho vyšetření a případnou terapii, včetně pravidel umě-
le vyvolávaného porodu či sekce. Naše země patří do úplné světové špičky v péči
o předčasně narozené děti. Kéž by také vzrostlo povědomí o smyslu a důležitosti pé-
če před porodem, a to i u těhotenství považovaných za „problémová“, ať pro nemoc
matky či dítěte.

1 Viz  „Mravní úvahy ohledně vakcín připravených z buněk získaných z potracených lidských plodů“ z  roku
2005, Instrukce „Dignitas personae“ z roku 2008 a další církevní dokumenty
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Milí Boží přátelé, z celého srdce Vám opět po roce děkuji za Vaše modlitby a podpo-
ru. Teď v lednu dostáváte všichni dopis klasickou poštou spolu s kartičkou úmyslů na
celý rok 2021. Ostatní dopisy můžete dostávat v elektronické podobě, přispějete tím
ke snížení nákladů. Stačí poslat e-mail na naši adresu. Též připomínám, že registraci
v Modlitbách za nejmenší není třeba písemně obnovovat. Pokud se neodhlásíte, bu-
de Vám registrace vždy prodloužena automaticky. Pouze těm, kdo se modlí  také
Duchovní adopci, přijde vždy po uplynutí devíti měsíců dotaz na obnovu. Děkujeme
Vám také za mše svaté obětované za obnovu kultury života.  Pro rok 2021 je třeba
nahlásit nově pravidelně sloužené mše svaté, proto nám napište na níže uvedené
kontakty.

Bratři a sestry, vyprošuji a přeji pevné zdraví a ještě pevnější víru a nasazení pro Pá-
na!

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