
Listopad 2021:
Za duchovní, kteří se slovem či skutkem provinili proti životu

Prosinec 2021:
Za zdravotníky, kteří se slovem či skutkem provinili proti životu

Chvála Kristu, bratři a sestry!

Na začátku mše svaté každý sám za sebe vyznáváme, že často hřešíme myš-
lením, slovem i skutkem, a nekonáme, co konat máme. Zkusme toto vyznání
konkretizovat: „Že jsem zhřešil proti životu myšlením, slovem i skutkem, a neko-
nal jsem, co jsem měl konat.“ Takto řečené nám pomůže uvědomit si, že hří-
chem není pouze velmi závažný skutek, v tomto případě např. umělý potrat, ale
i nevyřčené úvahy, do kterých odmítáme přizvat Pána, nebo mlčení či nečinnost.
Často slyším, např. při diskuzi s druhými na téma hříšnosti, klišé: „Nikoho jsem
nezabil.“ To je sice fajn, ale to nestačí. Kristus nepřišel na svět, aby udělal jen
nezbytné minimum, ale úplně celý se vydal. Kdo chce být Kristův, nemá na vý-
běr, musí se učit tomuto vydávání se, kterému se jinak říká láska.

Pokud nechceme být těmi, kdo „vidí třísku v oku bratra svého, ale trám v oku
svém  nevidí“,  musíme  v souvislosti  s letošním  listopadovým  a  prosincovým
úmyslem našich modliteb nejdříve zpytovat svědomí své. Vím, že mnozí z Vás
rozhodně nebagatelizujete svá provinění, některé z vás přivedla lítost nad vašimi
hříchy k tomu, že jste se připojili k našim modlitbám. Dobře jste udělali. Skrze ně
mimo jiné činíme pokání za hříchy své i druhých a modlíte se místo těch, kteří
tak nečiní.

V závěru letošního roku myslíme na duchovní a zdravotníky, kteří se slovem či
skutkem provinili  proti  životu. Vím, jak těžké může být hájit  nedotknutelnost
každého lidského života  ve zdravotnických zařízeních.  Jaký paradox,  zařízení,
kde hledáme pomoc v nemoci, záchranu našich pozemských životů, jsou někdy
současně místy hromadných likvidací nechtěných. Že zdravotníci mohou snadno
hřešit proti životu, proto asi nikoho nepřekvapí. Ale duchovní, tedy biskupové,
kněží a jáhni? Jistě, podobně jako kdokoliv jiný „myšlením, slovem i skutkem…“
Jenže oproti jiným s obrovskými následky, vždyť „komu se hodně svěřilo, od toho
se bude hodně požadovat“. Tyto hříchy duchovních úzce souvisí s věrností nauce
církve a svému povolání.  Kdo z nás duchovních vstoupíme do vod liberalismu
a relativismu, pro toho se boj za jednoho každého, třebas jen pár hodin či dní
starého, změní v obtěžující a pohoršující fanatismus, který je třeba odstranit.

Drazí  Boží  přátelé,  rok  se  nachýlil,  proto  mi  dovolte  nakonec  několik  or-
ganizačních záležitostí. Kartičky s úmysly na příští rok Vám přijdou  na počátku
ledna s příštím dopisem. Připomínám také význam sloužení pravidelných mší
svatých za obnovu kultury 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.  Mám
upřímnou radost, že např. v letošním říjnu jste nahlásili 75 mší svatých.
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Přijměte též pozvání na šestý ročník Smírné poutě za potracené děti, jejich
rodiče a lékaře. Loni jsme museli pouť zrušit, snad se nebude situace opakovat.
Těšíme se na vás o Svátku svatých Mláďátek, v úterý 28. prosince v Praze. Za-
čneme v 11 hodin mší svatou v kostele u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici.
Toto requiem za nenarozené děti bude celebrovat otec biskup Zdenek Wasser-
bauer. Oběd pro nahlášené poutníky bude připraven u sester boromejek pod Pet-
řínem. Okolo 14. hodiny se pomodlíme svatý růženec v kapli Lorety. Pak se pře-
suneme 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.  I když je doba nejistá, prosíme co
nejdříve o nahlášení počtu účastníků na info@hnutiprozivot.cz nebo na 603 976
231. Děkujeme.

Nyní se s námi modlí tři tisíce sto padesát 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 pevné zdraví, pokojný a radostný advent
i čas vánoční a hojnost Božího požehnání v novém roce 2022!

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