Listopad 2022: Za oběti umělých potratů a eutanazie.
Prosinec 2022: Aby touha po dítěti neospravedlňovala jeho „produkci“.

Chvála Kristu, bratři a sestry!
Jednou ze známek blahobytu a vědecko-technického pokroku je dostupnost téměř čehokoliv kdykoliv a co nejrychleji. Díky tomu dochází k přesouvání pozornosti z věcí podstatných na věci méně podstatné, zbytečné až škodlivé. A to jak na rovině materiální, tak
duchovní. Bůh se dostává do pozadí, na jeho místo se totiž přesouvá člověk a jeho potřeby, seberealizace a jeho „práva“. Je smutnou realitou, že tento trend teď zaplavuje
i Církev. Ale Písmo i Tradice mluví jasně – takové jednání vede ke ztrátě citu pro to, co je
Boží, k zatvrzelosti srdce, k životu v hříchu a časem k utrpení, třebas i věčnému.
Mezi dnes relativně snadno dostupné „věci“, na které má člověk „právo“, patří i dítě,
nebo naopak možnost se ho zbavit. Tato protichůdná „práva“ se už berou jako samozřejmost a jejich nevyužití jako promarnění příležitosti. Jestli u potratů nebo u eutanazie
ještě hodně lidí jde na sílu proti svému svědomí, u „práva“ na dítě závažnost jednání
někdy nedochází ani věřícím. Dítě je Boží dar. Morální teolog P. Karel Skočovský podává
postoj církve jasně: „Dítě počaté v laboratoři není bezprostředně ,plodem‘, důsledkem,
gesta manželské lásky. Jeho početí je ,produktem‘ určitého ,technologického postupu‘.
Rodiče jsou tak při početí dítěte nahraditelní a jsou nahrazeni třetí osobou. Skutečnost,
že jsou manželé, při tom nehraje podstatnou roli. Nejsou to oni, kdo počali dítě. Svoje
manželské ,privilegium‘ předali někomu jinému. Sami v procesu početí dítěte mají funkci
pouhých dárců biologického materiálu…“ Někteří prohlédnou, až když na svědomí začne
tlouct otázka, co udělat s embryi, která se při umělém oplodnění nevyužila. To je totiž
další veliké zlo umělé reprodukce, mnoho zmařených lidských bytostí. Přání, i když se
zdá sebeušlechtilejší a pochopitelnější, i když je zabaleno do mnoha „rozumných“ nebo
krásných slov a citů, pokud není Boží, je prachobyčejným a – někdy doslova – smrtonosným pokušením. Poslední dva modlitební úmysly tohoto roku v sobě vlastně obsahují
prosbu za prozření, že ne všechno, co je možné, je dobré. A že co je dobré, určuje Bůh,
ne člověk.
Organizační záležitosti
Drazí Boží přátelé, rok se nachýlil, proto mi dovolte nakonec několik organizačních záležitostí. Kartičky s úmysly na příští rok Vám přijdou až v dalším dopise na počátku nového
kalendářního rokua. 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.
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Pouť k Pražskému Jezulátku
Přijměte též pozvánku na sedmý ročník Smírné poutě za potracené děti, jejich rodiče lékaře. Těšíme se na vás o Svátku svatých Mláďátek, ve středu 28. prosince. Začneme
v 11 hodin mší svatou v kostele u Pražského Jezulátka v Karmelitské ulici. Toto requiem
za nenarozené děti bude celebrovat otec biskup Pavel Posád. Oběd pro nahlášené poutníky bude připraven u sester boromejek pod Petřínem (nahlaste se co nejdříve na
info@hnutiprozivot.cz nebo na 603 976 231). Okolo 14. hodiny se pomodlíme na
Strahově u hrobu svatého Norberta a okolo třetí na Loretě svatý růženec. Kdo bude mít
ještě dost sil, může pokračovat do katedrály na pravidelné Modlitby za národ ve Svatováclavské kapli.
Květnová pouť na Svatém Kopečku
Mám na vás ještě jednu prosbu. Květnová pouť na Svatém Kopečku se stala velmi komorní. Není na čase změnit její podobu? Nechci ale pokračovat v obecném trendu zvyšování zábavy, to do církve nepatří. Spíš jak umožnit účast co největšímu počtu poutníků
včetně rodin? Proto navrhuji spíše květnovou sobotu, než neděli, a to v některé moravské
nebo slezské farnosti, která by o uspořádání stála. Ochotu stát se pořadateli této pouti,
prosím, ať se mnou komunikuje místní duchovní otec. Velmi děkuji.
Nyní se s námi modlí tři tisíce 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 hojnost Božího požehnání v novém roce 2023!

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