
27 .  LISTOPADU  2019
 

VÍCE  INFORMACÍ  NA  

www .cervenastreda .cz

ČERVENÁ
STŘEDA

Den  připomínky  všech

pronásledovaných

pro  svou  víru

POSTAVME  SE  

ZA  VÍRU  A  SVOBODU



POSTAVME SE ZA VÍRU A SVOBODU

ČERVENÁ STŘEDA

Červená středa je v ČR společnou akcí České biskupské konference,

Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje

na problematiku náboženské svobody a pronásledování

pro víru ve světě.

Základním poselstvím iniciativy je prosazování svobody vyznání,

vzájemné tolerance ve společnosti a podpoření solidarity se všemi

obětmi pro víru ve světě.

Tato iniciativa byla založena britskou organizací Aid to the Church in

Need (Církev v nouzi). Vizuálním symbolem akce je červené světlo a

červené nasvětlení památek. V Praze je takto nasvícen katolický kostel

svatého Havla, husitský kostel svatého Mikuláše a Staronová synagoga.

#REDWEDNESDAY    #CERVENASTREDA
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Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou kdekoli ve
světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení.  Znakem této
iniciativy je  rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro
víru. Červeným světlem bývají nasvíceny památky a veřejné stavby.

 

Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou
církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě
křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se v tentýž den
koná na dalších místech ve světě, mimo jiné v Londýně, Bratislavě,

Vídni, Budapešti, ale i na Filipínách. 

Jak se lze zapojit?

uspořádat společnou modlitbu 

či liturgii za pronásledované
zorganizovat setkání na vhodném
místě ve vaší obci 
přečíst texty informující o tomto
tématu
zapálit svíčky při setkání či v průvodu
nasvítit červeným světlem kostel,
významnou budovu ve vaší obci, 
sloup, nebo sochu

Kontakt na koordinátory:

Mgr. Irena Karlová, ČBK - karlova@cirkev.cz
ThDr. Petr Jan Vinš, ERC - erc@ekumenickarada.cz
JUDr. Tomáš Kraus, FŽO - tomas.kraus@fzo.cz

PROČ NA TOM ZÁLEŽÍ?
Šest lidí z deseti na Zemi nemá náboženskou svobodu. Vážná porušení
náboženské svobody se dějí ve 38 zemích. Největší nebezpečí
představuje islamismus, autoritářské režimy a nacionalismus.
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Křesťanství na Blízkém východě zvoní hrana

Z Blízkého východu mizí křesťanství,
říká zpráva organizace Církev v nouzi
(Aid to the Church in Need) z října
letošního roku. V ní se varuje, že
křesťanství z některých sídel a měst
v  regionu úplně mizí, neboť nedávná
pronásledování vedla k masovému
odlivu věřících.

Pronásledování křesťanů sílí ale i v jižní a východní Asii. V roce 2017 bylo v Indii
nahlášeno 477 incidentů namířených proti křesťanům. V tomtéž regionu také
300 lidí zemřelo – a dalších více než 500 bylo zraněno – o velikonoční neděli
2019 na Šrí Lance byly podniknuty bombové atentáty na tři kostely.  

 

Situace není klidná ani v Africe, na severu Nigérie pokračují různé skupiny
ozbrojenců v teroru vedeném jak proti křesťanům, tak i proti muslimům.

Podle dostupných údajů zde bylo v roce 2018 zabito 3 731 křesťanů. Jsou ale i
části afrického kontinentu, kde je pro křesťany největší hrozbou stát – v oblasti
pohoří Núba na území Súdánu tak během jednoho roku došlo k více než
sedmdesáti útokům na kostely a 32 jich bylo vypáleno.

Před rokem 2003 žilo v Iráku 1,5 milionu křesťanů, v polovině roku 2019 už
jejich počet klesl na méně než 150 tisíc, možná dokonce na méně než 120
tisíc – jedná se tak o pokles až o 90 % za dobu jedné generace. V Sýrii se počet
křesťanů od počátku konfliktu v roce 2011 snížil o dvě třetiny. Zpráva zjišťuje,

že křesťanům v zemích, jako je Irák a Sýrie, nedokázaly vlády ani OSN
nabídnout nouzovou pomoc, kterou  v průběhu genocidy potřebovali. Varuje
také, že kdyby islamisté podnikli na zranitelná společenství další útok, mohla
by se církev z tohoto regionu úplně vytratit. Pokud se ale podaří zajistit
bezpečí, mohlo by křesťanství v regionech Ninive a Irbíl podle všech náznaků
přežít.

Asie i Afrika v ohrožení

#REDWEDNESDAY    #CERVENASTREDA


