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setkání na podporu pronásledovaných pro víru 
 

Přímluvy za tři konkrétní oběti náboženského násilí 
 

Poslyšme svědectví o otci Hovsepovi Hanna Bedojanovi, 46 let starém, faráři arménské 
katolické farnosti svatého Josefa v Kámišlí na severozápadě Sýrie. Když cestoval do válkou 
zničené oblasti, kde měl koordinovat obnovu místní kostelů, zničených takzvaným 
Islámským státem, bylo jeho auto přepadeno ozbrojenci. Statečný kněz zahynul, zasažen 
několika střelami a spolu s ním i jeho vlastní otec, který mu v jeho poslání nezištně 
pomáhal. Třetí v automobilu, jáhen, byl těžce zraněn. 
 

Všemohoucí Bože, prosíme tě: 

Pane, pamatuj na všechny, kteří víru v tebe zpečetili krví a i nám dej, až dospějeme na 
konec našich dní, abychom mohli spatřit tvou svatou tvář.  

Amen. 

 

Poslyšme svědectví od patnáctileté Mariany z Káhiry, od níž se můžeme učit, že ztratit 
život pro Boha znamená uvidět jeho tvář. Dívka vzpomíná: „Jen pár minut před výbuchem 
mě otec poprosil, abych mu došla domů pro čaj. Když jsem uslyšela explozi, běžela jsem 
zpátky. Otec ležel u vchodu do kostela, krvácel z mnoha ran na těle. Podíval se mi do očí, 
řekl mi, ať se postarám o mladší sestru a do ruky mi vtiskl klíče od kostelních dveří. Nikdy 
nezapomenu na úsměv, který měl na tváři, když umíral.“  
 

Všemohoucí Bože, prosíme tě: 

Pane, pokud přijdeme do těžké situace, dej, abychom dokázali vždy vzývat tvé svaté 
jméno.   

Amen. 

 

Poslyšme svědectví z německého Halle, kde se 80 věřících shromáždilo v synagoze, aby 
slavili Jom kipur – den smíření. Jejich bohoslužebné shromáždění se stalo cílem útoku 
neonacisty a popírače holokaustu a jen pevné dveře synagogy zachránili shromážděné 
věřící před masakrem. Za oběť pak ale padla náhodou kolem procházející žena a muž z 
obchodu s kebabem, proti kterému se antisemitská a xenofobní nenávist útočníka 
obrátila. 

 

Všemohoucí Bože, prosíme tě: 

Ale má modlitba spěje Hospodine, k tobě, je čas přízně, Bože nejvýš milosrdný, odpověz 
mi, věrný dárce spásy, vysvoboď mě z bahna, ať se neutopím! Kéž jsem vysvobozen z 
rukou těch, kteří mě nenávidí, z hlubokých vod. (Ž 69, 14-15) 

 

Zdroj: materiály organizace Aid to the Church in Need/Církev v nouzi 


