Den připomínky všech pronásledovaných pro svou víru

Červená středa 25. listopadu 2020
#RedWednesday
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. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo
symbolizující krev trpících pro víru. Červeným světlem bývají v tento den a večer nasvíceny památky a
veřejné stavby.
Naše farnost se i letos k této iniciativě připojí, ač kvůli vládním omezením spíše symbolicky, a to za
spolupráce se Statutárním městem Ústí nad Labem červeným nasvícením tohoto kostela Panny Marie.
Každý návštěvník kostela zde může u paty kříže na tento úmysl náboženské svobody a tolerance zapálit
(nejlépe) červenou svíčku a krátce se pomodlit níže uvedenou modlitbu. Kromě modlitby a vzpomínky na
oběti persekuce a nespravedlnosti se můžeme všichni zapojit také konkrétním sebezáporem, např. formou
půstu nebo almužny (opravdu potřebným).
Níže uvádíme mapu a žebříček zemí, kde dochází k nejhoršímu porušování náboženské svobody.
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Modlitba za pronásledované křesťany
Pane, náš Bože, stojíme před tebou a pokorně prosíme za své bratry a sestry v Kristu,
kteří trpí kdekoliv na světě pro svou víru a věrnost Tobě. Prosíme zvláště za ty, kteří žijí
v oblastech severní Afriky a Blízkého i Dálného východu. Pane, Ty vidíš jejich utrpení
a bolest, když jsou vyháněni ze svých domovů, přichází o práci, je jim vyhrožováno
a zakouší násilí různého typu. Poskytni jim svou útěchu, buď jejich silou a ochranou.
Nedopusť, aby se své víry zřekli nebo aby jejich srdce naplnila touha po mstě a nenávist.
Prosíme i za obrácení všech těch, kteří toto zlo páchají a utlačují druhé, obrať jejich
špatné jednání v pokání.
Ty, který jsi Otec míru, přines tento svůj mír do celého světa. Ať roste v srdcích vůdců
jednotlivých národů. Ať se rozšíří mezi lidi ze všech koutů světa a všech vyznání. Nechť
náš svět řídí Tvá láska.
Prosíme i za pracovníky v médiích, ať toto téma pro ně není okrajové, ať nepřehlíží
toto velké utrpení lidí a poctivě, pravdivě o něm informují veřejnost.
Prosíme Tě o to skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

