Návrh pobožnosť pri príležitosti
DŇA NESPRAVODLIVO STÍHANÝCH KRESŤANOV
13. apríl 2012
Prepísať

P:

 V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Ľ:

Amen.

P:

Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i
spoločenstvo Duchu Svätého nech je s vami všetkými.

Ľ:

I s duchom tvojim.

Privítanie
Drahí priatelia,
obdobie neslobody sa hlboko dotýkalo životov našich
predkov. Predstavitelia židovského národa majú v hlbokej
úcte „spravodlivých medzi národmi“. Hľadajú príbehy ľudí,
ktorí ukrývali Židov v čase deportácií. V duchu úcty a vďaky
chceme aj my zaznamenať príbehy „spravodlivých medzi
nami“. Príbehy prenasledovaných laikov, ktorých mená
poznáme i tých bez mena, ktorí ukrývali rehoľníčky,
rehoľníkov, kňazov. Považujeme ich za „spravodlivých medzi
nami“. Viacerí z nich sa dostali do väzenia a niektorí vo
väzení aj zomreli. Chceme ďakovať za svedectvo ich života
a prosiť pre nás, zvlášť laikov v cirkvi, aby sme v duchu ich
svedectva boli verní Kristovi, verní Cirkvi.
Prenasledovanie nie je len otázkou minulosti. Na mnohých
miestach vo svete nie sú chrámy, v ktorých by veriaci mohli
prežívať jednotu spoločenstva navzájom a s Bohom.
V ovzduší nenávisti a netolerancie žijú, ba aj umierajú
Kristovi učeníci. Najviac útrap prenasledovania, ponižovania
a masakrovania zažívajú naši bratia a sestry vo viere v
Severnej Kórei, Afganistane, v Saudskej Arábii, v Somálsku,
Iráne, na Malých Divoch, v Uzbekistane, v Jemene, v Iraku
a v Pakistane. V roku 2011 bolo zavraždených 26 katolíkov
z toho trinásť v Latinskej Amerike. 23 kopských kresťanov
bolo zavraždených v Egypte a ďalších 300 bolo zranených.
V Nigérii bolo zavraždených 510 ľudí a 350 zničených a
podpálených kostolov len v roku 2011! Najnepriateľskejšom
krajinou voči praktizujúcim kresťanom je aj naďalej Severná
Kórea. Nevieme presne odhadnúť počty kresťanov
v pracovných táborov. Mnohí z dôvodu prenasledovania
opustili svoju domovinu. I na týchto našich bratov a sestry
chceme pamätať dnes, v Deň nespravodlivo stíhaných.
(chvíľka ticha)

P:

Ľ:

Spravodlivý Bože, ty si zjavil,
že šíritelia pokoja sa budú volať tvojimi synmi; *
daj, prosíme, aby sme vždy a všade uplatňovali spravodlivosť,
ktorá jediná môže zaručiť trvalý a pravý pokoj.
Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje
v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Rimanom

(Rim 8,35-39)

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo
prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako
je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za
ovce na zabitie." Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho,
ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani
kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška,
ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej
lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.
Počuli sme Božie slovo.

Responzóriový žalm (Ž 146):
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť,
lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša

(Mt 5, 1-12)

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil,
pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: "Blahoslavení
chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení
plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú
dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo
oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu

milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.
Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.
Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské
kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a
prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a
jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj
prorokov, ktorí boli pred vami.
Počuli sme slovo Pánovo.

Homília – podľa uváženia
Svedectvá – vybrať jedno z nasledujúcich možností (viď. súbor –
SVEDECTVÁ FKI.DOC)
A) príbeh z AKCIE K – don Valábek (ako prichádzali ľudia
obsadiť kláštor)
B) príbeh konkrétnych laikov, ktorí zachránili rehoľníkov
(konkrétny príbeh; podľa uváženia z vlastného prostredia)
C) o prenasledovaných kresťanoch vo svete (štatistické
informácie)
Inštrumentálna hudba
Stíšenie

(pod kríž sa môže umiestniť kadidlo. Po prečítaní každej prosby ten,
kto prosbu prečíta, alebo niekto z ľudu nasype trošku myrhy do
kadidla na znak... obety...)
VĎAKY A PROSBY:
P:

Drahí bratia a sestry,
náš Pán Ježiš Kristus, umučený a ukrižovaný, premohol smrť,
aby pritiahol všetkých k sebe. Prednesme mu teraz s dôverou
naše prosby.

Prosíme ťa, Bože (Taizé)
pripraviť noty – počas spievania - kadidlo
1.
Emma Oblbrichová z Bórskeho sv. Mikuláša počas II. sv. vojny
pomáhala ukrývať Židov a neskôr pomáhala kňazom, ktorý sa
pokúsili utiecť za hranice našej vlasti. Podstúpila kruté mučenie
v komunistických väzniciach a zomrela počas výkonu trestu v Brne
21. marca 1955. Slúžila ako kuchárka a pomocníčka na fare, no keď
bolo potrebné, pomáhala prenasledovaným. Viac ako život v istotách
a pohodlí bola pre ňu službu nespravodlivo stíhaným.
Prosíme Ťa Pane, aby sme aj my boli verní v malých službách pre
dobro Cirkvi a mali odvahu vždy a všade zastať sa tých, ktorých
z akýchkoľvek dôvodov prenasledujú.
2.
Mária Tencerová, manželka a matka troch detí. S rodinou na lazoch
neďaleko Novej Bane ukrývala rehoľníka z rehole lazaristov
(vincentínov). Za tento trestný čin bola v roku 1959 odsúdená na trest
odňatia slobody 14 mesiacov. Zomrela vo väzení.

Prosíme ťa, Pane, za deti príbuzných nespravodlivo stíhaných,
väznených a usmrtených, aby napriek trpkej skúsenosti dokázali
odpustiť a žiť život viery, lásky a nádeje.
3.
Prípadne doplniť vlastnú prosbu, príbeh blízky regiónu, reholi,
spoločenstvu...

4.
V Sudáne je náboženská sloboda zo strany vlády i spoločnosti
závažne potláčaná. Po oddelení sa Južného Sudánu od Sudánu v júli
minulého roku, prezident presadil, že základom pre sudánsku ústavu
bude islamské právo Šaría. Máme pred očami udalosti z Darfúru,
ktoré sa začali v roku 2003. Najkrvavejší konflikt súčasnosti prerástol
do rozmerov genocídy. Počet obetí sa pohybuje okolo 400 tisíc a 2
milióny ľudí prišli o svoje domovy. A prenasledovanie pokračuje.
Prosíme Ťa, Pane, za všetkých prenasledovaných z náboženských
dôvodov. A zvlášť Ťa prosíme za prenasledovateľov, aby nastúpili na
cestu pokánia a zmierenia.
5.
Počet nasledovateľov kresťanstva v Číne neustále narastá. Podľa
niektorých zdrojov začína dokonca vláda vstupovať do dialógu s
aktivistami podzemnej cirkvi, a svitá nádej, že vláda prestane
považovať kresťanské spoločenstvá stretávajúce sa v príbytkoch ľudí
za politickú hrozbu krajine. Napriek tomu pokračujú tvrdé represálie
voči niektorým kresťanom. Jednej z miestnych cirkví v Pekingu bolo
zabránené stretnúť sa vo svojich nových priestoroch a miestny pastor
bol prinútený zdržiavať sa len v domácom väzení, ďalší pastor bol
odsúdení. Niektorí biskupi boli internovaní na neznáme miesto a sú
vedení ako „nezvestní“.

Prosíme Ťa, Pane, za všetkých prenasledovaných z ideologických
dôvodov. Na príhovor sv. Františka Xaverského Ťa prosíme, nech
Čína a jej obyvatelia zakúsia náboženskú slobodu a stanú sa
ohlasovateľmi radostnej zvesti doma i vo svete.
6.
Odmietanie existencie Boha, vyzdvihnutie človeka a matérie nad
ľudskú dôstojnosť, strach, nesloboda, klamstvá v médiach a rázna
proticirkevná propaganda. Napriek tomuto silnému tlaku
v Československu a v ďalších krajinách sa našli desiatky laikov, ktorí
ukrývali rehoľníkov, rehoľníčky, kňazov, keď ich chcel komunistický
režim uvrhnúť do žalárov. Neskôr ďalšie generácie laikov poskytli
svoje domovy na tajné duchovné cvičenia a služenie sv. omší. Boli
ohrození oni, no rovnako ich rodiny, príbuzní, priatelia.
„Spravodlivý medzi nami“, na ktorých nezabúdame. Prsíme ťa, Pane,
za cirkev putujúcu, aby sme vo vzájomnej láske prekonávali malé
konflikty a nedorozumenia. Daj, aby sme ostali verní Tebe, ktorý si
cesta, pravda a život. Veď nás cestou budovania vzťahov a vzájomnej
solidarity.

P:

Dobrotivý Ježišu, hoci si Boh,
uponížil si sa a stal si sa človekom,
vo svojej oddanosti človeku si neváhal
zakúsiť ľudskú zlobu až do krajnosti.
Zhliadni na prosby svojich verných
a sprevádzaj ich svojou milosťou a požehnaním.
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

Ľ:

Amen

Poďakovanie
Drahí priatelia, ďakujeme Vám za prejav solidarity
s prenasledovanými doma i vo svete, ktorý ste vyjadrili svojou
účasťou, modlitbou a obetami. Táto naša pobožnosť je súčasťou
celoslovenských modlitieb plných vďaky za svedkov viery, zvlášť
v tomto roku laikov „spravodlivých medzi nami“, ako aj za
prenasledovaných kresťanov vo svete. Informácia o tom, že sme sa aj
mi zapojili do spoločných modlitieb tu, na tomto mieste bude putovať
predstaviteľom partikulárnych cirkví v prenasledovaných krajinách
a sv. otcovi. Ďakujeme Fóru kresťanských inštitúcie, ktoré
v spolupráci s rehoľníkmi pripravilo text tejto pobožnosti a všetkým,
ktorý sa na úrovni našej farnosti zapojili do pobožnosti.
Záverečné požehnanie

Drahí priatelia, napíšte nám po skončení pobožnosti základné údaje:
Miesto konania pobožnosti:
Kontakt na Vás (mail, tel., adresu):
Počet účastníkov (približne):
Fotografia z pobožnosti:
Poznáte ľudí, ktorí ukrývali rehoľníkov, kňazov vo Vašej farnosti?
ÁNO/NIE
Využili ste výstavu TVÁRE NESLOBODY?
ÁNO/NIE
A pošlite nám ich na adresu: 13april@fki.sk do 20. apríla 2012
Alebo poštou na: FKI, Gorkého 15, 811 01 Bratislava
Sumár informácií použijeme ako podkladový material, ktorí
odošleme do krajín, kde sú prenasledovaní kresťania vo svete.
S kresťanským pozdravom a vďakou
František Neupauer,
predseda FKI
Pobožnosť pripravili: Vlastimil Dufka SJ, sr. Zdenka Špaková CJ,
František Neupauer , Hilda Gulyás.

