14. – 22. listopadu 2022
#REDWEDNESDAY

NOVÉNA K ČERVENÉ STŘEDĚ 2022
Církev v nouzi (ACN)
Modlete se s námi za pronásledované křesťany

Novéna pro #RedWednesday – Modlitba za konec pronásledování křesťanů

Naše novéna začíná v pondělí 14. listopadu a končí v úterý 22. listopadu 2022.
Budeme se modlit za pronásledovanou církev i za všechny, kdo dnes v tomto světě trpí
náboženskou diskriminací a pronásledováním.
Letošní novénu jsme se rozhodli soustředit kolem myšlenky, že Boží království je pro každého
z nás. Ježíš nám v Lukášově evangeliu říká, že „království Boží je mezi vámi!“ (Lk 17,21).
Bůh své království nabízí každému z nás. Bez ohledu na to, kdo jsme, kde žijeme nebo jaký je
náš život, jsme si všichni navzájem v Božích očích rovni. On každého z nás miluje a zve nás,
abychom se dělili o radostnou zvěst hlásající jeho království.

Jak se modlit novénu ACN k Červené středě
Každý den:
1. Znamení kříže
2. Úvodní slovo
3. Přečtěte si biblický úryvek.
4. Přečtěte si text zamyšlení.
5. Věnujte chvíli rozjímání nad biblickým textem a zamyšlením. Doplňte vlastní úmysly.
6. Pomodlete se Otčenáš.
7. Znamení kříže

Data pro novénu v roce 2022:
1. den – pondělí 14. listopadu / 2. den – úterý 15. listopadu / 3. den – středa 16. listopadu /
4. den – čtvrtek 17. listopadu /
5. den – pátek 18. listopadu / 6. den – sobota 19. listopadu / 7. den – neděle 20. listopadu /
8. den – pondělí 21. listopadu / 9. den – úterý 22. listopadu
1

1. DEN – PONDĚLÍ 14. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za svobodu a toleranci pro všechna náboženství i věřící. Prosíme za svobodu
věřit v Boha a praktikovat víru i za náboženskou svobodu jak těch, kdo vyznávají jiné
náboženství, tak těch, kdo nevyznávají žádné. Prosíme za mír v našem světě a především tam,
kde pro lidi může být obtížné svou víru praktikovat. Prosíme za to, aby náš svět byl místem,
kde se respektují všechna vyznání. Prosíme zejména za obyvatele míst, kde pro náboženské
přesvědčení hrozí zranění nebo i smrt. Blíží se #RedWednesday a my prosíme o sílu a odvahu
mluvit za ty, kdo jsou pro svou víru diskriminováni.

Nástěnná malba na zdi v libanonském Bejrútu s nápisem „Bůh tě nikdy nenechá na holičkách“. © ACN

Čtení
„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já
budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě
nepopálí.“ (Iz 43,1-2)

Společně se pomodlete 1x Otče náš, 1x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci, přidat můžete i
osobní úmysly.
Znamení kříže
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2. DEN – ÚTERÝ 15. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za syrský lid, který už přes deset let trpí válkou a boji a stále se nachází
uprostřed přetrvávající krize. Mnozí křesťané přitom říkají, že současná ekonomická krize je
horší než všechny válečné roky, které mají za sebou.
Vysoké a stále rostoucí náklady na bydlení, léky a potraviny působí, že mnohé domácnosti už
nedokážou pokrýt ani své základní potřeby. Devět z deseti Syřanů dnes nemá dostatečné
prostředky, aby si nakoupili nezbytné potraviny a oblečení a zaplatili nájem. Dopady války na
místní křesťanskou komunitu jsou ohromné. Křesťané dnes tvoří asi 3,6 % syrské populace,
což je oproti 10 % před rokem 2011 značný pokles.

Příjemci projektu Meals on Wheels („Jídlo na kolečkách“), který v syrském Aleppu podporuje ACN. © ACN

Čtení
„Když [Ježíš] spatřil zástupy, vystoupil na horu; a když se posadil, přistoupili k němu jeho
učedníci. Tu otevřel ústa a učil je: ‚Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské.
Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za
dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze
milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří
Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou
pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.‘“ (Mt 5,1-10)
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Zamyšlení
Prosíme, Pane, aby se lidé v Sýrii dostali k pomoci, kterou potřebují, a děkujeme ti za ty, kdo
jim tuto pomoc a podporu poskytují. Modlíme se za mír v Sýrii a prosíme tě, abys do srdcí
svého lidu, který tam žije, vlil pokoj. Prosíme tě, dávej jim i nadále sílu a odvahu, aby se
dokázali postavit každodenním výzvám.
Pomodlete se modlitbu Páně, přidat můžete i osobní úmysly.
Znamení kříže

3. DEN – STŘEDA 16. LISTOPADU

Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za obyvatele Mosambiku. Lidé v provincii Cabo Delgado na severu země žijí
ve strachu, protože povstalecká armáda tu od roku 2017 páchá teroristické útoky. A obzvláště
vystrašení jsou tady křesťané.
Křesťanské vesnice zažívají útoky a napadání, teroristé zde ničí budovy a muži, ženy i děti se
stávají cíli útoků, trpí zraněními a jsou zabíjeni. Mnozí křesťané proto musejí opustit domov a
stát se vnitřně vysídlenými osobami.
Jejich dočasným domovem se stala města a vesnice vzdálené i stovky kilometrů. Pro sestru
Moniku z kongregace sester Panny Marie Fatimské stojí právě všichni tito vysídlení lidé ve
středu zájmu: „Jsou to lidé, kteří nemají zhola nic, jsou naprosto závislí na solidaritě. Jsou to
lidé s prázdnýma rukama.“

Oběti násilí v Cabo Delgado shromážděné v táboře pro vysídlené osoby ve městě Lichinga, provincie Niassa.
© ACN
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Čtení
„Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem.
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“
(Ž 32,7-8)
Zamyšlení
Pane, modlíme se za křesťanský lid v Mosambiku. Prosíme za ty, kdo přišli o život při
násilnostech, i za ty, kdo kvůli nim truchlí. Děkujeme ti za lidi, kteří do svého společenství
přijali druhé, a prosíme za všechny, kdo žijí ve strachu. Dnešní modlitbu Páně obětujeme za
mír, za každého člověka, který pro svou víru trpí, i za toleranci pro všechny věřící.
Pomodlete se modlitbu Páně, přidat můžete i osobní úmysly.
Znamení kříže

4. DEN – ČTVRTEK 17. LISTOPADU

Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za lid Nigérie. Katolická církev na severu země je cílem útoků. Militantní
extremistické uskupení Boko Haram je odhodláno křesťany odsud silou vyhnat a přeměnit
region v přísně islamistický stát.
Tato tažení extremistů se zaměřují na různé osoby, jejich častými cíli ale jsou právě křesťané.
Zničeno bylo mnoho města a vesnic. Lidé byli nuceni opustit domov. Ženy a dívky se stávají cíli
únosů a jsou nuceny k tomu, aby se za své únosce vdávaly a rodily jim děti. Navzdory tomu
mnozí dál pevně vytrvávají ve své víře.

Vnitřně vysídlené osoby se učí pod stromy v Ukpiamu, oblast Guma. © Katolická diecéze Markurdi
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Čtení
„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu,
pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. Hle, budou se stydět a hanbit
všichni, kdo proti tobě planou hněvem, budou jak nic a zahynou odpůrci tvoji. Budeš je hledat,
ale nenajdeš ty, kdo na tebe dorážejí; budou jak nic, naprostá nicota, ti, kdo proti tobě válčí. Já
jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘“
(Iz 41,10-13)
Zamyšlení
Modlíme se za to, aby se vysídlení obyvatelé severní Nigérie mohli jednoho dne vrátit do svých
domovských měst a vesnic a tam navázat na svůj dřívější život. Nechápeme, proč je v našem
světě tolik nenávisti a násilí, víme ale, že ty své sliby dodržíš a že z každého zla vyvodíš nějaké
větší dobro.
Pomodlete se modlitbu Páně, přidat můžete i osobní úmysly.
Znamení kříže

5. DEN – PÁTEK 18. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za libanonský lid. Sestra Micheline Lattoufová, která v zemi působí jako
řeholnice, shrnuje zdejší situaci těmito slovy: „V současnosti prožíváme katastrofické časy.
Jedna krize stíhá druhou.“
Libanon už řadu let přijímá obrovské množství uprchlíků a migrantů, kteří ze sousedních zemí
prchají před válkou a pronásledováním, a mezi nimi je i veliký počet Syřanů.
V posledních dvou letech však obrovským a vlastním výzvám čelí také sami obyvatelé
Libanonu.
Hodnota jejich měny prudce poklesla, což znamená, že už jen prosté zajištění nezbytností pro
každodenní život vyjde neuvěřitelně draho. Tato skutečnost společně s pandemií nemoci covid19 a obrovským výbuchem, který zničil část Bejrútu, život Libanonců nesmírně ztížila.
Čtení
„Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V
tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš,
Hospodine.“ (Ž 9,10-11)
Zamyšlení
Modlíme se, aby se situace libanonského lidu zlepšila. Boží království není královstvím moci a
bohatství. Ježíš nám ukázal, že jeho království je královstvím lásky, pokoje, radosti a obětavosti.
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Obyvatelé Libanonu projevili skutečnou dobrosrdečnost vůči těm, které přivítali ve své zemi.
Prosme dnes za ty, kdo v Libanonu trpí hladem, smutkem, strachem nebo bolestí.
Pomodlete se modlitbu Páně, přidat můžete i osobní úmysly.
Znamení kříže

Sestry z kongregace Ježíše a Marie pomáhají křesťanským rodinám v Bejrútu. Některým z těchto dětí,
jejichž rodiče se kvůli ekonomickému kolapsu potýkají s nejrůznějšími dalšími problémy, nadělí vánoční
překvapení. © ACN

6. DEN – SOBOTA 19. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za irácký lid. V roce 2014 se život mnoha zdejších křesťanů dramaticky
změnil. Spousta z nich byla nucena opustit domov, protože se dozvěděli, že tady už nejsou
vítáni. Extremistické uskupení Daeš (známé též pod zkratkou ISIS) ovládlo Ninivské pláně,
severoiráckou oblast, která byla dlouho domovem křesťanů, jezídů i dalších náboženských
menšin. Tamní obyvatelé se potýkali s mnoha obtížemi. Situace se ale postupně mění a také
iráčtí křesťané mají naději na budoucnost.
Ninivská pláň je nyní osvobozená a lidé se na ni postupně vracejí. Mnohá města a vesnice, které
Daeš ovládl, ovšem byly vážně zničeny. Vypálené a zbourané jsou rodinné domy, školy i
kostely. Úkol obnovy je obrovský, najdou se ale lidé ochotní ho podstoupit, aby dostali
příležitost vrátit se domů. Mnoha zdejším obyvatelům vlila naději také návštěva papeže
Františka v březnu roku 2021. Revan Possa z Rady pro obnovu v Karakoši prohlásil: „Slyšeli
jsme o karakošských rodinách, které při pohledu na snímky z papežské návštěvy plakaly a teď
uvažují o návratu domů.“
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Křesťané slaví a modlí se po osvobození iráckého města Karakoš. © ACN / Stivan Shani

Čtení
„Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky
o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.“ (Jr 29,11)
Zamyšlení
Modlíme se za to, aby křesťanský lid v Iráku i nadále věřil v tebe, Pane, a prosíme, aby
neskomírala laskavost a štědrost všech lidí celého světa, kteří Iráčanům pomáhají vrátit se ke
dřívějšímu životu. Prosíme, abys dál vléval naději všem, kdo žijí v zoufalé situaci.
Pomodlete se modlitbu Páně, přidat můžete i osobní úmysly.
Znamení kříže

7. DEN – NEDĚLE 20. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za pákistánský lid. Zdejší křesťané důvěrně znají extrémní chudobu,
diskriminaci, násilí, únosy i sexuální zneužívání.
Obzvláště těžké časy zažívají ženy a dívky.
Čtrnáctiletá pákistánská křesťanka Maira byla v dubnu roku 2020 unesena ze svého domova
poblíž Faisalábádu a donucena zapřít svou křesťanskou víru a provdat se za svého únosce.
Podařilo se jí uprchnout a znovu se setkat se svou rodinou, ta je ale v trvalém nebezpečí. I když
se jim dostává podpory a ochrany, stále jsou v ohrožení a „hrozně se bojí“.
Petici za to, aby britský premiér udělil Maiře a její rodině azyl, podepsalo ve Velké Británii přes
12 tisíc lidí.
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Poslankyně Fiona Bruceová drží petici od ACN. © ACN

Čtení
„Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a
neděs.“ (Dt 31,8)
Zamyšlení
Modlíme se ve víře za obyvatele Pákistánu, kteří jsou vystaveni extrémní chudobě, i za tamní
křesťany, kteří trpí diskriminací, násilím a únosy.
Modlíme se za Mairu a její rodinu i za všechny ostatní dívky a ženy, které jsou oběťmi násilí.
Dej, prosíme, naději všem, kdo cítí beznaděj a jsou ztracení.
Pomodlete se modlitbu Páně, přidat můžete i osobní úmysly.
Znamení kříže

Drahá Mairo,
když jsem se dozvěděla, co se ti stalo, cítila jsem nutkání napsat ti, protože mě vyprávění
o tvých strašných zkouškách šokovalo. Často na tebe myslím a cítím rozhořčení nad útoky, které
jsi zažila, jako by se staly mé vlastní sestře nebo mně samotné. Chci, abys věděla, že lidé jako já
na tebe často myslí.

Úryvek z dopisu, který Maiře napsala sedmnáctiletá Lena-Marie. Celý text v angličtině najdete na webové
adrese https://acnuk.org/resource/go2massformaira/ a také se tam dozvíte, co můžete udělat, abyste
Maiře pomohli.

9

8. DEN – PONDĚLÍ 21. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
V měsíci listopadu vzpomínáme na ty, kteří už zemřeli.
Dnes se modlíme za lidi celého světa, kteří byli zraněni nebo zabiti v důsledku války, bojů,
pronásledování nebo přírodních katastrof.
A prosíme také za ty, kdo nad jejich ztrátou truchlí. Přijď, prosíme, Bože, na pomoc
zarmouceným a dej jim sílu a odvahu jít dál.
Vzpomínáme také na své milované, kteří již nejsou zde na zemi s námi.
Dopřej všem svůj věčný pokoj, Pane.

Lidé ve Venezuele zapalují svíčky za zesnulé. © ACN

Čtení
„Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,
ale měl život věčný.“ (J 3,16)
Společně se pomodlete 1x Otče náš, 1x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci, přidat můžete i
osobní úmysly.
Znamení kříže

10

9. DEN – ÚTERÝ 22. LISTOPADU
Znamení kříže
Úvod
Dnes se modlíme za dílo ACN i za všechny lidi, farnosti a školy zapojené do jejího poslání.
Děkujeme ti, Ježíši, že jejich tvrdá práce pomáhá zajistit bezpečí a svobodu tolika křesťanům po
celém světě. Prosíme za bezpočet těch, kdo by bez pomoci ACN nepřežili, i za projektové
partnery, kteří poskytují tolik potřebnou pomoc a podporu křesťanským komunitám celého
světa.
Čtení
„Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v
Kristu Ježíši pro vás.“ (1Te 5,16-18)

Společně se pomodlete 1x Otče náš, 1x Zdrávas Maria, 1x Sláva Otci, přidat můžete i
osobní úmysly.
Znamení kříže

„Děkujeme, ACN a dobrodinci.“ Mše svatá v kostelíku domova sv. Vincence de Paul pro seniory v Aleppu,
jehož obnovu ACN podpořila. © ACN
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Velice vám děkujeme za účast na naší novéně s modlitbami za ty, kdo jsou kdekoli ve světě
pronásledováni pro víru.
Pokud budete sdílet fotografie na sociálních sítích, použijte prosím hashtag #RedWednesday.
Připojte se prosím o Červené středě (23. listopadu 2022) k projevu solidarity se všemi lidmi
celého světa, kteří kvůli své víře trpí.

Další informace (v angličtině): https://acnuk.org/our-campaigns/redwednesday/
Dílo ACN (v angličtině): https://acnuk.org/about/our-projects/

Poznámka k českému vydání:
Biblické texty i názvy a zkratky biblických knih přebíráme z Českého ekumenického překladu
(Bible – Písmo svaté Starého a Nového zákona, Praha: Česká biblická společnost 2006).

Copyright © 2021 ACN. Všechna práva vyhrazena. Církev v nouzi (ACN) je papežská nadace
katolické církve.
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