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"Stejně jako v dávných dobách, i dnes může upřímná věrnost
evangeliu vyžadovat oběť života a mnozí křesťané v různých částech
světa jsou někdy vystaveni pronásledování a mučednictví.“
(papež Benedikt XVI, 26. prosince 2011)

PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI ZABITÍ V ROCE 2011
Vatikán (Agentura Fides) - i v letošním roce agentura Fides vydává výroční dokument o
všech pastoračních pracovnících, kteří ztratili své životy násilným způsobem v průběhu
posledních 12 měsíců. Podle informací, které má k dispozici, bylo zabito v průběhu roku 2011
26 pastoračních pracovníků, tedy o jednoho více než v předchozím roce, z toho se jednalo o 18
kněží, 4 řádové sestry a 4 laiky. Již třetím rokem po sobě byla místem nejvíce postiženým
extrémně vysokým množstvím zabitých pastoračních pracovníků Amerika, poznamenaná krví
13 kněží a 2 laiků. Následuje Afrika, kde bylo zabito 6 pastoračních pracovníků, z toho se
jednalo o 2 kněze, 3 řádové sestry a jednoho laika. V Asii byli zabiti 2 kněží, jedna řádová
sestra a jeden laik. Nejméně zasažena byla Evropa, kde byl zabit jeden kněz.

Někteří se stali oběťmi násilí, bojů, nebo když ochotně pomáhali druhým lidem s malými
každodenními problémy a dávali přitom svou vlastní bezpečnost na poslední místo. I letos byli
mnozí zabiti, když přistihli ve svých obydlích zloděje, kteří pátrali po domnělém bohatství, při
pokusu o loupež nebo únos. Další byli zabiti ve jménu Ježíše Krista těmi, kteří se staví proti
lásce s nenávistí, proti naději se zoufalstvím, proti dialogu s násilnou opozicí a právem páchat
násilí. V den liturgické slavnosti mučedníka Štěpána 26. prosince připomněl papež Benedikt
XVI. během modlitby Anděl Páně: „Stejně jako v dávných dobách, i dnes může upřímná
věrnost evangeliu vyžadovat oběť života a mnozí křesťané v různých částech světa jsou někdy
vystaveni pronásledování a mučednictví. Ale Pán nám připomíná, že ten, kdo vytrvá až do
konce, bude spasen (Mat 10,22)“.
Ačkoli biografické zápisky těchto zabitých bratrů a sester jsou sporé, vyznali "upřímnou
věrnost evangeliu" nejenom slovy, ale též svědectvím svých životů v situacích utrpení,
chudoby, napětí, ponížení, násilí .... bez rozdílu rasy, kasty, náboženství, s jediným cílem
zajistit Otcovu lásku a pomoc každému člověku.
„Opravdovým napodobením Krista je láska,“ řekl Svatý otec 26. prosince. A to bylo určitě
životním pravidlem pro sestru Angelinu, která byla zabita v Jižním Súdánu ozbrojenci z
Armády Božího odporu, když přinášela zdravotní pomoc uprchlíkům, a také pro Marii
Elizabethu Macías Castrovou ze scalabrinianského laického hnutí ve městě Nuevo Laredo v
Mexiku, která pracovala pro noviny a angažovala se v pomoci migrantům a jenž byla unesena
a zavražděna drogovými dealery, a rovněž i pro otce Fausta Tentoria, italského misionáře
PIME, kněze na ostrově Mindanao v jižních Filipínách, který věnoval svůj život službě k
osvojení gramotnosti a rozvoji domorodých obyvatel, a nebo i pro laika Rabindra Parichhu,
zabitého v Orisse ve východní Indii, který byl putujícím katechistou a velmi se angažoval v
právní oblasti a podpoře lidských práv.
Seznam agentury Fides nezahrnuje pouze misionáře v přísném slova smyslu, ale všechny
pracovníky pastorační služby, kteří zemřeli násilnou smrtí. Nenavrhujeme používat slovo
"mučedník", protože je na církvi, aby posoudila jejich zásluhy a rovněž z důvodu nedostatku
informací v mnoha případech ohledně jejich životů a někdy i okolnostech jejich smrtí. V tomto
ohledu zaznamenáváme spolu s blížícím se koncem tohoto roku začátek procesu blahořečení
15 mučedníků, v nichž jsou zahrnuti misionáři a laičtí katechisté zabití v Laosu v letech 1954
až 1970 z nenávisti ke křesťanské víře a 5 misionářů Oblátů Panny Marie Neposkvrněné, 5
členů Společnosti pro zahraniční misie v Paříži a 5 laoských katechistů laiků.
Prozatímní seznam sestavený každoročně agenturou Fides proto musí být připojen k
dlouhému seznamu těch mnoha, kteří možná nikdy zaznamenáni nebudou, těch, kteří v
každém koutě světa trpí a dokonce i platí svými životy za svou víru v Ježíše Krista. Oni jsou
tím „zástupem neznámých vojáků za velké dílo Boží" podle slov papeže Jana Pavla II., od
pákistánského ministra pro menšiny Shahbaze Bhattiho, prvního katolíka zastávajícího tento
post, zodpovědného za mírové soužití náboženských komunit ve své zemi, zabitého 3. března,
po mladého Nigerijce, který ve městě Abuja v kostele svaté Terezy pracoval pro bezpečnostní
službu, aby ochránil místa bohoslužeb na Štědrý den a byl zabit útokem spolu s dalšími 35
lidmi.

PŘEHLED PODLE KONTINENTŮ
AMERIKA
V Americe bylo zabito 15 pastoračních pracovníků, z toho bylo 13 kněží a 2 laici. 7 z nich bylo
zabito v Kolumbii, 5 v Mexiku, 1 v Brazílii, 1 v Paraguayi a 1 v Nikaragui.
V Kolumbii bylo zabito 6 kněží a 1 laik. Otec Rafael Reátiga Rojas a otec Richard Armando
Piffano Laguado byli zastřeleni vrahem, který spolu s nimi cestoval. Otec Luis Carlos Orozco
Cardona byl zabit mladým mužem, který ho zastřelil v davu. Otec Gustavo García z řádu
Eudistů, zavražděn na ulici mužem, který chtěl ukrást jeho mobilní telefon. Otec José Reinel
Restrepo Idárraga byl zabit neznámými osobami, když jel na své motorce, která byla poté
ukradena spolu s dalšími předměty, které náležely tomuto knězi. Otec Gualberto Oviedo
Arrieta, který byl nalezen se zraněními a ubodaný k smrti na své faře. K seznamu kněží
přidáváme též laika Luise Eduarda Garcíu, člena společnosti Sociální pastorace, napadeného
skupinou ozbrojenců, uneseného a poté zabitého.
V Mexiku zemřeli 4 kněží a 1 žena laik. Otec Santos Sanchéz Hernandéz byl napaden
člověkem, který se dostal do jeho domu pravděpodobně proto, aby něco ukradl. Otec
Francisco Sanchéz Duran byl nalezen s ranami na krku, které utržil snad při pokusu zastavit
vloupání do kostela, otec Salvador Luis Enciso, jenž byl unesen a zabit. Otec Marco Antonio
Duran Romero, který byl zabit při přestřelce mezi vojáky a skupinou ozbrojenců. K seznamu
přidáváme Mary Elizabeth Macías Castrovou ze scalabriniánského laického hnutí, jenž
pracovala pro noviny a s migranty, a která byla unesena skupinou drogových dealerů a
brutálně zabita.
V Brazílii byl ve svém domově zabit otec Romeu Drago. Jeho tělo bylo odvezeno asi 25 km
daleko, kde bylo spáleno.
V Paraguayi byl zabit Mgr. Julio Cesar Alvarez. Jeho tělo bylo nalezeno v jeho pokoji, ruce
a nohy spoutané, se zraněními, škrábanci a uškrcené.
V Nikaraguyi byl unešen a zabit otec Marlon Ernesto Pupiro García.

AFRIKA
V Africe bylo zabito 6 pracovníků pastorační péče, z toho 2 kněží, 3 řádové sestry a 1 laik. Dvě
zabití se odehrála v Burundi a další v Demokratické republice Kongo, Jižním Súdánu, Tunisku
a Keni.
V Tunisku byl zabit otec Marek Rybinski, misionář salesián, jehož tělo bylo nalezeno mrtvé
v místní salesiánské škole ve městě Manouba.
V Keni na předměstí hlavního města byl napaden otec Awuor Kiser. Byl střelen do hrudi a
zemřel kvůli závažnosti tohoto zranění.
V Demokratické republice Kongo byla v nastražené léčce zabita sestra Jeanne Yegmanová.
V Jižním Súdánu zemřela sestra Angelina, když se pokoušela dopravit zdravotní pomoc
uprchlíkům.
V Burundi v průběhu pokusu o vloupání byla zabita sestra Lukrecija Mamica - "Sisters of
Charity" a dobrovolník Francesco Bazzani.

ASIE
V roce 2011 v Asii byly zaznamenány úmrtí 4 pracovníků pastorační péče, z toho 2 byli kněží,
3 řádové sestry a jeden laik. 3 zemřeli v Indii a 1 na Filipínách.
V Indii byl ve svém pokoji zabit kněz otec G. Amalan mladým mužem, který uprchl s několika
málo rupiemi nalezenými v jeho domě, řádová sestra Valsha Johnová, která pracovala mezi
chudými, domorodými a na pokraj společnosti vytlačenými lidmi, byla zabita ve svém
domově, katechista a laický aktivista Rabindra Parichha, který byl unesen a zabit.

Na Filipínách byl zabit misionář PIME, otec Fausto Tentorio, který věnoval svůj život práci ve
prospěch gramotnosti a rozvoji domorodých obyvatel známých pod označením Lumadé. Byl
zabit na cestě na kněžské setkání, dva ozbrojenci ho střelili do hlavy a do zad.

EVROPA
Ve Španělsku byl zabit otec Ricardo Muñoz Juarez zloději, kteří se vloupali do jeho domu.

