
Biografické údaje a okolnosti smrti 
 

Sestra Jeanne Yegmaneová z Demokratické republiky Kongo z kongregace „Augustine“ (řád sv. 

Augustina) ve městě Dungu byla zabita na ulici při útoku ze zálohy 15. ledna 2011. Vrazi se 

objevili bez upozornění z lesa a začali náhle střílet na osobní vozidlo, přičemž zabili sestru 

Yegmaneovou. Poté, co zastavili auto, unesli bandité cestující a předtím, nežli uprchli, spustili 

palbu na vozidla. Po skončení svého mandátu jako vedoucí, se sestra Yegmaneová specializovala 

v oftalmologii ve městě Kinshasa. Velmi se věnovala léčbě nemocných a pracovalo mnoho 

měsíců, aby zařídila oftalmologické centrum Siloe ve městě Isiro. Zamýšlela tak pokrýt oblast s 

asi 2 miliony obyvatel v městském okrsku High Huel.  

17. ledna 2011 byla v Jižním Súdánu zabita sestra Angelina, řádová sestra z místního Institutu 

svatého Augustina v diecézi Tombura-Yambio, ve věku 37 let. Sestra byla zabita ozbrojenci 

z Armády Božího odporu, když přinášela zdravotní pomoc uprchlíkům v Jižním Súdánu. Zločin je 

součástí dlouhé řady násilností a srážek v různých státech mezi armádou Jižního Súdánu a 

oddíly rebelů.   

Otec Rafael Reátiga Rojas, 35let, duchovní v katedrále “Ježíš Kristus je naším pokojem” v 

diecézi Soacha (Bogota, Kolumbie) a otec Richard Armando Piffano Laguado, 37 let, duchovní 

správce v kostele Svatého Jana od Kříže v Kennedy City, byli zabiti na jižním předměstí hlavního 

města Kolumbie Bogoty ve středu večer 26. ledna 2011. Vrah jel stejným autem jako oba kněží, 

poté co střelil jednoho do hlavy a druhého do hrudi, čímž jim způsobil okamžitou smrt, vystoupil 

z vozu a uprchl. Podle svědectví na něho někdo čekal a pomohl mu utéci. 

Otec Luis Carlos Orozco Cardona, 26 let, byl vážně zraněn ve městě Rionegro (Antioquia) 

v Kolumbii v sobotu večer 12. února 2011. Uprostřed davu vystřelil na kněze, který byl vikářem 

katedrály v diecézi Sonson-Rionegro, ozbrojený mladý muž. Vážně zraněný otec Corozco byl 

vzat do nemocnice, ale přes úsilí lékařů zemřel časně ráno 13. února 2011, když prodělával 

operaci. Dopadení mladíka, který byl pachatelem vraždy kněze, bylo ohlášeno, jeho motivy však 

zůstávají neznámé. Otec Orozco Cardona byl na kněze vysvěcen rok předtím 26. února 2010. 

Otec G. Amalan, 54 let, sekretář episkopální komise pro rodinu v diecézi Palayamkottai ve státě 

Tamil Nadu (jižní Indie) byl nalezen mrtev ve svém pokoji generálním vikářem diecéze a policií 

16. února 2011. Jeho tělo bylo obnaženo, ruce a nohy byly svázány, jeho krk byl zlomen. Vrahem 

je mladý 24 letý muž, jenž se přiznal a byl uvězněn. Poté, co kněze zabil, odešel pryč s několika 

málo rupiemi, které měl otec Amalan při sobě. 

Otec Marek Rybinski, polský misionář salesián, 33 let, byl nalezen mrtev ráno 18. února 2011 

v místní salesiánské škole ve městě Manouba (Tunisko). Maroun Elias Nimeh Lahham, biskup 

Tuniska, popisuje okolnosti smrti otce Rybinského: „Otec Rybinski odešel z domu kolem 

poledne 17. února, svůj vůz nechal na misii. Příštího dne, 18. února, byl jeho počítač nalezen 

puštěný v jeho pokoji. Proto si myslíme, že ho někdo zavolal se záminkou, aby opustil dům a tato 

osoba ho unesla a druhý den ho zabila.”  

 



Otec Romeu Drago, byl zabit ve svém domově ve městě Montes Claros v Brazílii 19. února 

2011. Jeho tělo bylo poté přeneseno do oblasti Janaúba poblíž dálnice, asi 25 km od jeho domu, 

kde byl spálen. Několik věcí z jeho obydlí včetně jeho auta bylo ukradeno, sejf byl nalezen 

otevřený. Kněz, kterému bylo 56 let, byl hlavou komunity Our Lady of Mount Caramel v 

arcidiecézi Montes Claros. 

Otec Santos Sánchez Hernández, farní kněz kostela svatého Josefa ve městě Mecapalapa ve 

státu Puebla (Mexiko), byl nalezen mrtev na faře, zavražděn v noci mezi 21 a 22. únorem 2011. 

Podle zápisu biskupa z Tuxpanu Juana Navarra Castellanos někdo vstoupil do příbytku kněze, 

pravděpodobně se záměrem krást, a když byl odhalen, zaútočil na kněze mačetou, vážně ho 

zranil a nakonec zabil. Otec Santos, 43 let, rodák z města Pastoria v oblasti Chicontepec ve státu 

Veracruz, přijel do této farnosti 24. června 2010. 

Biskup Julio Cesar Alvarez, 47 let, byl po dva roky duchovním správcem ve farnosti 

Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ve Villarrice, která se nachází 150 km od Asunciónu (Paraguay). Byl 

zabit ve svém domově v časných raních hodinách 14. dubna 2011 ve svém pokoji, kde bylo ráno 

nalezeno jeho tělo bez známek života, byl uškrcen se zjevnými stopami po zápase. Jeho ruce a 

nohy byly spoutány a v hlavě bylo několik střel, měl poranění a jizvy. Je možné, že kněz byl obětí 

řady loupeží, které se staly ve farnosti Villarica v posledních měsících. Předchozí den si totiž 

vybral určitou částku peněz, aby si koupil nové auto.  

Otec Francisco Sanchez Duran, 60 let, byl zabit za svítání 26. dubna 2011 v kostele El 

Patrocinio v San José v oblasti Educacion v Coyoacán (jižně od hlavního města Mexiko). Jeho tělo 

bylo nalezeno kolem 9.30 ráno se zraněními na krku způsobenými zbraní. Vražda mohla být 

tragickým vyústěním pokusu o vloupání do kostela a následkem odporu kněze vůči zlodějům.  

Kněz z kongregace Eudistů otec Gustavo García, 34 let, byl zavražděn v Bogotě (Kolumbie) 

jedincem, který ho napadl, aby ho okradl o mobilní telefon. Kongregace Ježíše a Marie, Eudisté, 

informovala, že otec Gustavo García Bohórquez zemřel ve čtvrtek 12. března 2011. Čekal na 

autobus, aby vyhledal a navštívil jednoho nemocného. Zatímco hovořil prostřednictvím 

mobilního telefonu, zločinec, který ho chtěl okrást, ho vážně poranil nožem. Byl ihned převezen 

do nemocnice, ale jeho zranění byla vážná a brzy poté zemřel. Byl zapojen v asociaci “El Minuto 

de Dios”, vykonával svou službu kázáním a se skupinami z této asociace působil ve farních 

společenstvích a v médiích. Byl kaplanem na univerzitě Minuto de Dios v Bogotě a pomocníkem 

pro komunity mladých z Katolické charismatické obnovy.  

Otec Salvador Ruiz Enciso, Mexičan, zmizel z farnosti, kde byl duchovním správcem, zasvěcené 

Svaté tváři Ježíše ve městě Tijuana na severu Mexika poblíž hranice se Spojenými státy 

americkými. V pondělí 23. května 2011 ho nalezla policie v sousedství blízko Tijuany s rukama 

a nohama svázanýma, vzhledem k nerozpoznání a tak musela být provedena zkouška DNA. 

Později arcibiskup Romo Muñoz potvrdil, že se jednalo o kněze, který se ztratil. Otec Chavita, jak 

byl s láskou nazýván, byl známý jako prostý člověk a oddaný své službě. Byl populární pro svou 

podporu “rodiných mší”, během nichž s obratností používal dřevěné loutky tak, aby názorně 

vysvětlil evangelium srozumitelným způsobem dětem. 

Otec Ricardo Muñoz Juarez, castrensiánský kněz na odpočinku, který vykonával svoji 

duchovní službu jako spolupracovník v Iglesia de la Caridad v Cartageně (Španělsko), byl zabit 3. 

června 2011 úderem do hlavy způsobeným ostrým předmětem. Tělo kněze bylo nalezeno v jeho 



domě. Přepokládá se, že nějací zlodějové se dostali do domu oběti, kde žila též knězova starší 

a handikapovaná sestra a jakmile zjistili, že byli odhaleni, udeřili a otce Ricarda zabili. 

Otec Marco Antonio Duran Romero, mexický diecézní kněz, 48 let, byl zabit při přestřelce 

vojáků a skupiny ozbrojenců v mexickém státu Tamaulipas na hranicích se Spojenými státy 

americkými. V páteční odpoledne 2. června 2011 byl otec Marco Antonio ve svém autě v 

blízkosti farnosti, kde byl duchovním správcem, když se ocitl uprostřed přestřelky. Byl zasažen 

kulkou a poté převezen do nemocnice, kde nicméně krátce nato zemřel.  

23. srpna bylo bez známek života nalezeno tělo otce Marlona Ernesta Pupira Garcíi. Byl 

duchovním správcem kostela Neposkvrněného Početí ve městě La Concepcion v Masayi 

(Nikaragua) a nezvěstný byl od 20. srpna. Každé ráno přijížděl otec Marlon včas, aby otevřel 

kostel. Ráno 20. srpna ho nikdo neviděl přijet. Kostelník šel cestou naproti, ale neviděl ho. Tři 

dny nato bylo jeho tělo nalezeno na 16. kilometru silnice Old state road ve směru na Leon. 

Otec Jose Reinel Restrepo Idárraga, 36 let, byl zabit 1. září 2011 na cestě z Mistry v Betlehemu 

v Umbrii, která se nachází v sousedství departmentu Risaralda (západní Kolumbie, přibližně 

200 km od Bogoty). Kněz, duchovní správce v Marmatě, jel na motorce, když ho nějací cizinci 

zastavili a zastřelili ho. Útočníci uprchli na motorce (jež se později nalezla) spolu s dalšími 

předměty patřícími knězi.  

Otec Gualberto Oviedo Arrieta, 34 let, pastor Our Lady of Carmen v diecézi Apartadó 

(Kolumbie) byl nalezen časně ráno 12. září 2011 s ranami a bodnutími na své faře. Nenalezly se 

žádně známky násilí a nic nebylo ukradeno. Vražda se odehrála jenom pár hodin po ukončení 

“týdne míru”, který mobilizoval školy, univerzity a kolumbijské instituce v postoji k tomuto 

tématu, které je tak důležité v národním kontextu. 

Maria Elizabeth Macías Castrová, 39 let, známá jako Marisol ze scalabrianského laického hnutí 

v Nuevo Laredo (Mexiko), pracovala pro noviny v Tamaulipas (Mexiko). Byla unesena 22. září 

2011 skupinou drogových dealerů na hranicích regionu. Po dvou dnech hledání a dramatického 

ticha bylo její tělo nalezeno na ulici města Nuevo Laredo, ošklivě zohavené. Marisol byla členkou 

centrální komise scalabriánského laického hnutí a pracovala v domově pro migranty v Nuevo 

Laredo. Podle těch, kteří ji znali, byla “ženou velké víry a odhodlání pro spravedlnost”. 

Otec Awnor Kisero, byl napaden čtyřmi zločinci večer 3. října 2011, když byl v okrsku Dandora 

na předměstí hlavního města Keni Nairobi. Otec James byl zbraní střelen do hrudi. Byl ihned 

dopraven na kliniku Kayole a na radu lékařů převezen do národní nemocnice Kenyatta, ale 

v průběhu přepravy do nemocnice zemřel. 

Luis Eduardo García, laický člen a vedoucí skupiny Sociální pastorace v Popoyanu (Kolumbie), 

byl zavražděn v neděli večer 16. října 2011, když šel z Popoyanu do El Tamba (Cauca) a byl 

zastaven skupinou ozbrojenců, unešen a později zabit. Pracoval pro projekt “Sociální a kulturní 

znovuoživení” sponsorovaném národním sekretariátem Sociální pastorace, která pomáhá lidem 

postiženým vlnou studeného počasí, která zasáhla tuto zemi. Byl také zaměstnán na městském 

úřadě ve svém domovském městě El Tambu v tomto projektu a byl znám svým odhodláním 

a nasazením pro farmáře, pro svou komunitu a pro oběti přírodní pohromy. 



Otec Fausto Tentorio, italský misionář PIME, duchovní správce v Arakan Valley na velkém 

ostrově Mindanao (jižní Filipíny) byl zabit ráno 17. října 2011 mezi 8.30 až 9 hodinami ve své 

farnosti. Misionář byl na cestě, aby se setkal s kněžími diecéze Kidapawan, když byl napaden 

dvěma ozbrojenými muži, kteří ho chladnokrevně střelili do hlavy a do zad. Byl převezen do 

nemocnice, kde lékaři už pouze potvrdili jeho smrt. Otec Tentorio pracoval v apoštolátu mezi 

domorodými kmeny. Zasvětil svůj život rozvoji a osvojení si gramotnosti místních lidí známých 

jako Lumadé, obzvláště kmeme Manobo. Vytvořil vzdělávací programy, pomohl zbudovat 

zavlažovací systém, který zásobil pitnou vodou lidi i jejich pole. Otec Tentorio žil na Filipínách 

od roku 1978, v diecézi Kidapawan pracoval od roku 1980. 

Sestra Valsha Johnová, 53 let, Indka, členka Sisters of Charity of Jesus and Mary, byla zabita v 

noci 15. listopadu 2011 ve svém domově ve vesnici Pachwara v okrsku Pakur ve státu 

Jharhkand (severní Indie). Sestra vykonávala svou pastorační práci po 20 let, obzvláště mezi 

chudými, vytlačenými na okraj společnosti a domorodci v okresu Pakur v diecézi Dumka. Otec 

Nimal Raj, provinciál Jezuitů v Dumce řekl: „Sestra Valsha žila s chudými, vydávala své 

křesťanské svědectví, hlásala evangelium, sdílela jejich těžkosti a obtíže. Byla v blízkosti lidem 

odsunutým na okraj společnosti a domorodým společenstvím. Angažovala se zejména v obraně 

místních lidí před zábory jejich půdy, které dělají důlní společnosti, aby získaly uhlí. Za toto úsilí 

zaplatila životem. Sestra byla opakovaně zastrašována zločinci, kteří ji vyhrožovali, aby 

nepřekážela v činnosti některým podnikům, ale státní orgány nechaly bez odezvy její žádosti o 

pomoc a ponechaly ji bez ochrany. 

Sestra Lukrecija Mamicová, Chorvatka, a Francesco Bazzani, italský dobrovolník, byli zabiti 

v průběhu pokusu o vloupání, které se odehrálo večer 24. listopadu 2011, kdy nějací zločinci 

vstoupili do domu „Sisters of Charity" v Kirembě v severozápadním Burundi v blízkosti 

nemocnice, kde tato skvělá řádová sestra pracovala. Sestra Lukrecija byla chladnokrevně krvavě 

zabita, zatímco dobrovolník Francesco a další řádová sestra Carla byli uneseni bandity, kteří, 

brzy poté z obavy ze střetu s policií opustili auto a chladnokrevně Francesca Bazzaniho zabili. 

Sestra Carla naproti tomu měla sílu reagovat, a ačkoli byla zraněná, zachránila si život. 

Katechista a katolický aktivista Rabindra Parichha, 47 let, byl zabit v Orisse, což je stát ve 

východní Indii. Parichha pracoval v okrese Kandhamal, místu, kde se roku 2008 odehrály 

protikřesťanské nepokoje a jenž je součástí diecéze Cuttack-Bhubaneswar. Zabit byl ovšem 

tehdy, když byl ve městě Bhanjanagar v sousední diecézi Berhampur, která se nachází rovněž v 

Orisse. Vražda se stala mezi večerem 15. prosince 2011 a časnými raními hodinami dne 

následujícího. Aktivistu zavolal mobilem soused a po odchodu se již nikdy nevrátil domů. Jeho 

žena a děti po něm pátraly a uvědomily policii, která 16. prosince ráno nalezla jeho tělo. 

Parichha měl proříznutý krk a bodné rány na rukou a v žaludku. Parichha, jenž byl dříve 

katechistou a objížděl při své činnosti farnost „Naší Paní zázračného medailonu” v Mondasoro 

(okres Kandhamal), pracoval po tři roky v Orisse v centru právní pomoci, byl podporován 

křesťanskými církvemi z Kandhamalu, byl zaměstnán jako právník a aktivista v oblasti lidských 

práv. 


