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Den, kdy chceme připomínat osoby pronásledované na celém světě
pro víru. Zveme farnosti, společenství a všechny lidi dobré vůle k
zapojení do Červené středy!

Čtyři otázky ke smyslu Červené středy
Mohlo by se na první pohled zdát, že zasazovat se za svobodu víry a
vyznání je něco vzdáleného, co se nás dnes a tady bezprostředně
nedotýká. Není tomu ale tak, z řady důvodů je to otázka i pro nás
bezprostředně relevantní. Pojďme se podívat na čtyři otázky, které
se v této souvislosti často vyskytují:
1) Jaký smysl má zastávat se pronásledovaných lidí na druhém
konci světa?
Už v Písmu čteme, že trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním celé tělo. Sami
můžeme žít v relativní náboženské svobodě, ale mnozí pamatujeme
dobu ještě nedávno minulou, kdy tomu tak nebylo. Máme tedy
morální povinnost postavit se za ty, kterým je tato základní lidská
svoboda upírána. Pomoc a solidarita zvenčí je pro ty, kteří trpí
útlakem, velkou morální vzpruhou. A člověk, který si je vědom, že se
ví o jeho situaci a že za něj někdo pozvedá hlas, má větší odvahu se
postavit sám na odpor proti pronásledování a současně mu to
dodává sílu žít v situaci, v níž se nachází.
2) Proč je právo na svobodu vyznání základním lidským právem?
Lidská práva a jejich obrana jsou jedním z fundamentů naší
společnosti. Ochrana lidských práv je zakotvena v mnoha
dokumentech, především v Listině práv a svobod, která je součástí
našich právních řádů. Z historické zkušenosti víme, že lidská práva –
a mezi nimi často jako jedno z prvních právo na svobodu vyznání –
bývají trnem v oku různých diktatur a totalitních režimů –
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představitelé totalitní moci si dělají právo na to být sami jakýmisi
„bohy“, a rozhodovat i o myšlení a svědomí svých „poddaných“.
Svoboda vyznávat svou víru a náboženství, tedy vztahovat se
k tomu, co přesahuje tento svět, je úhelným kamenem všech
ostatních svobod.
3) Jaké jsou židovsko-křesťanské kořeny lidských práv?
Dnešní systém lidských práv se zrodil z židovsko-křesťanské úcty
k jednotlivci, jeho jedinečnosti a jeho svobodného svědomí.
Humanismus tento koncept převzal, i když ho odtrhl od jeho
původního zakotvení v teologické výpovědi o člověku jako obrazu
Božím. Ochrana lidských práv ale přesto zůstává úkolem i pro
člověka věřícího – dějiny spásy jsou v křesťanském i v židovském
chápání Boží snahou lidskou svobodu, a tedy práva člověka,
neobejít, ale vyvážit účinky lidských rozhodnutí svým
milosrdenstvím. Jsou-li tedy lidská práva posvátná i pro Boha, jak by
mohla nebýt posvátná pro člověka?
4) Jaký má západní systém hodnot „Achilovy paty“ a limity?
Protože platí základní pravidlo lidského soužití „moje právo končí
tam, kde začíná právo druhého člověka“, může se stát, že je
v některých případech právo člověka vyloženo tak extenzivně, že je
tím právo druhého potlačováno. To vede k napětí a ke konfliktu.
Stejně tak pokud koncept lidských práv odtrhneme od jeho
náboženského základu – tedy od důstojnosti, kterou člověku dává
ve stvoření Bůh – stane se měřítkem všeho pouze egoistický
jednotlivec a jeho tužby. Proto je tak důležité držet se nejen litery
lidských práv, ale především jejich hlubšího významu a ducha.
P. Stanislav Přibyl, CSsR, Česká biskupská konference
Petr Jan Vinš, Ekumenická rada církví
Tomáš Kraus, Federace židovských obcí
Pavel Svoboda, Institut pro křesťansko-demokratickou politiku
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Jak se lze zapojit?
Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve
světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vnějším
znakem této iniciativy je mj. rozsvícené červené světlo symbolizující
krev trpících pro víru.
Tipy na konkrétní aktivity:
uspořádat společnou modlitbu či liturgii za pronásledované
zorganizovat setkání na vhodném místě ve vaší obci
přečíst texty informující o tomto tématu, atd.
zapálit svíčky při setkání či v průvodu
nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší
obci, sloup, sochu, ...
Materiály ke stažení a inspirace, jak se zapojit
postupně dostupné přes web www.cervenastreda.cz.

budou

Napište nám přes náš web o akci, kterou chystáte a zaneseme ji do
interaktivní mapy.

Bohoslužba Červené středy
K připomínce Červené středy a všech pronásledovaných pro víru
patří i modlitba a liturgie. V rámci vlastní církevní a náboženské
tradice si tak připomínáme ty, kdo svou víru a náboženství vyznávat
nemohou. Na mnoha místech se při této příležitosti konají zvláštní
bohoslužby – ať už v rámci jedné konfesní tradice (např. mše svatá
s příslušným úmyslem) nebo v rámci širšího ekumenického či
dokonce mezináboženského (židovsko-křesťanského) kontextu.
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Ekumenický rozměr je pro Červenou středu mimořádně vhodný.
Zdůrazňuje totiž, že naše solidarita s pronásledovanými pro víru
není omezena jenom na příslušníky naší vlastní konfese nebo
našeho vlastního náboženství, ale že máme svobodu vyznání za
základní, nezcizitelné a nenarušitelné lidské právo, které náleží
každému a za všech okolností.
Při „mateřské“ pražské akci Červené středy, kterou společně
organizuje Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví a
Federace židovských obcí se od prvního ročníku ujal koncept
židovsko-křesťanské modlitby za trpící pro víru. Její hlavní částí jsou
modlitby žalmů, které jsou společné pro obě náboženské tradice, a
vhodná biblická čtení z Tanachu a Nového zákona. Podobný koncept
můžete zvolit i v případě ekumenické bohoslužby s účastí zástupců
různých konfesí, která nemá mezináboženský charakter.
V elektronických materiálech pro pořadatele najdete návrhy textů
k oběma modelům – židovsko-křesťanskému i ekumenickému pro
inspiraci.
Petr Jan Vinš, Ekumenická rada církví

Desatero pro organizátory
1. Připomínka pronásledovaných pro víru musí korespondovat
s tím, jak místní společenství žije (nemá smysl organizovat
takovou akci, která je pro místní společenství neakceptovatelná
nebo nesrozumitelná)
2. Akce musí být přijata a organizována napříč společenstvím
(netlačit to na sílu)
3. Je dobré oslovit spřátelené organizace, které pomohou
s propagací nebo organizací
4. Nebát se vysokých nároků – lidé jsou ochotní se nasadit pro
dobrou věc
5. I minimalismus, pokud je pravdivý, osloví
6. Nehonit se za čísly
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7. Je důležité avizovat akci zhruba dva týdny předem (a o to dříve mít
alespoň rámec nachystaný, mít oslovené důležité spolupracovníky)
8. Je vhodné spojit připomínku pronásledovaných pro víru s liturgií
(mše, bohoslužba slova etc.)
9. Je možné (jsou-li síly) v rámci jedné akce udělat více akcí:
připomínáme si ČS a budeme mít mši, přednášku o
pronásledovaných, koncert/výstavu a symbolicky se pomodlíme na
okraji města apod. (ať mají lidé možnost přijít třebas na všechno
nebo jen na něco)
10. Nesnažit se být jen v katolickém/křesťanském rybníčku a modlit
se za pronásledované křesťany, ale za všechny pronásledované pro
víru, pro vyhnance svědomí, lidi na okraji společnosti a církve
Michal Štverák, Vysokoškolské katolické hnutí, Olomouc

Zkušenosti
Litomyšlská Červená středa 2019 – mezináboženská zkušenost
Červenou středu jsme v Litomyšli pojali ekumenicky. Na onen den již
dlouho dopředu připadal Večer chval v Husově sboru, tedy modlitba
za zpěvu písní z Taizé a meditace biblické perikopy. Program a výběr
textu se přizpůsobil poselství tohoto dne. U katolíků byly mše svaté
onoho dne slouženy z mešního formuláře Za pronásledované
křesťany a také na tento úmysl.
Hlavním bodem celého dne pak bylo ekumenické shromáždění
v červeně nasvíceném skleněném Novém kostele sboru Církve
bratrské. Tam byl program zahájen úvahou o důvodech Červené
středy. Následovala četba biblických textů, která byla prokládaná
momenty ticha k individuální modlitbě a meditaci. Společný večer
jsme zakončili přímluvnými modlitbami z řad účastníků.
Za nejsilnější moment večera považuji čtení několika zpráv z celého
světa, které pojednávaly o přátelském soužití a pomoci lidí nehledě
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na náboženské vyznání (např. muslimská žena se zastala
ortodoxního Žida, kterého urážlivě napadali v metru). Myslím si, že i
toto je jedním z poselství Červené středy. Tedy nejen oprávněně
poukazovat na nespravedlnost pronásledování pro víru a touhu po
svobodě a demokracii, ale ukázat i ony pozitivní momenty
mezináboženského
soužití.
Protože
ukazovat
pouze
na
pronásledování slabých probouzí v lidských srdcích nenávist a
strach (třebas česká islamofobie).
Patrik Dobocký, farnost Litomyšl
Zkušenost se zapojením dětí
Červená středa byla pro nás velikým spojením v myšlenkách za
všechny pronásledované. S dětmi jsme si povídali o pronásledování
křesťanů pro svou víru, měli jsme přednášku s videem o útocích na
křesťany v severní Nigérii.
Pro děti je důležitá živá představa, proto si při této události děti
vyráběly svá rudá světélka, která v průvodu do kostela odnesly
k oltáři.
A protože 27. listopad 2019 byl i svátkem zázračné medailky, tak
jsme si připomněli i tuto událost. Byl to krásný milostiplný čas,
děkujeme, že jsme se mohli zapojit.
Heslo tohoto dne, jsme měli – že jen inteligence lásky zabrání této
krutosti
Lukáš Balog za římskokatolickou farnost Liběšice u Žatce

♡
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Budiž (červené) světlo
MINI MANUÁL
pro osvětlení budov pro akci Červená středa
Úvodem je nutné říci, že osvětlení budov (především sakrálních)
s sebou nese několik menších překážek a v podstatě je možné jít
dvěma cestami - nákupem a instalací světel vlastních, nebo jejich
pronajmutím. Každé z řešení má své plusy a mínusy. Stejně tak si
můžete světla zapojit svépomocí, nebo si nechat zapojení daného
nasvícení nechat udělat specializovanou firmou.
Vše se samozřejmě odvíjí od vašeho rozpočtu a vašich požadavků.
Oba dva kroky se pokusíme podrobněji vysvětlit níže. Než k nim ale
přistoupíme, rádi bychom vám nejdříve nabídli několik rad, která jsou
platná pro obě řešení.
Základní pravidla
Pro nasvětlení používejte vždy venkovní, světla/reflektory typu
FLOODLIGHT s certifikací - toto označení nesou světla, která jsou
využívána přímo k těmto účelům, tedy osvětlení velkých venkovních
ploch a fasád. Nasvícení budovy, zejména průčelí kostelů, se vždy
snažte provést lichým (1, 3, 5) počtem světel z estetických důvodů.
Tma: Během listopadu, kdy akce probíhá, začíná být "pořádná" tma
až kolem osmé hodiny večerní – je proto nutné myslet na svolání
oficiálního začátku akce na takový čas, kdy už bude nasvícení budovy
dobře viditelné – a to vám právě zaručí právě jenom okolní tma.
Okolní světlo: Je časté, že v městech a obcích je vaše stavba
obklopena veřejným osvětlením – aby vaše nasvícení vyniklo, je
téměř nezbytné, abyste se s příslušným úřadem vašeho města
dohodli na dočasném zhasnutí veřejného osvětlení v okolí – většinou
stačí jen 2-3 lampy, které svítí přímo na vaše průčelí, nicméně i tento
úkon může stát nějaké peníze za výjezd techniků. Ve větších městech
je také často nutné nahlásit akci na příslušných úřadech.
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Voda: Ať už budete světla nakupovat, nebo si je necháte pronajmout
a nainstalovat profi firmou, dbejte na to, aby nejen světla, ale i
veškerá venkovní kabeláž byla vodotěsná! Pokud déšť zaprší do
světla, nebo zástrčky, která není určena na venkovní použití,
v nejlepším případě vám to zcela jistě vyhodí pojistky a zničí dané
světlo.
Ochrana: Nenechávejte světla bez dozoru! Nejen při větším nasvícení
plánovaném na delší dobu je nutné nechat u světel někoho, kdo daná
světla a objekt bude hlídat. Nejen proto, aby svou přítomností
odradili ty, kteří jsou v pokušení porušit 7. přikázání desatera, ale
také kvůli tomu, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem např. dětí.
Pří větší akci (při akci, kde světla budete pronajímat, je to dokonce
žádoucí)
výrazně
doporučujeme
nechat
techniku
hlídat
specializovanou bezpečnostní firmu (alespoň jednoho pracovníka na
jeden objekt). Při umístění světel do oken (např. na parapet), kam
nelze dosáhnout tato potřeba samozřejmě mizí.
Toto je základní shrnutí doporučení, která je v některých případech
přímo nutná dodržet pro úspěšné nasvícení vaší budovy. Nakonec se
ještě pojďme podívat na zmiňované dva způsoby, jak je možné
budovy osvětlit:
Dva principy, jak nasvítit budovy
1/ Osvětlení svépomocí / symbolické:
Pokud se k akci chcete připojit alespoň symbolicky, nebo máte jen
omezený rozpočet, je toto řešení přesně pro vás. Protože se
pohybujeme v investicích v řádech tisíci korun, je v tomto případě
nejlepší koupit si jedno, ale lépe více LED světel typu LED
FLOODLIGHT reflektor s certifikovanou voděodolností a venkovní
rozvodné kabely 220 V se stejnou certifikací.
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Důležitá je také svítivost světla, která by měla být více jak 8000 l
(ANSI). I zde samozřejmě platí, že je lepší investovat do renomované
značky než kupovat levnější, nicméně nespolehlivé výrobky. Takové
světlo, jehož cena se pohybuje kolem 2000 - 2500 Kč, vypadá takto:

Všimněte si kovových klipsů kolem hrany světla - slouží k zasunutí
folie, která mění výslednou barvu nasvícení – v našem případě
budete potřebovat červenou krycí folii pro reflektory, která je pod
daným názvem volně ke koupi na internetu a v renomovaných
obchodech. Pás takové fólie podle rozměru stojí do 500 Kč. Folii pak
stačí nastříhat podle velikosti a zasunout do zmiňovaných klipsů.
Některá světla tyto klipsy nemají, stačí však folii přilepit průhlednou
páskou na povrch reflektoru.
Velice důležitý je také fakt, že kupované světlo musí být v tónu/
variantě neutrální/chladná bílá – pokud byste totiž dali folii na
variantu teplá/žlutá bílá, výsledná barva by pak byla oranžová.
K folii a světlu je pak nutné dokoupit ještě voděodolný kabel
v požadované délce od zdroje (cca 1 000 – 2 500 Kč) a jste připraveni.
Celková cena takového setu 1x reflektor, folie, prodlužovací kabel (při
dodržení výše uvedených pravidel vám zcela jistě osvětlí notný kus
budovy) se tak pohybuje do 5 000 Kč.
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Výhody:
Zakoupené světlo v základním bílém svícení se vám hodí kdykoliv
během roku např. při opravách interiérů, pro osvětlení exteriéru
budovy na jiné akce apod. Po dobu několika let vystačíte jen s jednou primární investicí,
případně můžete další světla postupně dokupovat.
Nevýhody:
I když se jedná o výkonná světla, nemohou konkurovat světlům
průmyslovým, která dokážou osvětlit celou fasádu i velmi
vysokých staveb, jakými jsou např. právě kostely i další sakrální
stavby.
Světla musíte sami nainstalovat
2/ Nasvětlení budov profi:
Pokud to váš rozpočet dovoluje a chcete, aby se opravdu celá budova
rozzářila červeně, tak jak tomu bylo například v Praze, najměte si
jednoznačně specializovanou profi firmu. Výsledek bude samozřejmě
vždy nesrovnatelně působivější než osvětlení svépomocí. Osvětlení
každé budovy se provádí pomocí několika speciálních městských
světel, která jsou schopna osvětlit ze země téměř celou výšku i velmi
vysokých budov. Osvětlení menších částí, např. vikýřů a volut, častých
právě pro sakrální stavby, se pak provádí speciálními menšími světly.
Všechna světla jsou samozřejmě certifikovaná pro venkovní provoz i
při silném dešti.
Pokud byste o takové řešení měli zájem, prosím kontaktujte mne na
adrese matzikmund@gmail.com - s podobným typem osvětlení
máme velmi bohaté zkušenosti, nejen z akce Červená středa (kde
jsme již dvakrát úspěšně osvětlili několik opravdu velkých budov), ale
i z mnoha podobných akcí. Působíme po celé ČR.
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Výhody:
Velmi působivý výsledek.
Nemusíte se o nic starat, stačí poskytnout přístup k elektřině a
vše ostatní, kromě formalit, zařídí firma.
Nevýhody:
Relativně vyšší cena nasvícení.
Světla nejsou vaše.
Zpracoval Matěj Zikmundovský,
profesionál – pracoval mj. pro Signál Festival,
nasvěcoval dva ročníky Červené středy v Praze

Kontakty
www.cervenastreda.cz
www.facebook.com/cervenastreda
Mgr. Irena Karlová (koordinátorka akce), Česká biskupská konference
karlova@cirkev.cz, mobil: 733 741 170
ThDr. Petr Jan Vinš, Ekumenická rada církví v ČR
erc@ekumenickarada.cz
JUDr. Tomáš Kraus, Federace židovských obcí v ČR
tomas.kraus@fzo.cz

12

