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K vraždě při mši svaté v kostele v Saint-Etienne-du-Rouvray
Po strašlivé hromadné vraždě v Nice v jižní Francii, k níž došlo 14. července 2016, kdy
muslimský atentátník zabil svým nákladním autem nejméně 84 osob a stovky dalších zranil,
námi otřásla nová zpráva o pokračující vlně násilí, tentokrát ze severní Francie. Dva
muslimští atentátníci vtrhli v úterý 26. července 2016 během mše svaté do katolického kostela
v městě Saint-Etienne-du-Rouvray v Normandii (29 118 obyvatel, součást aglomerace
Rouen). Celebrující kněz-důchodce Jacques Hamel, který v kostele zastupoval místního
faráře, byl na místě zavražděn (podřezán). Útočníci donutili kněze, aby poklekl, a celou
vraždu – podle svědectví jedné z řeholnic – nafilmovali. Pachatelé zaútočili i na přítomné
řeholnice a další věřící, z nichž 4 zranili.

R. D. Jacques Hamel (1930–2016)
Foto ITV Report
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Od katastrofy 11. září 2001, kdy bylo v New Yorku a Washingtonu zavražděno
několik tisíc osob, se útoky přenesly do řady zemí evropského kontinentu, v posledních dnech
i do několika německých měst. Cílem útočníků není jen podle jejich názorů prohnilý
a ateistický západní svět, ale jak jsme nyní poznali, i evropští křesťané.
Dovolte, abychom na dalších řádkách upozornili na prohlášení z 26. července 2016,
které jsme převzali z internetových stránek České biskupské konference:

Oficiální prohlášení předsedy biskupské konference
Jménem českých a moravských biskupů a našich věřících bych rád vyjádřil hlubokou lítost
nad krutým a nelidským činem, který jsme zaznamenali v severní Francii v obci SaintEtienne-du-Rouvray. Tento zločin, který se vymyká civilizované společnosti, je třeba zcela
odsoudit. Musím však také s odkazem na statistiky OSN s bolestí konstatovat, že v samotné
Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno téměř 600 útoků na křesťanské kostely, modlitebny
a synagogy. Oproti roku 2013 se jedná o zvýšení počtu útoků o téměř 80 %. Myslím, že tato
čísla hovoří výmluvnými slovy, zvláště pak i v kontextu toho, že v celém světě je pro svou
víru každý rok uvězněno, mučeno i zavražděno více jak 100 tisíc křesťanů, včetně několika
desítek kněží a řeholních sester. V situaci, které čelíme, však nestačí jen slova lítosti
a semknutosti, ale je zapotřebí, aby od slov došlo také ke skutečným krokům opravdové
obrany a ochrany těch, kteří jsou vedeni jak ovce na porážku (slovy Bible). Rád bych ujistil
naše sestry a bratry ve víře, že na ně nezapomínáme ve svých modlitbách.
Za české a moravské biskupy
Dominik kardinál Duka

Zprávy z Husumu v Severním Frízsku
Místopředseda Společnosti pro
církevní právo doc. Záboj Horák
navštívil v posledním týdnu okres
Severní Frízsko v ŠlesvickuHolštýnsku, kde se zúčastnil
církevního života. V okresním
hlavním městě Husum (22 000
obyvatel), známým jako letovisko,
přístav a centrum výroby větrných
mlýnů, je sedm kostelů (pět
evangelických, jeden katolický
a jeden novoapoštolské církve).
Velice je potěšitelná poměrně
vysoká účast na bohoslužbách všech církví, a značná aktivita jejich charit a diakonií.
Husum, Marienkirche
Foto Záboj Horák
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Zemřel Mons.Vladimír Born (1938–2016)
S lítostí oznamujeme, že 16. července 2016 byl na věčnost odvolán příznivec naší Společnosti
pro církevní právo Mons. Vladimír Born, kaplan Jeho Svatosti, farář v Boru u Tachova,
dlouholetý okrskový vikář tachovského vikariátu a prezident Diecézní charity Plzeň, narozený
11. května 1938 v Teplicích.
Mezi nehynoucí zásluhy Mons. Borna patří znovuoživení vzpomínky na ohromnou
událost celosvětového významu, která se udála právě v Boru (Haid) v roce 1883. Tehdy
konference Generálního shromáždění katolíků Německa vypracovala na zdejším zámku
slavné Borské teze, jeden ze základů katolického sociálního učení. Mons. Born se zasloužil
o uspořádání několika seminářů v Boru uskutečněných od roku 2003 a o vydání sborníků
příspěvků na nich pronesených.
Také v oblasti péče o církevní památky má Mons. Born neutuchající zásluhy. Mezi
jeho poslední díla patří obnova Lorety v Boru provedená pod jeho vedením v posledních
letech, kterou jsme s velkým zájmem sledovali.
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