Pastorační rada Řk farnosti Cheb

A mně by nemělo být líto Ninive?
K výzvě papeže Františka „uprchlickou rodinu do každé farnosti“
Hospodin řekl Jonášovi: „Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž
jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho
velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici
od levice, a v němž je i tolik dobytka?“
Jonáš 4,10-11
Již delší dobu mnozí sledujeme rostoucí množství lidí přicházejících do Evropy z Blízkého
východu a Afriky. V některých z nás tyto zprávy vyvolávají úzkost a obavy o budoucnost
a ptáme se, jak zabránit kolapsu naší vlastní kultury a pospolitosti a jak zachovat její
křesťanské kořeny. V jiných z nás se zas svírá srdce nad utrpením mnohých z těch, co
se vydali na cestu, či ještě většího počtu těch, kteří zůstali uprostřed či na okrajích
konfliktních oblastí, a ptáme se, jak těmto trpícím pomoci. Další z nás se pak ptáme
především po příčinách a souvislostech a uvažujeme, jak přimět „mocné“ tohoto světa k
řešení v samotných kořenech konfliktů a bídy v regionech, odkud tito lidé utíkají.
V naší pastorační radě jsme se proto pokusili o hlubší společnou reflexi této složité situace.
Přinášeli jsme tyto otázky před Boha v osobních i společných modlitbách, četli jsme různé výzvy
(za důležité pro nás považujeme např. výzvu papeže Františka k přijetí uprchlických rodin do
našich farností a výzvu našeho biskupa Františka k solidaritě, zodpovědnosti, oběti a moudrosti),
studovali různá prohlášení (jako velmi důležité vnímáme např. nedávné projevy papeže Františka
před americkými biskupy, v Kongresu USA a na Valném shromáždění OSN), studovali některé
systematičtější materiály (např. Petr Štica: Cizinec v tvých branách či Migrace a státní
suverenita), účastnili jsme se mnohých diskuzí jak „naživo“, tak na sociálních sítích, a byli jsme
v osobním kontaktu s dobrovolníky, kteří několik dní pomáhali v Chorvatsku.

Na základě tohoto všeho jsme dospěli k přesvědčení, že všechna tři výše zmíněná
hlediska jsou legitimní a nutná a právě v jejich propojení a vzájemném
podepření je naděje v nalezení cesty, která nebude ani zbabělým únikem do jakési
pseudoduchovní nadřazenosti či paralyzujícího strachu, ani neuskutečnitelným souborem
naivních vizí o celosvětovém bratrství, ani něčím, co by se snad mohlo jakkoli podobat
novodobému „konečnému řešení uprchlické otázky“.
Vždyť i Boží cesta za člověkem je trojjediná:
 Je to sám Hospodin, kterému je líto symbolických „sto dvaceti tisíců lidí v Ninive“ (viz
Jonáš 4,11), oněch dnešních milionů lidí bez domova, vyhnaných válkou, nelidskými
režimy a etnickou či pseudonáboženskou nenávistí v různých částech naší planety, a
zve nás jako Jonáše uprostřed „bouře“ ke ztotožnění se s nimi, k úpěnlivé prosbě za
ně (viz Jonáš 2,1-10) a ke shromáždění se kolem velikonočního ohně, abychom se
takto setkali s Ukřižovaným Vzkříšeným a obnovili své „křesťanské kořeny“.
 Je to ale také sám Hospodin, kdo nás jako dnešní Jonáše znovu a znovu burcuje,
abychom povstali, šli do Ninive (srov. Jonáš 3,1-2) a byli k dispozici těm
nejpotřebnějším, kteří se nás všech u onoho velikonočního ohně Ježíšovými slovy
ptají: „Nemáte něco k jídlu?“ (srov. Jan 21,4-12) a kteří nám v Kristově jménu děkují:
„Byl jsem hladový, a dali jste mi najíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na
cestách, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě!“ (Mt 25,35-36).
 A je to konečně opět sám Hospodin, kdo sám, jako v Jonášově příběhu, utišuje bouři,
o kterém je řečeno, že nás „vykoupí z války“ (Žalm 55,19), „mocné sráží z trůnu a
ponížené povyšuje“ (srov. Lk 1,52) a že jeho je „pomsta i odplata“ (Dt 32,35), ale
také nás všechny zve k vytrvalé tvůrčí a systematické spolupráci na ukončení konfliktů
a utváření „domova“, protože „blahoslavení jsou tvůrci pokoje“ (Mt 5,9).
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V důvěře v tuto Boží trojjedinou cestu proto chceme celou naši farnost povzbudit
k hledání způsobů, jak rozvíjet všechny tři podstatné roviny naší služby:
 hlubokou, Duchem proniknutou SLUŽBU SRDCE (tj. „modlitba“ a tzv. „prorocká
diakonie“ předpokládající postoj důvěrné modlitby a prorocké otevřenosti a vedoucí
k proměně postojů, smýšlení, vztahů a atmosféry ve společnosti)
 obětavou, Ježíšem inspirovanou SLUŽBU TRPÍCÍM (tj. „akce“ a tzv. „pomáhající
diakonie“ předpokládající ochotu k obětavé akci a vedoucí k léčení důsledků nenávisti)
 racionální, moudrostí Stvořitelovou proniknutou SLUŽBU SPRAVEDLNOSTI (tj.
„systém“ a tzv. „politická diakonie“ předpokládající schopnost systémové reflexe
odkrývající kořeny krizí a vedoucí k nápravě strukturálních nespravedlností)
Navíc vnímáme, že tuto trojí službu je třeba rozvíjet ve třech vzájemně se
doplňujících, ale v praxi odlišitelných „lokalitách“:
 v lokalitě zvané TAM, tj. v místech a blízko míst probíhajících konfliktů a krizí
 v lokalitě zvané TADY, tj. v našem okolí, v naší zemi a v Evropě, kde všude jsou lidé
z těchto konfliktních území na útěku
 v lokalitě zvané MY, tj. v kontextu našich vlastních vztahů s nejbližšími, sousedy,
spolukřesťany, spoluobčany a s vlastními trpícími těchto našich komunit
Je nám jasné, že pokrýt všechny tyto tři rozměry služby a všechny tyto tři „lokality“
nemůže být v silách jedné farnosti, natož pak několika osamělých jednotlivců. V srdcích
každého z nás se skrývají trochu jiné touhy, z nich budou vždy plynout trochu jiné důrazy
a na ty v našem životě budou vždy navazovat jiné dovednosti, schopnosti a dary. Pokud
však to toho půjdeme společně a pokud budeme
 žít a modlit se v jednom „chrámu Ducha“,
 sloužit trpícím jako jedno „tělo Kristovo“ a
 snažit se o právo a spravedlnost jako jeden „Boží lid“,
pak věříme, že i tuto dnešní výzvu tzv. „uprchlické krize“, o které mnozí tvrdí, že
takové před Evropou nestála od konce II. světové války, zcela jistě zvládneme.
A co toto všechno může znamenat pro naši farnost? Nelze vše předem naplánovat
a vždy musí zůstat velký prostor pro tvůrčí odpověď na přicházející „znamení času“,
avšak na mnohé se lze již nyní připravit. Především je třeba dát dohromady srdce,
ruce i hlavy, propojit se s podobně smýšlejícími lidmi na úrovni diecézní charity,
místních samospráv, církví a organizací u nás i blízkém zahraničí a „dát se do díla“.
O konkrétnější kroky se chceme podělit v přiloženém souboru praktických
podnětů nazvaném „3x3“, které budou dále podrobněji specifikovány a jejich
realizace průběžně koordinována k tomu ustanoveným týmem NINIVE.
Dovolte, abychom tyto své počáteční úvahy nad otázkou, jaký postoj má naše farnost
zaujmout tváří v tvář tak bolestné, matoucí a náročné situaci, jaká je v Evropě vyvolána
migrační vlnou ze Sýrie a Afriky, zakončili vyjádřením hluboké důvěry, že podobně jako
před staletími ústy proroka Agea, tak i dnes nám Hospodin říká (viz Ageus 2,4-9):
„Buď rozhodný, místodržiteli Zerubábeli, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu
Jósadakův, buď rozhodný, všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla,
neboť já jsem s vámi… Můj Duch je uprostřed vás, nebojte se! Toto praví Hospodin
zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu nebem a zemí, mořem i souší. Otřesu
všemi pronárody, a přijdou s tím nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou,
praví Hospodin zástupů. Mé je stříbro, mé je zlato. Sláva tohoto nového domu bude větší
nežli prvního. A na tomto místě budu udílet pokoj.“
Pastorační rada Řk farnosti Cheb: Petr Hruška, farář, Richard Polák, farní vikář, Eva Kolafová, pastorační
asistentka pro diakonii a ředitelka farní charity, Martin Svatek, člen rady farní charity, Zdeňka Skubeničová,
pastorační asistentka a členka ekonomické rady farnosti, Ivana Čamková, Jana Karasová, Jana Klíchová
V Chebu, 1. října 2015
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3 x 3 chebské farnosti uprchlíkům
Příloha dokumentu Pastorační rady Řk farnosti Cheb A mně by nemělo být líto Ninive?
V návaznosti na text A mně by nemělo být líto Ninive? představujeme praktické kroky
a důrazy rozčleněné podle tří oblastí služby a tří „lokalit“ zmíněných v tomto textu, který
budou postupně rozpracovány, koordinovány a doprovázeny k tomu ve farnosti
ustanoveným týmem pro službu uprchlíkům NINIVE.
Budeme vděčni, když i vy budete přicházet se svými vlastními komentáři, upozorněními,
inspiracemi, otázkami, návrhy či nabídkami pomoci či spolupráce. Tým NINIVE pod
vedením faráře Petra Hrušky (tel. 608 656 557), farního vikáře Richarda Poláka (tel.
605 861 797) a ředitelky farní charity Evy Kolafové (tel. 731 619 729) můžete
kontaktovat na uvedených telefonech, nebo na adrese uprchlici@farnostcheb.cz. O své
práci bude tým průběžně informovat na adrese www.uprchlici.farnostcheb.cz.
I.
MODLITBA: SLUŽBA SRDCE aneb PROROCKÁ DIAKONIE
Tuto „službu srdce“ považujeme za základ a zveme k ní všechny farníky.
1. TAM – PŘÍMLUVY: Přímluvy za ukončení konfliktů a rozvoj krizových oblastí
(osobní vytrvalá modlitba každého bude doplněna jak příležitostmi ke společné
modlitbě, tak k setkání s duchovně otevřenými lidmi dobré vůle)
2. ZDE – KOMUNIKACE: Modlitbou nesené prohloubení porozumění, komunikace,
spolupráce a důvěry (zde je klíčové šíření podložených zpráv, vyvracení předsudků,
varování se naivně-spasitelského postoje či k paralyzujícího strachu či zášti, věcná
diskuze, respektování druhých, společné rozlišování a duchovní sounáležitost)
3. MY – KRISTUS: Prohlubování vlastní modlitby, křesťanského života a služby
(zakořenění v Kristu, život v konkrétním křesťanském společenství a věrnost
v křesťanském životě a službě jako ta nejlepší „obrana“ našich hodnot)
II. AKCE: SLUŽBA TRPÍCÍM aneb POMÁHAJÍCÍ DIAKONIE
Ne každý je povolán k přímé pomoci uprchlíkům, ale každý ji může podpořit.
1. TAM – SÝRIE: Krizová pomoc nejvíce ohroženým lidem v místech konfliktů (velkou
část zdrojů chceme věnovat hledání a realizaci způsobů, jak pomoci trpícím přímo
v krizových oblastech jako je např. Sýrie a Irák, či sousední Turecko a Jordánsko)
2. ZDE – UPRCHLÍCI: Krizová pomoc migrantům, kteří se ocitli ve skutečné nouzi na
cestě (podporujeme dobrovolníky sloužící „na cestě“ a budeme hledat způsoby, jak
se připravit na doplnění státních orgánů při zvládání případné migrační vlny u nás)
3. MY – CHUDÍ: Pokračování v pomoci a podpoře lidí v nouzi v našem prostředí
(samozřejmé je pokračování v pomoci lidem v nouzi z našeho vlastního okruhu, jako
je např. podpora služeb mobilního hospice, rozvíjení návštěvní služby nemocným či
služeb lidem bez domova a v sociální či jiné krizi)
III. SYSTÉM: SLUŽBA SPRAVEDLNOSTI aneb POLITICKÁ DIAKONIE
Chceme podporovat působení v oblasti politiky, práva, bezpečnosti a integrace.
1. TAM – MÍR: Podpora smíření, pokoje a spravedlnosti v místech konfliktů
(podpoříme příležitosti k porozumění příčin a souvislostí s nadějí na nepřímé
ovlivnění volby zodpovědné a solidární politické reprezentace na všech úrovních)
2. ZDE – INTEGRACE: Spolupráce na dlouhodobé podpoře procesu integrace azylantů
(shromažďování zkušeností a informací, díky kterým se připravíme na přijetí těch,
kteří u nás budou žádat o azyl, a na proces integrace azylantů)
3. MY – DOMOV: Spolupráce při rozvíjení bezpečné a solidární občanské společnosti
(podpora lidí pracujících v bezpečnostním sektoru, snaha o propojení důrazu na
bezpečí s důrazem na důstojnost každé lidské bytosti a solidaritu s trpícími)
Pastorační rada Řk farnosti Cheb
V Chebu, 1. října 2015
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