V pátek 11. dubna 2008 deset minut před šestou hodinou večer se čelně srazily dvě tramvaje na lince
číslo pět mezi zastávkami Poruba - koupaliště a točnou Vřesina. Při srážce zahynuli dva lidé, jedna
žena později zemřela v ostravské Fakultní nemocnici. Nehoda si vyžádala čtyřicet devět zraněných, z
toho patnáct těžce.

Pak se zjevil anděl z nebe a dodával jim síly.

Ekumenická bohoslužba
pro všechny, kteří se chtějí zastavit

Vřesina: rok poté

kostel sv. Antonína Paduánského ve Vřesině u Ostravy

pátek 17. dubna 2009 v 17 hodin

Dobrý den Vám všem přítomným,
vítáme Vás na ekumenické bohoslužbě, která se koná po roce od srážky tramvají ve Vřesině.
Je znovu pátek vpodvečer jako tenkrát. Co se tehdy stalo? A co to znamená dnes?
Pro některé jde o neštěstí, které nemilosrdně připravilo o život, zdraví anebo svobodu jejich
blízké; pro jiné zkušenost, díky níž si uvědomují nesamozřejmost každého dne a prožívají
vděčnost; pro další představuje Vřesina otázku viny a ne/spravedlivého trestu; pro
zachraňující znamenala též příležitost k učení – to, co se naučili ve Vřesině, mohli v průběhu
roku (bohužel) již několikrát využít.
Asi bychom takové zkušenosti raději neměli. Bez utrpení, zranění, nešťastných náhod a
tragických smrtí bychom se obešli. Jenže se zdá, že lidský osud se bez nich neobejde. Na nás
zůstává, jak se k osudu postavíme. Vždy zbývá něco, co můžeme pro sebe i druhé udělat:
• můžeme nezapomínat a být solidární s těmi, kteří zapomenout nemohou;
• můžeme poděkovat za dobré věci, které se za uplynulý rok staly;
• můžeme se z události učit a připravovat se na další, abychom obstáli a byli k užitku.
Končí rok, který začal Vřesinou. Byla v něm místa pro radost, čas s druhými; byla v něm
neštěstí. Získali jsme zkušenosti. Doufáme, že je společně můžeme proměnit v cennost a
posilu na další cestu.
Děkujeme za zastavení.

Bohoslužbu pořádá Krizové centrum Ostrava spolu s místními duchovními.

Kontakty:

Bc. Petra Ďásková, Krizové centrum Ostrava, tel.: 605 528 270
P. Josef Gazda, kostel sv. Antonína ve Vřesině, tel.: 731 625 641
Martin Jániš, Psychosociální intervenční tým ČR, tel.: 732 651 981

