Připomínej si celou tu cestu.

Pátá kniha Mojžíšova 8, 1

Tys nás vedl
ekumenická bohoslužba na připomínku leteckého neštěstí
u Smolensku
úterý 18. května 2010 v 18 hodin, kostel sv. Michala V Jirchářích, Praha

Vážení přítomní,
děkujeme Vám, že spolu můžeme vzpomenout. Scházíme se
dnes proto, abychom si připomněli, že naděje, lidství, paměť,
solidarita a odpouštění mohou být silnější než smrt.
Považujeme za povinnost vzpomínat. To, co se stalo,
minulost a mrtví, se stává součástí naší pouti, toho, kdo jsme
dnes a za čím jdeme jako jednotliví lidé i jako společenství
národa.
S polskými sousedy sdílíme dějiny; chceme s nimi sdílet i žal a
cestu ke smíření.
1940 vyvraždění nejméně 22 000 polských důstojníků a
příslušníků inteligence na pokyn vedení SSSR; jedním z míst
vraždy byla Katyň
2010 sedmdesáté výročí katyňského masakru; 10. dubna
2010 při cestě na pietní setkání zahynuli v mlze u Smolenska
vedoucí představitelé Polska v čele s prezidentem L.
Kaczyńskim a jeho manželkou; v letadle Tu-154, které se
zřítilo při přistávacím manévru, byli též pozůstalí po obětech
Katyně; celkem zahynulo 96 lidí

2010 cestou z pohřbu Lecha Kaczyňského a jeho ženy Marie
a po zástupu rovněž zahynulého varšavského duchovního
Adama Pilche zemřel 18. dubna 2010 při dopravní nehodě
polský evangelický biskup Mieczyslaw Cieślar
Dnes chceme
 poděkovat za životy obětí a za jejich svědectví
 vyjádřit podporu těm, kdo nesou dopady události
 podpořit odvahu nasazovat se pro druhé i za cenu
rizika
 uctít věrnost památce a odkazu těch, kteří nás předešli
 připomenout si důležité a učit se oddělovat je od
nedůležitého
Scházíme se na začátku šestého týdne po neštěstí. Pro
některé jako by to bylo dávno, událost přehlušily jiné události.
Před blízkými obětí se však teprve otevírá dlouhá cesta; až teď
plně začínají být někým jiným, než byli dříve – stávají se těmi,
kteří zůstali, pozůstalými. V tomto případě pozůstalými po
pozůstalých.
Ohlédněme se s nimi za milovanými. Stůjme jim chvíli po
boku. A věřme, že má smysl jít dál a nezapomínat.
Bohoslužbu pořádá Ekumenická rada církví v České republice ve spolupráci
s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky.
Kontakty:
Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí Ekumenické rady církví v ČR,
mobil 775 181 279, http://www.ekumenickarada.cz
Karel Šimr, koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR, mobil 739
244 774, http://pit-cr.info

