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– za oběti neštěstí přívalových dešťů v kolumbijském městě Mocoa, za oběti válečného násilí
v Kongu  a  za  obyvatele  Venezuely  a  Paraguaye,  aby  se  nenechali  znechutit  v  hledání
politického řešení konfliktů ve svých zemích. 

Přívalové  vody  způsobily  ve  čtyřicetitisícovém  kolumbijském  městě  Mocoa  katastrofu  –
zahynulo několik stovek obyvatel. Lokalita je zcela odříznuta od světa, naplavené bahno sahá
mnohdy až po střechy domů. Přitom zároveň nedávno rozhodl papež, že zrovna tuto zemi ve
dnech 6.–11. září 2017 navštíví. Již předtím se totiž velmi angažoval ve věcech Venezuely,
Kolumbie anebo Blízkého Východu, za což mu veřejně poděkovali Barack Obama nebo Raul
Castro. Vatikánská diplomacie tak často tvoří nenahraditelně roli prostředníků, jak říká Svatý
otec:  „Stavíme  mosty,  a  nikoli  zdi!“  Proto  spolu  s výzvou  k modlitbě  za  oběti  povodní
připomněl papež také další úzce spolu související problémy těchto oblastí.
Kongo  je  čtvrtý  nejlidnatější  stát  Afriky  s 80%  křesťanů.  V roce  1491  konvertoval  ke
křesťanství  král  Nzinga  Nkuwu,  který  přijal  na  počest  portugalského  krále  jméno  Jan  I.
V roce 1885 vyhlásil belgický král Leopold II. tzv. Svobodný konžský stát (1885–1908) jako
svou koloniální  državu.  Zkušenost  z této  doby je komplikovaná.  V roce 1954 zde vznikla
jezuitská katolická univerzita zvaná Lovanium. V Kongu jsou uctíváni: bl. Marie-Clémentine
Anuarite Nengapeta (†1964), která byla zavražděna, když se bránila násilníkům; Francesco
Spoto (†1964), který byl zabit ve službě chudým; a také skupina sester, zavražděných v roce
1995 při službě chudým ve městě Kikwit. V současné době jsme svědky krutých krvavých
útoků  na  křesťany  v oblasti  provincie  Kasai.  Terčem násilí  jsou  bezbranné  cíle:  kostely,
nemocnice a školy. V roce 2014 v provincii Severní Kivu bylo zabito islamistickými rebely
645 křesťanů. Počet křesťanů, kteří jsou kvůli své víře vražděni, roste závratně. Jen v roce
2016 bylo  pro  svoji  víru  zavražděno  téměř  90  tisíc  křesťanů.  70% z nich  (63  tisíc)  jsou
oběťmi kmenových konfliktů v Africe. „Ve všech zemích vzrůstá netolerance, což je vstupní
brána  k diskriminaci,  a  ta  je  pak  vstupní  branou  k  pronásledování.  Nelze  než  obdivovat
pokojný, vznešený a vzorový postoj křesťanských menšin podrobených každému typu šikany
– jen ve zcela vzácných případech odpověděly tyto menšiny na násilí  násilím, zatímco ve
většině případů dosvědčily s pokojem svou víru a velmi často odpouštěly svým trýznitelům
a modlily se za ně!“ říká prof. Introvigne. Buďme vděční také my za tajemství lásky, která
vítězí nad každým holedbavým siláckým zlem.
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