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společně za víru a svobodu
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Červená středa je společnou akcí
České biskupské konference,
Ekumenické
rady
církví
a
Federace židovských obcí, která
upozorňuje
na
problematiku
náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.
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Tato mezinárodní iniciativa byla založena britskou organizací Aid
to the Church in Need (Církev v nouzi). Vizuálním symbolem akce
je červené světlo a červené nasvětlení památek. V Praze je dnes
nasvícen katolický kostel sv. Havla, husitský kostel
sv. Mikuláše, Staronová synagoga, Černínský palác i
Petřínská rozhledna. Desítky dalších budov jsou nasvíceny po
celé České republice.
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Základním poselstvím iniciativy je
prosazování svobody vyznání,
vzájemné
tolerance
ve
společnosti a podpoření solidarity
s obětmi.
JAK SE ZAPOJIT?
Připojte se k našemu průvodu za
náboženskou svobodu, přidejte se
k modlitbám
za
všechny
pronásledované pro víru, nebo
zapalte červenou svíčku na
památku obětí.

FAKTA
- 6 lidí z 10 na Zemi nemá
náboženskou svobodu.
- Vážná porušení
náboženské svobody se
dějí ve 38 zemích.
- Největší nebezpečí
představuje islamismus,
autoritářské režimy a
nacionalismus.
(podle údajů Církve v nouzi)
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Více informací na www.cervenastreda.cz a
www.facebook.com/cervenastreda
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Iniciativa Červená středa se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
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Make a stand for faith and freedom
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Red Wednesday is organised by
the Czech Bishops' Conference,
the
Ecumenical
Council
of
Churches and the Federation of
Jewish Communities to stress the
importance of religious freedom
around the world.
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This international initiative was started by the British organisation
Aid to the Church in Need. Visual symbol of Red Wednesday is
red light and buildings lit up in red. In Prague this year, we are
lighting up the Catholic St Gallus Church, the St Nicolaus
Church of the Czechoslovak Hussite Church, Old New
Synagogue, the Czernin Palace and Petřín Lookout Tower.
Dozens of other buildings are being lit in red light all over the
Czech Republic.
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Red Wednesday reminds us of
the importance of religious
freedom, mutual tolerance in the
society and of our solidarity with
those, who are being persecuted
for their faith or religion.

FACTS
- 6 out of 10 people on Earth
do not enjoy full religious
freedom.
- Serious violations of
religious freedom have been
reported in 38 countries.

HOW TO JOIN?
Feel free to join our procession,
our prayers or light up a red
candle for the victims of religious
persecution.

- The main threats to
religious freedom are Islamic
extremism, authoritarian
regimes and nationalism.
(Aid to the Church in Need)
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Initiative Red Wednesday is financially supported by the Czech Ministry of Culture.
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