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a dalších zraniLelných osobách, zvláště
tehdy, pokud se děje v prostředí rodi-
ny a domácnos|i, Křesťanské tradicí
;e vlastní úcta k ženě, která vychází
z její nezastupitelné role při předávání
života a v nejlyšší mře se uskutečňuje
v obrazu Bohorodičky. skrze kterou byl
světu dán Spasitel. Díky lomu křesťan-
ská ewopská kultura prošla v,wolem,
jehož ovocem ie zásadazýšené ochra-
ny žen v neb ezpečných situacích a další
formy rytřského chování r,učj ženám,
Můžeme to pozorovat ve společenském
chování, kdy etiketa považuje ženu za
společensky výše postavenou. Tyto
společenské vzoyce předái,ají rodiče
ve výchově sr.lim dětem. Rodína je
tak první a základní školou sociálního
chování: jako společensh.í lásky na\ézá
v sebeodevzdání zákon. který ji vede
a umožňuje ;í rust (srov. Familiaris
consortio 37). I z hledlska těchto spo-
lečenských hodnot je násílí na žené
zásadně nepřilatelné,

Jakkoli ie tedy třeba principiálně vítat
všechny snahy o prevenci a potírání

násilí vuči ženám a domácího násilí,
nesmí se tak dít na úkor zastínění
a zpochybnéní píirozeného řádu.
V posledních letech se objevuií snahy
spolu s řešením problému násilí na
ženách nastolit i norli pohled na roli
člověka, klerý ie ale neslučitelný s při-
r o ze ný m zákonem, zdr avý m r ozumem
a křesťanskou zkušeností.

}sme přesvědčeni, že tímto směrem se
nešťastně vydává i takzvaná Istanbul-
ská úmluva, která staví muže a ženu
do zásadní opozice a veškeré chování
vůči ženám chce vidět jen ve světle
historicky nerovného poměru sil mezi
muži a ženamí. Tato mezinárodní
úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbllž-
ší době projednávána v Parlamentu
Čn, steině jako v dalších evropských
zemích, \^^váří srnim širokým po|etím
genderové identity, které není zakoře-
něné v píirozeném řádu, prostor pro
zp ochybnéní základních společenslqich
daností. s tímto trendem nesouhlasíme
a nepřeieme si, aby ratifikací Istanbul-
ské úmiuvy bylo ohrožujícím způsobem

,§staň a ehoď'* *,,ffi*§§ď, ffieiďa §vé p*s}ánl a naplň hm§"
Sediště - V srpnovém týdnu od 20. do
26. probíhala iiž pátá duchovní obnova
pro mladé lidi na vozíku i bez něj. Po-
řádalo je v Sedlištích u Frýdku Místku
křesťanské společensM,Vs|aň a choď',

Do domu manželů Milana a Lenky
Svojanovských, kteří od roku 2015 or-
ganizují s pověřením biskupa Františka
auchovní obnovy a duchovně doprová-
ze'í'itdí na vozíku, se v tomto roce sielo
óó účasrníku.

Připravený progral-li zahrnoval vše -
od duchor,ní čásri se r_ší svarou až po
dostatečný odpočinek č: pouť k blízké-
mu poutnímu místu, Vi,tvořiI prostor
pro naslouchání, ztišení.,,ryjádření

=. 
l,zájemné poznávání lidí na vozíku.

',< si zde YíI<ají ,,jezdící", s jelich cho-
:_:llni kamarády.,,Cílem společensM
Vsrai a chod'a tedy i duchovní obno-
vy" je dávat oběma stranám impulsy
a morlr,aci, aby se stali součástí sr4ích
farností či společenství," uvádí Milan
Svojanovský. Tento rok také pozvali bis-
kupa Františka, aby s]oužil středeční
mši svatou v dřevěném kostele všech

svatých v Sedlištích. Účastníci
ho přivítali radostným šumem
aonmezi ně okamžitě zapadl.
Účastníky p ovzbuzova|k aktiv-
nímu živolu, protože, iak říkal,
,,V každé životní situaci po mě
Pán něco chce." Promluvu prokládal
sqimi konkrétními zkušenostmi, ve
kterých se mnozí našli. ,,}e důležité mít
humor a chtěl bych, až budu umírat,
říct nějaký vtip," prozradil biskup,

*rganizaťni",-,-];*
per,,ným pilřem obnovy je také orga-
nizační qim. ve kterém si každý našel
svoji roli, Duchovní vedení zajišťují tři
kněží - P. Lukáš Engelmann, P. Roman
Macura a místní farář P. Pavel Motyka,
který poskytuie kostel pro mše svaté
a večerní adorace, a dvě řádové sestry
- s. Ludmi]a Němcová a s. Lucle Horá-
ková. Kromě manže|ů Svojanovských
zde slouží také jeiich děti, aie vlastně
všichni účastníci sobě navzáiem,

Prázdninová duchovní obnova ie pou-
ze iednou z aktivit, které ,Vstaň a choď'

pořádá. Dalšími isou například
buňky milosrdenství, ]<teré
fungují celý rok v Ostravě, Olo-
mouci a v Brně anebo duchovní
doprovázení lidí na vozíku.
Manželé Svojanovští také pŤliíž-

dí do farností, společenství a na různá
setkání, kde svou aktivitu představují.
,,Na konci dubna mě na studentském
Velehradě oslovila prezentace,Vstaň
a chod" a jsem tady," usmívá se účast-
ník obnovy Zdeněk Pešička z Prahy,
který ie zdepoprvé.,,Líbíse mi tu moc,
je to dost inspirující a obohacuiící pro
mě jako chodícího," dodává. Naproti
tomu Barbora Štěpánková, kterou
doprovází životem asistenční pes, |e
iiž ostříleným účastníkem a iak sama
říká, oceňuie hlavně kolektiv. ,,Skrze
společens|ví dokážu více vnímat Boží
přítomnost a vodítko do života. Mám
radost, že tady byl biskup František
a že se rozrůstáme. Vnímám iako
Boží dar, že jsme přátelé, pomáhá-
me si a žIjeme život s Ním," oceňuje
Barbora.

|ana Praisová
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zasaženo do života státu a jeho insti-
tucí, zvláště škol, ale i do života rodin
a Iednotlivců.

Vyvstává otázka, co vtéto situaci může-
me a máme jako křesťané - a to napříč
konfesemi - dělat. V první řadě nezapo-
mínat na pŤirozený řád stvoření, které
muže a ženu nes[aví proti sobě, ale vidí
v nich dvě bytosti, které se vzájemné
doplňuií a teprve spolu vytváří Bohem
zamýšlenou jednotu, ]e námtaké ulože-
no uvádět tento řád do každodenního
života. Přl vědomí, že Bůh můženapra-
vit i to, co se zdá být nevratně poškozo-
váno, nezapomínejme na modlitbu za
ochranu píirozeného lidství, ochranu
principu lásky, soudržnosti a harmonie,
včetně harmonie mezi mužem a ženou.
Zároveňv modlitbě pamatujme i na ty,
na iejichž odpovědnosti leží politické
rozhodnutí ve věci Istanbulské úmiuvy,
aby rozhodovali ve shodě se snf,m svě-
domím a pYir ozeným zákonem.

K tomu vám ze srdce žehnaií

čeští a moravští biskupové
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