
Modlitba za zrušení trestu smrti

č. 17 – 9/2022

Bože, Pane živých i mrtvých, smíme se na tebe obracet s každou starostí. 
Prosíme tě za ty, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, abys je posiloval 

a dal jim pocítit své milosrdenství v hodině smrti. 
Pamatuj také na ty, kteří zemřeli násilnou smrtí nebo na nich byl trest smrti 

již vykonán. Zbav je vin a překážek, které jim stojí v cestě k tobě.
Dej, ať zakusí plné štěstí života s tebou. 

Amen

 Postavili ji doprostřed a řekli mu: „Mistře, tato žena byla dopadena 
v cizoložství při činu. Mojžíš nám v Zákoně nařídil takové ženy ukamenovat... 

Ježíš se však sehnul a psal prstem na zem. Když na něj nepřestávali 
dotírat otázkami, vzpřímil se a řekl jim: "Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní 

hodí kamenem první.“ (Jan 8,3.6-7)

Za zrušení trestu smrti

 MISIJNÍ
ÚMYSL

2022 ZÁŘÍ

SALESIÁNSKÝ ÚMYSL > Za praktikování salesiánského preventivního systému 
a výchovy bez trestání na Papui Nové Guineji.

PAPEŽSKÝ ŮMYSL

„Modleme se za to, aby 
v zákonech všech zemí 
světa byl zrušen trest 
smrti, který poškozuje 
nedotknutelnost 
a důstojnost člověka.“ 

ZÁŘÍ

PAPUA NOVÁ
GUINEA
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Věděli jste, že v některých státech byl v roce 2021 zaveden trest smrti jako 
nástroj státní represe proti menšinám a protestujícím? Seznamte se do větší 
hloubky s problematikou trestu smrti na stránkách Amnesty International 
a pomodlete se za ty, kteří jsou odsouzeni k smrti. 

Výzva

Papua Nová Guinea
Papua Nová Guinea má přibližně 7,5 milionu obyvatel. 
Je to země bohatá na zdroje, má zásoby ropy, plynu, 
zlata a velmi úrodnou půdou. Navzdory tomu podle 
Světové banky žije odhadem 40 % obyvatel Papuy-Nové 
Guineje pod hranicí chudoby (1,25 dolaru na den). 
Téměř 50 % dospělých je negramotných a 25 % dětí 
nemůže v Papui-Nové Guineji navštěvovat školu. 
Velkým problémem je špatná infrastruktura, která často
znemožňuje cestovat do škol, ale i do práce, nemocnic 
apod. Ve venkovských oblastech, kde žije téměř 88 % 
populace, existuje jen málo silnic nebo dopravních 
prostředků, kterými se lze někam dostat.

Salesiáni-misionáři v zemi poskytují vzdělání na základ-
ních a středních školách a také pomáhají získat technické 
dovednosti, aby připravili mládež na pracovní proces. 
Misionáři také pomáhají zajistit, aby byly uspokojeny 
základní lidské potřeby, jako je přístřeší, jídlo a voda, 
aby se studenti mohli soustředit na svá studia.

Aktivity salesiánů
•  Budování základních a středních škol
•  Bojují za lepší postavení dívek a žen prostřednictvím 
   vzdělání
•  Starají se o běžence a migranty
•  Zajišťují čistou a pitnou vodu

Zajímavost

www.amnesty.cz

„Lidský život je dar, který jsme 
obdrželi, a je to dar prvotní 
a nejdůležitější, zdroj veškerých 
dalších darů a práv, a jako takový 
tedy zasluhuje ochranu.

Papua 
Nová Guinea

Šalamounovy
ostrovy

INDONÉSIE

A U S T R Á L I E
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„Lidský život je dar, který jsme obdrželi, a je to dar prvotní a nejdůležitější, zdroj veškerých dalších darů 
a práv, a jako takový tedy zasluhuje ochranu. Pro věřícího člověka byla lidská bytost stvořena k Božímu 
obrazu a podobě. Ovšem jak pro věřící, tak pro nevěřící je každý život dobrem a je nutné dbát na jeho 
důstojnost bez výjimky. Trest smrti tudíž závažně porušuje právo na život každého člověka. Je sice 
pravdou, že společnosti a lidská společenství se často vyrovnávají s velice těžkými zločiny, které 
ohrožují obecné dobro a bezpečnost jednotlivců, ovšem je též pravdou, že dnes existují jiné prostředky, 
jejichž prostřednictvím lze odpykat napáchanou škodu, a že detenční systémy dnes vykazují stále vyšší 
účinnost v ochraně společnosti před zlem, které jí mohou způsobit někteří jedinci. Na druhé straně se 
nikdy nesmíme vzdát přesvědčení, že také viníkovi je třeba poskytnout možnost k pokání.

(papež František)

10 MÝTŮ O TRESTU SMRTI aneb, co není pravda:

Trest smrti (nejvyšší trest), nebo-li také absolutní trest, je trest, který předpokládá usmrcení (popravu) 
člověka odsouzeného za trestný čin, za který je dle platného trestního práva možné tento trest uložit. 
Vzhledem k nevratnosti tohoto skutku po jeho vykonání se jedná o trest velmi kontroverzní.
Je konečným, krutým, nelidským, nevratným a ponižujícím trestem, které porušuje lidská práva, 
zejména právo na život a právo na život bez mučení nebo krutého, nelidského či ponižujícího 
zacházení či trestu. Obě práva jsou chráněna Všeobecnou deklarací lidských práv přijatou OSN 
v roce 1948. Postupem času přijalo mezinárodní společenství několik dalších nástrojů či úmluv, 
které používání trestu smrti zakazují. www.amnesty.cz

Mýtus 1 Pouze zlí lidé, kteří spáchali strašlivý zločin, jsou popravováni.
Mýtus 2 Pouze lidé, kteří jsou skutečně vinní, jsou odsouzeni k trestu smrti.
Mýtus 3 Procesy s odsouzenci k trestu smrti jsou spravedlivé.
Mýtus 4  Trest smrti se týká všech, bez rozdílu.
Mýtus 5 Popravy jsou humánní.
Mýtus 6 Trest smrti je efektivním odstrašujícím prostředkem pro páchání 
 násilných trestných činů.
Mýtus 7 Trest smrti je účinnou prevencí teroristických akcí.
Mýtus 8 Poprava je levnější než věznění.
Mýtus 9  Trest smrti nabízí spravedlnost pro rodiny obětí.
Mýtus 10 Trest smrti je v pořádku, dokud se těší většinové podpoře společnosti.

5 NEJVĚTŠÍCH SVĚTOVÝCH KATŮ
V ROCE 2021
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Zbav je vin a překážek, 
které jim stojí v cestě k tobě.

Dej, ať zakusí plné štěstí života 
s tebou. 
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