
Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny!
(1 Kor 12:26)

ZP
R

AV
O

D
AJ

 K
LN

 / 
R

O
Č

N
ÍK

 2
6

ZD
AR

M
A 

Č
ís

lo
  3

/ 2
01

7

Křesťanská
mezinárodní 

solidaritaCSI
Christian Solidarity International

John Eibner

obálka květen 2017.indd   1 6.5.2017   12:23:59



2 3

Výroční konference CSI a Otevřený den české CSI

Výroční konference (dále AC)

 Cílem konference CSI, jak v zahajovacím 
projevu vyjádřil její (mezinárodní) prezident 
pan Herbert Meier, bylo zdokonalit činnost 
a zlepšit spolupráci a porozumění mezi 
všemi složkami celé „rodiny“ národních po-
boček CSI s jejím mezinárodním ústředím 
v Zürichu. Kromě organizačních záležitostí, 
zpráv o situaci v pobočkách a uskutečně-
ných akcích, měla konference zřetelné du-
chovní poselství:
 „Je potřeba znovu si ujasnit svoje poslání. 
Nemůžeme zůstávat klidní a nečinní, jestliže 
v různých částech světa jsou lidské bytosti 
pronásledovány z náboženských důvodů. 
Zvláště jsou-li to naši spolubratři ve víře, se 
kterými společně tvoříme jedno tělo Kristo-
vo. Trpíme spolu s nimi a je naší povinností 
jim pomáhat:
- Především modlitbou, oběťmi, opravdo- 
 vostí života. 
- Morální podporou – CSI zdůrazňuje dů- 
 ležitost svobody náboženství pro církev 
 i společnost (Mezinárodní deklarace lids- 
 kých práv, čl.18.) a zasazuje se na ná- 
 rodní i mezinárodní úrovni o její dodržo- 
 vání. Upozorňuje na konkrétní případy  
 bezpráví, snaží se přitáhnout pozornost  
 médií.
- Materiální a finanční pomocí – CSI účinně  
 pomáhá lidem trpícím pronásledování 
 z důvodu náboženství (Irák, Jižní Sú- 
 dán...) stará se o sirotky a opuštěné děti, 
 které jsou následnými oběťmi konfliktů  
 a pronásledování, organizuje a doručuje  
 humanitární pomoc až konkrétním trpícím 
 lidským bytostem při katastrofách, pře- 
 devším humanitárních. Setkání s lidmi,  
 kteří bez ohledu na svá rizika rozdávají  
 potraviny a prostředky pro přežití jsou  
 pro postižené silnou vzpěrou. (Informace  
 o záchranných projektech a o zajišťování  
 pomoci byly uváděny ve zprávách jedno- 
 tlivých poboček, fotograficky i na titulních 

 stránkách mnoha čísel našeho zpravo- 
 daje, např. 4/2010). 
- Přenesením těchto starostí a událostí do  
 vědomí našim lidem, abychom co nejvíce  
 mohli s trpícími sdílet to, co se děje v je- 
 jich srdcích. Rozšiřováním těchto infor- 
 mací a získáváním dalších ochotných 
 přispívatelů a spolupracovníků pro dílo  
 mezinárodní solidarity.“ 
 Pro nás důležitým bodem bylo též oce-
nění práce české pobočky CSI, pochvalné 
hodnocení finančního a materiálního přínosu 
z naší země a poděkování za štědré dary.
      

O své dojmy se podělil Ing. Pavel Nohel

Otevřený den (dále OD)

 Program, jak byl uveden na titulní straně 
posledního zpravodaje byl do puntíku vypl-
něn. Celý den pěkně oživila schola církevní 
školy Caritas z Olomouce. Bylo přítomno asi 
80 lidí, což vzhledem k tomu, že se nám do 
toho připletly volby, byla účast slušná. Ti, co 
si neudělali čas, přišli o hodně, alespoň tak 
se vyjadřovali všichni účastníci. 
 Měli možnost seznámit se s mezinárod-
ním vedením CSI i účastníky Výroční konfe-
rence. Že nás pozdravil otec biskup Václav 
Malý poznáte z připojeného rozhovoru uve-
deného níže. Jádrem však byly přednášky 
a především prezentace Johna Eibnera a 
Gunara Wiebalka. Dotazy a dojetí nebraly 
konce. Přednášku otce Petra Koláře najdete 
v tomto zpravodaji, dr. Romana Jocha uve-
řejníme ve zpravodaji příštím. 
 Moc je třeba poděkovat paní Miroslavě 
Jurenkové. Zajistila perfektní občerstvení 
nejen na AC, ale především agapé na OD. 
Musím poděkovat ovšem i dalším – své 
ženě, paní Žákovské, paní Ondrákové, paní 
Monice Kahancové a všem dalším,kteří při-
ložili ruku k dílu. 

Petr Vaďura je moderátor, který již podruhé 
dostává CSI do Českého rozhlasu. Rozho-

vory byly natočeny během Otevřeného dne 
a vysílány ČRo1, KT, 23.10.2010

Moderátor: Ve dnech 14. až 16. října pro-
běhla v pražských Emauzích konference 
mezinárodní organizace nazvané Křesťan-
ská mezinárodní solidarita, která je známa 
pod zkratkou CSI. Zástupci jednotlivých ná-
rodních poboček se na ní radili, jak lépe or-
ganizovat svou pomoc do zemí, v nichž jsou 
z jakýchkoli důvodů pronásledováni křesťa-
né. V sobotu navštívil veřejnou část konfe-
rence i Petr Vaďura se svým mikrofonem.
 Konference Křesťanské mezinárodní so-
lidarity se zabývala problematikou proná-
sledování křesťanů ve světě. Co je vlastně 
Křesťanská mezinárodní solidarita? Odpoví-
dá předseda české pobočky František Ko-
pečný:

Křesťanská mezinárodní solidarita je or-
ganizace na obranu lidských práv a té 
části, která se týká náboženské svobody. 
Předpokládáme, že náboženská svoboda 
je vždycky to první, co bývá porušováno 
a co potom rozpoutá řetěz nesvobody. 

Jedním z hostů konference byl biskup Vác-
lav Malý. Pane biskupe, vy sledujete po-
rušování lidských práv ve světě obecně. 
V čem je specifikum náboženského proná-
sledování?

Pronásledování křesťanů ve světě je 
z různých důvodů. Jednak z ideologic-
kých – to je především v těch komu-
nistických nebo postkomunistických 
zemích, jako je Severní Korea, Čína, 
Kuba; potom z důvodů náboženských 
– především v některých muslimských 
zemích, nejkřiklavější případy jsou dnes 
v Pákistánu, v Saúdské Arábii, v Egyptě, 
v Nigérii, v Súdánu; a potom z důvodů 
sociálních – např. v Jižní Americe, kdy 
kazatelé nebo kněží se zastávají bez-
zemků a vzbuzují nelibost latifundistů 
a často přicházejí o život. Dá se říci, že 
na naší planetě je pronásledováno růz-

ným způsobem v různé intenzitě asi sto 
miliónů křesťanů, což je obrovské číslo. 

A jak můžeme my v Čechách těmto lidem 
pomoci? 

Především modlitbou. A mně chybí, že 
se málokdy např. v přímluvách objevu-
je toto téma. Ale neměli bychom zůstat 
jenom u modlitby, měli bychom, pokud 
možno, posílat materiální pomoc nebo 
solidarizační dopisy. Věřme tomu, že to 
pomáhá, protože i diktatury nebo potla-
čující režimy reagují na to, pokud ten 
člověk se stane ve světě známým. A při-
rozeně je také dobré se vydat i do těchto 
zemí a ty křesťany navštívit. Já sám vím, 
jak to bylo pro mě důležité před rokem 
1989, když mě navštěvovali křesťané 
– dá se říci – z celého světa a řekli: „My 
o vás víme.“ To byla obrovská duchovní 
vzpruha a obrovská duchovní posila. 

Česká pobočka Křesťanské mezinárodní so-
lidarity vydává jednou za dva měsíce zpra-
vodaj, ve kterém informuje o pronásledování 
křesťanů. Pane Kopečný, děláte i něco kon-
krétního pro ty pronásledované?
 
Jednak jsou to protestní karty – máme 
na ně kladné odezvy, prostě se nám po-
daří dostat ty lidi z vězení ven. Nema-
lou pomoc, kupodivu, i z té naší České 
republiky poskytujeme ve formě financí. 
Roky se CSI angažovalo přímým výku-
pem otroků v severním Súdánu, kam 
byli zavlečeni ze Súdánu jižního během 
dlouholeté občanské války. Teď oficiálně 
žádní otroci nejsou (je jich tam pocho-
pitelně stále desetitisíce) a starostové 
z jejich vesnic je vyhledávají a CSI je 
potom vykupuje. Ti otroci se vracejí bez 
ničeho, čili se jim dává taková první po-
moc – dostanou kotlík na vaření, trochu 
prosa, srp, plachtu, aby se měli pod co 
schovat. A pak máme ještě svého lékaře 
– také za peníze našich dárců. 

Slovo úvodem
   Drazí přátelé CSI!
  Máme před sebou 6. neděli  velikonoční (21.5.), která bude v katolické církvi 
věnována modlitbám za pronásledované křesťany. Křesťané jsou i nadále nej-
pronásledovanější náboženskou skupinou. Pronásledování křesťanů se týká 
stále většího počtu zemí a v mnohých zemích roste jeho intenzita. Proto jsme 
26. dubna uspořádali na půdě pražského CEVRO Institutu  konferenci, která se 
zabývala právě tématem pronásledování křesťanů nejen ze strany komunistic-
kých režimů nebo náboženského fundamentalismu, ale nově též v západních 
sekulárních demokraciích. Více o konferenci ve Zpravodaji. Videozáznam celé 
konference připravujeme ke zveřejnění.

 Ve dnech 27. a 28.4. pak proběhla v Praze 40. výroční konference CSI. Na půdě Břevnovského 
kláštera jednali zástupci všech poboček CSI o realizovaných i připravovaných projektech. Účastnící 
konference také schválili akční plán na rok 2018. Hlavním projektem CSI zůstává pomoc křesťan-
ským a jezídským uprchlíkům v Sýrii a Iráku. CSI bude nadále pomáhat obětem řádění sekty Boko 
Haram v Nigérii a obětem terorismu a zákona proti rouhání v Pákistánu. Pokračuje osvobozování 
otroků v Súdánu. CSI také reaguje potravinovou pomocí na hladomor, který vypukl v Jižním Súdánu. 
Prezident CSI Herbert Mayer na konferenci konstatoval, že kromě fundamentalismu islámského (vět-
šinou financovaného saúdskými petrodolary), potýkají se křesťané s rostoucím fundamentalismem 
hinduistickým a dokonce i budhistickým. Zaznamenáváme útoky budhistických mnichů na křesťany 
na Srí  Lance. John Eibner v průběhu konference ocenil postoj českého ministerstva zahraničí k syr-
ské občanské válce. Hlavními aktéry šest let trvajícího konfliktu jsou Asadova vládní armáda (podpo-
rovaná Ruskem, Íránem a Hizballáhem) a džihádistická opozice, kterou podporuje Saúdská Arábie, 
Katar, Turecko a Západ. Jednou z hlavních obětí syrského konfliktu jsou starobylé křesťanské církve.  
John Eibner apeloval na zrušení jednostranných sankcí uvalených Západem na Asadův režim. Jejich 
účelem je Asadův režim oslabit a porazit. V jejich důsledku ale trpí hlavně 12 mil. obyvatel území 
ovládaného Asadem, včetně náboženských menšin. Porážkou Asadova režimu by křesťané přišli o 
jediné místo, kde jsou v (relativním) bezpečí. Západ ale  podporuje džihádisty válčící proti Asadovi, 
na křesťany nehledí a proto také nemá žádná země Západu v Asadově  Sýrii ambasádu. Tedy až na 
jednu – na Českou republiku. John Eibner podtrhl význam zachování českého velvyslanectví v Da-
mašku. Zatím co  např, křesťansko-demokratický politik Ivan Gabal vytrvale vyzývá českou diplomacii 
k uzavření velvyslanectví v Sýrii, socialistický ministr zahraničí Zaorálek dobře chápe důležitost exis-
tence Asadova režimu pro záchranu syrských křesťanů a ostatních menšin. Postoj ministra Zaorálka 
je třeba podpořit.
 Ve Zpravodaji se dočtete o situaci a činnosti CSI v Indii a Nigérii. Také v něm opět naleznete  pro-
testní lístek žádající osvobození Asie Bibi. Zatímco nekonečnou  řadu  teroristických útoků odsuzují i 
islámské špičky, zákony proti „rouhání“ nadále blokují svobodu slova napříč celým islámským světem. 
 Již tradičně přinášíme ve 3. čísle program Akademických týdnů, které se letos budou konat 12 km 
od Nového Města nad Metují. Pořadatelé Vás zvou do rekreačního areálu chaty Horalka ve Sněž-
ném. www.akademicketydny.cz . Přehled o hospodaření naleznete až v příštím čísle, do tohoto se 
nevešel.
Možná jste zaznamenali, že již nějaký čas  je webová stránka CSI v rekonstrukci. Konečně Vám můžu 
poskytnout adresu nového webu, který je už z větší části v provozu (cr.csi-int.org). 
 Všem, kteří pomáháte pronásledovaným křesťanům  modlitbou,  odesláním protestního lístku a 
nebo peněžitým darem, velice děkuji. Děkuji, že nejste lhostejní. 

Ing. Monika Kahancová

Nabízíme vašemu farnímu společenství, sboru, škole, obci přednášku a prezentaci o proná-
sledování křesťanů ve světě. Budeme  vděčni  za  váš zájem! Kontakt najdete na zadní straně 

Zpravodaje.
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zemků a vzbuzují nelibost latifundistů 
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na naší planetě je pronásledováno růz-

ným způsobem v různé intenzitě asi sto 
miliónů křesťanů, což je obrovské číslo. 

A jak můžeme my v Čechách těmto lidem 
pomoci? 

Především modlitbou. A mně chybí, že 
se málokdy např. v přímluvách objevu-
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moc – dostanou kotlík na vaření, trochu 
prosa, srp, plachtu, aby se měli pod co 
schovat. A pak máme ještě svého lékaře 
– také za peníze našich dárců. 

Zpráva o konferenci  Pronásledování křesťanů na východě i Západě
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ve středu 26. dubna na půdě  CEVRO In-
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sledování křesťanů na východě i Západě.  
CSI se rozhodla konferenci uspořádat, aby 
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nější náboženskou skupinou. Pronásledová-
ní křesťanů se týká stále většího počtu zemí 
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 S příspěvkem vystoupil Anton FRIČ -  slo-
venský dokumentární a humanitární foto-
graf ale také humanitární pracovník, který 
se podílí na začleňování iráckých křesťanů 
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Írán – Pastorovi hrozí trest smrti

 V Íránu je pro křesťany nebezpečno. 
Kromě vyčlenění se zpravidla musí obávat 
o svůj život. Islámští umírnění učenci veřej-
ně prohlašují, že nevěřící jsou druhořadí ob-
čané se značně omezenými právy.
 V Íránu je odhadem 0.5% křesťanů. Mají 
přísně zakázáno žít otevřeně podle své víry. 
Islám je státní náboženství: všechny zákony 
a předpisy se řídí islámským právem šaría. 
I když jsou protestantská společenství stá-
tem neuznaná, jsou více méně tolerována 
a bedlivě sledována. Arménští a asyrští křes-
ťané jsou uznávanou náboženskou menši-
nou. Je jim úředně zaručena náboženská 
svoboda. Přesto musí počítat s velkým ome-
zováním, diskriminací pro svoji víru.

Vyčlenění

 Křesťané, ať jsou jakéhokoliv vyznání 
jsou úřady omezováni a společensky vyčle-
ňováni. Sotva seženou práci nebo přijdou 
o místo, když se přijde na to, že jsou křesťa-
ny. Náboženská policie špicluje bohoslužby. 
Je přísně zakázáno obracet na křesťanství 
a proto se pátrá především po konvertitech. 
Když se na to přijde, hrozí zavření kostela. 
Konvertité se za velkého rizika mohou jen 
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Připojte se i vy zasláním protestní karty a požadujte jeho propuštění.

tajně scházet po domech. Jsou-li odhaleni 
náboženskou policií, hrozí jim podle írán-
ských zákonů smrt.

Riskantní protest

 O život se však nemusí obávat jen kon-
vertité (je jich do roka popraveno několik 
desítek), ale prakticky všichni křesťané. Tak 
dopadl i představený největšího íránského 
protestantského společenství, pastor You-
cef Nadarkhani. V severoíránském městě 
Rasht byl totiž zatčen koncem minulého 
roku. Justice ho nařkla z veřejného šíření 
křesťanství. Dalším důvodem zatčení bylo 
to, že protestoval. Ohradil se proti tomu, aby 
křesťanské děti byly vyučovány koránu. Od-
volával se při tom na článek 26 Všeobecné 
deklarace lidských práv. Článek 26 zaručuje 
rodičům právo na výchovu dětí podle svých 
názorů. Byl tedy ve skutečnosti zavřen pro 
své trvání na právu náboženské svobody. 
Nyní mu hrozí trest smrti, poněvadž i ve vě-
zení odmítá změnit své názory. Svým dětem 
zakazuje účast na hodinách koránu, neboť 
to považuje za porušování náboženské svo-
body. CSI organizuje jeho podporu.

Indie – Ani po dvou letech žádná pomoc

 Dva roky po brutálních útocích na 
křesťany ve svazovém státě Orissa 
mnoho těžce postižených nedostalo 
žádnou pomoc. CSI utečence navští-
vilo a přineslo jim svojí pomocí naději 
a povzbuzení.

  V menším uprchlickém táboře 
stranou od osady Tikkabali jsme po-
tkali 22letou Banu. Se svojí rodinou 
žije již dva roky v tomto nuzném tá-
boře. Vyprávěla nám, jak tehdy di-
voké hordy vyprovokované hinduisty 

napadly uprostřed noci jejich vesnici a pře-
padly domy, ve kterých žili křesťané. Ty vy-
plenily a nakonec zbořily. „Museli jsme utéct 
do okolní buše a lesů. Vícero dnů jsme se 
v lesích ukrývali z obav před dalšími útoky. 
Teprve až se situace poněkud uklidnila, 
osmělili jsme se opustit své skrýše“. Vláda 
jim přidělila 25 kilometrů od jejich vesnice 
kousek země, kde si mohli vlastními silami 
postavit utečenecký tábor. 20rodin (120 lidí) 
žije v tomto provizoriu již více jak dva roky. 
„nejhorší je to, když přijde monsun, protože 
přináší opravdu vydatné deště.

Napjatá situace

 Situace se v Orisse nelepší. Zvlášť zlé 
to bylo v okrese Kandhamal. Křesťané přišli 
nejen o střechu nad hlavou a všechen pro-
stý majetek, ale přišli také o práci, protože 
hindu by je nejraději úplně ze svého okolí 
vyhnali. Nanejvýš je zaměstnávají za denní 
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Utečenci před stanem

 Projev viceprezidenta CSI Johna Eibnera 
na konferenci Pronásledování křesťanů na 
východě i Západě 26.4. 2017
 Jsem rád, že se dnes můžeme v Praze 
zabývat hluboce znepokojivým fenoménem 
pronásledování křesťanů. Jsem osobně po-
těšen, že mohu řešit toto téma v českém 
hlavním městě. Taková událost by byla v 
Praze osmdesátých let nemyslitelná. Zmi-
ňuji osmdesátá léta jako období, kdy jsem 
se začal věnovat této mé životní práci pro 
pronásledované křesťany. Militantní ateis-
mus byl tehdy nedílnou součástí dominující 
totalitní marxisticko-leninistické ideologie, 
která byla motorem prosazování globální 
hegemonie SSSR.

 Náboženské pronásledování v českých 
zemích ale nezačalo s příchodem komunis-
mu. Středověké sektářské politické konflikty 
měly na Čechy ničivý dopad a vyvrcholily 
30 letou válkou - tzv. Válkou náboženství. 
Násilí těchto válek vedlo k dosud nepřed-
stavitelným hrůzám, včetně násilně moti-
vovaných změn v náboženské a etnické 
demografii Čech. Obdobné hrůzy se v re-
gionu znovu objevily ve 20. století, tento-
krát poháněné pohanskými, sekulárními 
ideologiemi. Náboženské pronásledování 
zůstává ve světě globálním fenoménem  i 
po skončení studené války a intenzivně se 
zhoršuje, neboť nová historická doba - na-
zývám ji studenou válkou II - získává dyna-
miku. Žádná náboženská komunita nemá 
monopol na oběť. Křesťané, muslimové, 

buddhisté, hinduisté, přívrženci menších 
náboženských společenství a svobodných 
myslitelů atd. – ti všichni zažívají na růz-
ných místech pronásledování. Někdy jsou 
zdrojem pronásledování státní orgány, jin-
dy jde o projevy netolerantní společnosti a 
někdy působí obě pronásledovatelské síly 
ve společné souhře.  Náboženské pronásle-
dování má mnoho podob. Může být jemné, 
krvavé nebo něco mezi tím. Systematické 
pronásledování je obvykle vedeno nadřa-
zenou, ne nutně totalitní ideologií. Ideolo-
gie může být materialistická, zakořeněná 
buď v utopické vizi komunismu nebo kapi-
talismu. Takové materialistické ideologie 
se obvykle odvolávají na pseudovědecké 
teorie pokroku. Idea pronásledování může 
být produktem nesnášenlivé náboženské 
nadřazenosti. Celosvětový vliv komunismu 
je už několik desetiletí v útlumu. Kapitalistic-
ká verze dialektického materialismu, která 
ponechává jen malý prostor pro nábožen-
ství a národnost, zaznamenává v západním 
světě vzestup. Současně zaznamenávají 
znovuoživení také náboženské ideologie, 
zejména v ne-západním světě. Studie Pew 
Research Center ukazují, že křesťané jsou 
dnes ve světě pronásledovanější, než která-
koli jiná náboženská komunita. Podle Pew 
je diskriminace křesťanů fenoménem, který 
se objevuje ve 108 zemích. Jsou mezi nimi 
i země s významným podílem křesťanského 
obyvatelstva, jako je Čína, Indie, Indonésie 
a Pákistán. Formy pronásledování se pohy-
bují od nenásilné právní diskriminace a so-
ciálních nevýhod až k přímému násilí. S ros-
toucím sektářským terorismem s setkáváme 
zejména v pásmu muslimské většiny, která 
se táhne od severní Nigérie na západě, přes 
islámskou středovýchodní oblast až po In-
donésii na východě. Tento negativní trend 
ve větší části islámského světa je alarmu-
jící. Milióny křesťanů a příslušníků dalších 
náboženských menšin, které tam žijí, jsou 
vážně postiženy.  Ruppert Shortt ve své 
vynikající knize  Christophobia  uvádí další 

Studená válka II a pronásledování křesťanů na Středním východě
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faktor, který zesiluje význam tohoto trendu. 
„Křesťanství a islám“ píše, „jsou dva nejim-
pozantnější náboženské systémy ve světě“. 
Tyto systémy ještě s pseudo-vědeckými ma-
terialistickými ideologiemi vzájemně soutěží 
nejen o přívržence, ale také o vliv na formo-
vání světového pořádku po studené válce. 
Starý vestfálský systém suverénních států 
sténá pod tlakem globalizace a nových pro-
jektů, jejichž cílem je dosažení nadnárodní 
a nadnáboženské globální hegemonie.
 Ještě před koncem studené války se už 
objevovaly známky obnovy islámu jako po-
tenciálně silného faktoru v globálních zále-
žitostech. V roce 1984 generální ředitelství 
CIA vypracovalo utajovanou zprávu o tomto 
vývoji.  Její obsah je poučný. Ředitelství za-
znamenalo, že na celém Středním východě 
sílí trend k většímu dodržování ortodoxie 
založené na právu šaría. Ředitelství konsta-
tovalo, že v reakci na tento vývoj všechny 
vlády většinově muslimských států v regi-
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 Mnohé bylo financováno washingtonský-
mi spojenci v Perském zálivu, zejména Sa-
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 Zpráva ředitelství CIA obsahovala špat-
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ní tohoto negativního trendu. Politika USA 
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kteří zabíjeli Rusy, byli v Bílém domě a v zá-
padních médiiích oslavováni jako hrdinové. 
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Dear Mr. Lariani,

We are dismayed to learn that Pastor Youcef Nadarkhani from the city of Rasht, imprisoned since Octo-
ber 12, 2009, could be sentenced to death. He had protested the Goverment´s making the attendance 
of courses in Islam Mandatory for Christian school children. In doing so, he referred to article 26 of the 
Universal Declaration of Human Rights of the UN. Furthermore, the threat of punishment constitutes in 
particular a violation of religious liberty.
We demand that pastor Youcef Nadarkhan is immediately relased and that human rights are adhered 
to.

Yours sincerely and respectfully

  
   Place, date / Místo, datum      Signature / Podpis

Jsme rozhořčeni, že pastorovi Y. N. z Rasht, uvězněnému 12. října 2009 hrozí trest smrti. Protestoval 
proti tomu, že křesťanské školní děti byly donuceny navštěvovat islámské kurzy. Při svém protestu se 
odvolával na článek 26 Deklarace lidských práv OSN. Navíc je jeho odsouzení zásadním porušením 
náboženské svobody.
Žádáme okamžité prpuštění Y. N. a zaručení dodržování lidských práv v Íránu. 

mzdu, což je úplné minimum, sotva k přežití. 
Když jsme okresem Kandhamal projížděli, 
upozorňovali nás naši indičtí průvodci, že 
jsme nápadní a nemusí se nám podařit se-
tkání. Situace je stále napjatá. Do této oblas-
ti přijíždějí cizinci jen vzácně a když, tak jsou 
to křesťané. V celém svazovém státě Orissa 
bylo tehdy zbořeno 400 kostelů a asi 5600 
domů. 54000 křesťanů muselo uprchnout ze 
svých domovů. Doposud je jich většina ve 
14 uprchlických táborech.

Jak ke všemu došlo?
 Jak vůbec došlo k takovému násilí a po-
gromům koncem srpna 2008? Stav mezi 
křesťany a hindu byl plný napětí už delší 
dobu. Je to velký rozdíl, když přijedete ze 
špinavé a páchnoucí hindu ulice do křes-
ťanské části. Křesťané jsou zdatní obchod-
níci a podnikatelé a představují tedy velkou 
konkurenci. Hindu v nich vidí nebezpečí. 
V oblasti však působí také velmi aktivní 
skupiny maoistů. Chtějí nastolit extrémní 

komunismus. V Orisse byl známý hindu-
-kazatel, kněz Swami Lakshmanananda. 
Ten ve svých kázáních popouzel k nabytí 
politické moci. Prohlašoval, že správný Ind 
musí být hindu. A 23. srpna byl Swami zabit. 
I když se k jeho zabití přihlásili maoisté, byli 
jako obětní beránek vyhlédnuti křesťané. 
Brutalita útoků je dokumentována na filmech. 

Kde zůstává pomoc?

 Bezprostředně po pogromech nastou-
pilo do Orissy mnoho pomocných organi-
zací, aby získaly informace a dokumentaci 
a přinesly první pomoc. Když se však udá-
lost vytratila ze stránek světového tisku, 
stáhla se i většina pomocných organizací. 
Trvalo velmi dlouho, než přišla finanční pod-
pora indické vlády. Některé uprchlické tá-
bory byly zrušeny relativně brzo. Další jsou 
využívány až doposud. Extrémně složité je 
to pro rodiny, které přišly o doklady. Protože 
se nemohou prokázat, nedostávají žádnou 
finanční podporu od státu. Než se podaří za-
jistit doklady náhradní, trvá dlouho. A proč: 
v tomto regionu převažují radikální hindu, 
kteří nemají žádný zájem křesťanům pomo-
ci. Tak zůstávají ve své bídě a nouzi sami.

CSI se stará

 Při své první pomocné akci mohlo CSI 
předat potraviny a oblečení 20 rodinám 
v táboře Tikkaballi, aby tak snadněji překo-
nali už třetí monzun v provizorním obydlí. 
CSI dále pomohlo obnovit značně poško-

Kostely jsou obvykle prostinké, 
ale pohled na zbořený kostel je smutnýA tak to v kandhamaském táboře vypadá

zené budovy katolického semináře, který 
může znovu bezpečně navštěvovat 180 až 
400 seminaristů.

TO VŠE JE MOŽNÉ JEN DÍKY
VAŠÍ ŠTĚDROSTI!

Z Indie ještě zpráva otce Palelyho:

 V těchto dnech se vede otci Janu Medovi 
trochu lépe. Je schopen přijímat trošku teku-
té stravy, ale vypadá velmi sešle.
 Jak spolubratři, tak sestry jsou stále ko-
lem něho a lékaři jsou velmi šťastní, že as-
poň trochu pomohli Velké legendě našich 
dnů. Obdivuji ho více teď v jeho bolesti, než 
dříve. Neztěžuje si, nenaříká... je to obdivu-
hodné... Chtělo by se říci živý svatý. Vždy se 
snaží vybavit si osoby, které mu připomíná-
me a nezlobí se, když mu nerozumíme, co 
nám chce říci.
 Pokračujeme v modlitbách za něho, aby 
dostal potřebné milosti a sílu ve svém vel-
kém utrpení a pro zdolání této fáze života.
 Děkujeme CSI za podporu výstavby ko-
lejí sv. Moniky pro naše děvčata. Za první 
dar (bylo to 15000 USD) jsme zahájili stavbu 
a nakoupili potřebné železo, ale nyní potře-
bujeme betonovat, pokud je voda (na těch 
jejich horách mají jen vodu, co si nachytají 
při monsunu). Rádi bychom věděli, zda mů-
žeme počítat s pokračováním podpory CSI 
(Ano, pošleme dalších 15000 USD).

Budeme průběžně informovat a zůstáváme 
spojeni v modlitbě! J. P.

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ, 

MNOHEM VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi

muslimům, nebo jak represívně se chovají 
k ženám. Pochybovači by se měli podrob-
ně zabývat situací nesunnitských muslimů a 
žen v „umírněné“ Saúdské Arábii, na území 
nejbližšího islámského spojence Spojených 
států na arabském Blízkém východě.
Nyní se budu věnovat Iráku a Sýrii. Ředi-
telství CIA v roce 1984 správně konstatova-
lo, že vlády těchto dvou států (jednalo se o 
tvrdé diktátorské režimy s nulovou tolerancí 
k politické opozici) odolaly náboženské ne-
snášenlivosti islámské radikalizace. V dneš-
ním světě druhé studené války ovšem Irák a 
Sýrie tvoří epicentrum otřesů, které vedou k 
rozsáhlému náboženskému běsnění.

 Pronásledování křesťanů na základě 
odlišné víry není na Středním východě ni-
kterak novým fenoménem. Starověké křes-
ťanské komunity (některé z nich stále mluví 
aramejsky, což byl mateřský jazyk Ježíše) 
kdysi bývaly většinou v zemích Levanty 
a Mezopotámie. Ovšem v průběhu staletí 
díky džihádu, okupaci a kolonizaci (to vše 
v rámci diskriminačních sociálních norem 
práva šaría) jejich počet postupně klesal. Po 
první světové válce spravovala tato území 
Francie a Velká Británie. Poté následovaly 
neislamistické národní vlády, které většinou 
zanedbávaly právo šaría a daly křesťanům 
a dalším náboženským menšinám větší 
svobodu a rovnost. Dnes tomu už tak bohu-
žel není a křesťanská společenství v Iráku a 
Sýrii jsou existencionálně ohrožena. V létě 
roku 2015 se papež František pomocí nej-
silnějšího možné rétoriky vyjádřil k aktuální 

situaci těchto ohrožených křesťanských ko-
munit. Prohlásil: „Dnes se zděšením sledu-
jeme, jak na Středním východě jsou mnozí 
naši bratři a sestry  pronásledováni, muče-
ni a zabíjeni pro svou víru v Ježíše. V této 
třetí světové válce, kterou nyní prožíváme, 
dochází ke genocidě a ta musí skončit.“ Já 
jsem procestoval Sýrii a Irák a mohu potvr-
dit pravdivost papežových slov. To, co se v 
těchto místech odehrává, skutečně je geno-
cida, která probíhá v kontextu geopolitické-
ho konfliktu druhé studené války, který má 
potenciál vyvinout se v novou „světovou vál-
ku“, jak říká papež. Tato genocidní „světová 
válka“ má globální i revoluční charakter. Je 
to logický důsledek strategického rozhodnutí 
prezidenta Clintona z roku 1993. Tehdy pre-
zident nahradil slavnou doktrínu o zadržení 
studené války novou „doktrínou o rozšíření“. 
Doktrína o rozšíření představuje strategický 
základ pro snahu dosáhnout toho, čemu ve 
Washingtonu často říkají „liberální globál-
ní hegemonie“, což je ale eufemismus pro 
americkou globální hegemonii.
 Blízkovýchodní vojenská fronta vznikla 
deset let poté, co byla zveřejněna tato dok-
trína. Spojené státy a jejich koalice ochot-
ných, včetně České republiky, pak zahájily 
operaci Irácká svoboda. Americký prezident 
George W. Bush popsal tuto invazi a oku-
paci jako historickou epizodu v „globální 
demokratické revoluci“. „Irácká demokracie 
uspěje,“ prorokoval, „a že úspěch,“ pokra-
čoval prezident, „pošle zprávy z Damašku 
do Teheránu, že svoboda může být budouc-
ností každého národa.“ Je třeba pozname-
nat, že prezident Bush nezmínil islamistic-
kou Saúdskou Arábii, Katar či Turecko jako 
cíle pro „globální demokratickou revoluci“. 
Papež Jan Pavel II. „globální demokratickou 
revoluci“ neschválil. Polský papež úzce spo-
lupracoval s Washingtonem, aby napomohl 
zhroucení komunismu a obnovení demokra-
cie ve východní Evropě. V pozdních osmde-
sátých letech se ředitel CIA William Casey a 
jeho zástupce generál Vernon Walters podí-
leli na kyvadlové diplomacii do a z Vatikánu, 
aby dosáhli tohoto úspěšného konce. Jan 
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Pavel II. však považoval vojenskou inva-
zi do Iráku za něco úplně odlišného, než 
nenásilné snahy o vysvobození východní 
Evropy ze sovětské nadvlády. Papež ve-
řejně označoval blížící se invazi do Iráku 
za „porážku lidskosti“.  Mimo jiné uvedl: 
„Pro válku se nesmíme rozhodnout, i kdy-
by se jednalo o zajištění společného dob-
ra, jedině v případě, kdy není žádná jiná 
možnost. A poté musíme jednat v souladu 
s velmi přísnými pravidly a neignorovat dů-
sledky pro civilní obyvatelstvo jak během 
vojenských operací, tak po nich“. Koordi-
nace, která existovala mezi Vatikánem a 
Washingtonem během studené války, zmi-
zela. V době, kdy Spojené státy a jejich 
„koalice ochotných“ otevřely iráckou frontu 
této „globální demokratické revoluce“, bylo 
křesťanů v Iráku přes milión. Dnes je jich 
zhruba 200 000. Kdysi vzkvétající města 
a vesnice, které jsem často navštěvoval v 
křesťanském srdci Ninive, nyní stojí zpus-
tošená a opuštěná svými obyvateli. Ti byli 
„osvobozeni“ Spojenými státy v roce 2003 
od Saddáma Husajna. V loňském roce je 
Spojené státy znovu „osvobodily“ od Islám-
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 V Turecku žije méně než půl procenta 
křesťanů. Ve výkonu své víry jsou však ze 
všech stran omezováni. Úřední šikany a dis-
kriminace jsou běžné.
 Kára pouličního obchodníka kodrcá na 
„kočičích hlavách“ ulice. Žena oblečená celá 
v černém spěchá za šera na trh. Muži nosí 
plandavé kalhoty, vousy a modlitební čepič-
ku. Mnozí z nich jsou známí svojí zbožností. 
Když se ozve muezinův hlas, jsou vzápětí 
mešity ve vnitřním městě plné. Muslimové 
a křesťané po dlouhou dobu žijí v tomto 
městě vedle sebe. Za fasádou minaretů 
a mešit jsou patrné křesťanské dějiny. Měs-
to nad Bosporem se přece dříve jmenovalo 
Konstantinopol a bylo střediskem ortodoxie.

Křesťané – utiskovaná menšina

 První křesťanská společenství byla zalo-
žena převážně apoštolem Pavlem na území 
dnešního Turecka. Dobytím Konstantinopo-
le v roce 1453 padla i východořímská říše 
a křesťané byli potlačováni. Oficielně je jich 
dnes v Turecku méně než 0,5%. Podle zá-
kona platí náboženská svoboda a odluka 
církve od státu. „V Turecku mají nábožen-
ské menšiny více práv než v Evropě“ ujiš-
ťoval turecký ministerský předseda Recep 
Tayyip Erdogan před třemi lety v rozhovoru 
pro časopis Spiegel. Při tom se odvolával 

na Smlouvu z Lausanne z roku 1923. Tehdy 
byly menšiny věřících Řeků, Arménů a Židů 
státem uznány. Bylo jim povoleno mít vlastní 
školy a kostely. Asyrští, katolíci a protestan-
té už na tom byli hůř. Na jihovýchodě země 
bojují syrsko-pravoslavní křesťané už měsí-
ce o uznání práva na klášter Mor Gabriel. 
Dnes už jich zbylo v syrském příhraničí jen 
asi 3000 z asi půl milionu na počátku století. 
V Turecku žilo na počátku 20. století kolem 
20% křesťanů.
 Situace jejich malého zbytku, který ještě 
nebyl vypuzen či „dobrovolně“ neemigroval 
je nanejvýš kritická. Článek 24 turecké ústa-
vy sice zaručuje náboženskou svobodu, je 
však masivně omezován. Právní uznání je 
podmíněně zaručováno. Soukromě může 
v Turecku křesťan většinou svobodně žít 
víru. Zachází se s ním ale jako s občanem 
druhé kategorie. V povolání jsou křesťané 
znevýhodňováni, nemají přístup k politickým 
úřadům. Církve nemají státní uznání a jsou 
tedy vystaveny trvalému násilí občanů. Ve 
skutečnosti tedy existují, právně však ne. 
Oprava starých kostelů je komplikovaná 
a církevní majetek je povoleno využít jen pro 
faru nebo katechetu. Procesí jsou zakázána 
a křesťanské svátky nemohou být slaveny 
veřejně. Křesťanství je trvale vytlačováno 
a tak často slovně vzpomínaná náboženská 
svoboda je už dávno pohřbena.

Opakované zásahy proti křesťanům

 V uplynulých letech se v Turecku opa-
kovaly zásahy proti křesťanům i jejich kos-
telům. Nacionalističtí extrémisté se zamě-
řovali především na duchovní – napadali je 
nebo unášeli. Tak byl v roce 2006 zastřelen 
v Trabazonu italský kněz Andrea Santoro 
šestnáctiletým pachatelem. Kapucín byl 
11. března v Mersinu napaden nožem opět 
mladíkem. V červenci 2006 bodl nožem ja-
kýsi muž v přístavním městě Samsun fran- 
couzského duchovního Pierra Brunissena. 

Čína – Kardinál Zen: Záleží na čínské vládě, 
aby změnila svoji falešnou politiku.

 Katolická církev roste v Číně již roky a na 
rozdíl od stanoviska vlády se nenachází 
v defenzivě. To se týká spíše „oficiální“ ka-
tolické církve působící pod ochranou čínské 
vlády jí  zřízeného „Vlasteneckého sdružení“  
než katolické „podzemní církve“, která se ří-
zení státem vyhýbá. Základem této dvojko-
lejnosti je chování vlády, která připouští jen 
jednu národní církev bez ovlivňování zvenčí. 
„Světová“ církev na čele s papežem je podle 
tohoto chování nepředstavitelná. Emeritní-
mu hongkongskému biskupovi, kardinálu 
Josefovi Zen Ze-kiun, byl několikrát zamítnut 
vstup do země pro jeho kritiku tohoto stavu. 
V rozhovoru pro světovou organizaci“Kirche 
in Not“ (katolické pomocné dílo Církev 
v nouzi) znovu apeluje na čínskou vládu, 
aby zvážila své stanovisko. Rozhovor vedl 
André Stiefenhofer. Pojďme se tedy podívat 
na situaci církve v Číně i když se otec kar-
dinál nezmiňuje o řadě vězněných věřících,  
kněží i biskupů:

Otázka: Eminence, mezitím se ozvaly také 
hlasy z Vatikánu, které se zřetelem na ros-
toucí katolickou církev v Číně říkají, že katolíci 
by měli v „Říši středu“ působit bez problémů 

s čínskou vládou. Jaká je odezva těchto hlasů? 
Kardinál Zen: Nevěřím, že sám Svatý Sto-
lec někdy takové prohlášení vydal. Papež 
Benedikt XVI. sice několikrát prohlásil, že 
dobrý katolík bude zároveň i dobrý občan, 
ale je také jasné, že v Číně není snaha 
o k náboženství vstřícnou politiku. Nábožen-
ská politika má své základy v kulturní revolu-
ci a od té doby se nezměnila. Vláda trvá na 
své, na Římu nezávislé, vlastenecké církvi 
v rámci „Vlasteneckého sdružení“. Oboje je 
pro katolíky nepřijatelné. Svatý Otec spo-
léhá na to, že náboženství nemá politický 
charakter. Naše působení není zaměřeno 
proti vládě. Patříme jednoduše ke katolické 
církvi, která je univerzální, světová církev 
pod vedením Svatého Otce a nikoliv do vzá-
jemně nezávislých národních církví. To také 
znamená, že na diecézní úrovni nemůže být 
řízena „Vlasteneckým sdružením“, ale jen 
papežem jmenovanými biskupy. Vláda musí 
těmto biskupům vrátit jejich plnou autoritu. 
Není pravda, že nemáme problémy. Nao-
pak, je jich mnoho.

Otázka: V médiích vidíme opakovaně obráz-
ky plných katedrál, ve kterých katolíci slaví 

Kříž a půlměsíc se stále hůře snášejí

V dubnu 2007 byli tři křesťané – jeden z Ně-
mecka a dva z Turecka – v jiho tureckém 
městě Malatya mučeni a nakonec zavraž-
děni. Soudní řízení tohoto případu se stále 
vleče. Letos 3. června byl zavražděn před-
seda turecké biskupské konference Luigi 
Padovese v přístavním městě Iskederum. 
Jako vikář Anatolie (je to převážná část 
asijského Turecka) byl pro tuto oblast nej-
vyšším zástupcem papeže. Jeho řidič byl 
zatčen, poněvadž ho zabil. Podle prvních 
výpovědí tureckých soudních úředníků je 
duševně vyšinutý. K tomuto prohlášení tu-
reckých soudních znalců se velmi kriticky 
vyjádřil jeho předchůdce v úřadu, Ruggero 

Turecko – Napjatá situace pro křesťany
Franceschini. Znal šoféra a je si jistý, že 
byl zcela normální. Turečtí soudci se totiž 
k tomuto řešení už i dříve v případech napa-
dení a vražd křesťanů uchylovali. Navíc se 
ukázalo, že šofér byl skrytým příslušníkem 
ultranacionální muslimské skupiny. Aby An-
kara zamlžila , že v Turecku působí radikální 
islamisté, kteří napadají křesťany, používá  
této taktiky hojně. Nakonec to asi nemají 
v hlavě v pořádku, jinak by nevraždili a ne-
páchali sebevražedné útoky. 

CSI bude trvale sledovat situaci v Tu-
recku a zasazovat se o ochranu tamních 
křesťanů.

„Globální demokratická revoluce“, slovy 
prezidenta Bushe, se dotkla i Sýrie.
 Povstání v rámci „Arabského jara“ a bru-
tální prostředky k jeho potlačení poskytly 
prezidentovi Obamovi možnost změnit re-
žim v Damašku, o čemž jeho předchůdce 
snil. Sýrie byla zvolena jako terč pro změ-
nu režimu, neboť byla spojencem Ruska a 
Íránu a útočištěm Hizballáhu. Ovšem v roce 
2015 uznal prezident Obama před delegací 
církevních představitelů Středního východu, 
že syrský alavitský diktátor Bašár Asad byl 
ochráncem syrských křesťanů. Obamova 
strategie „rozšiřování“ nevyžadovala v Sý-
rii americkou invazi a okupaci, jako tomu 
bylo v případě prezidenta Bushe a Iráku. 
Místo toho se rozhodl vypůjčit si z afghán-
ského playbooku prezidenta Reagana me-
todu využívání násilných a netolerantních 
džihádistů jako svých zástupců. A sunnitští 
islamisté využili šanci. Revanšističtí sunnit-
ští vůdcové, často spojovaní s Muslimským 
bratrstvem, vždy viděli v nemuslimském 
alávitském prezidentovi nepřijatelnou uráž-
ku islámu. Kromě toho, že prezident Oba-
ma posílil protiasadovský džihád penězi a 
zbraněmi, tak také uvalil na Asadův režim 
ničivé a nehumánní ekonomické sankce - 
sankce, které Česká republika také prosa-
zuje prostřednictvím sankcí Evropské unie 
– bez ohledu na prosby syrských církevních 
představených. Tyto „bezprecedentní“ eko-
nomické sankce, jak je nazýval prezident 
Obama, byly zahájeny bez ohledu na zákaz 
vyplývající z Ženevské úmluvy IV o kolektiv-
ním trestu civilistů za zločiny jejich vůdců.
 Důsledky washingtonské politiky byly ka-
tastrofální pro všechny obyvatele Sýrie, 
stejně jako předtím v Iráku. Když prezident 
Obama oznámil v létě roku 2011 svou po-
litiku změny režimu v Sýrii, zemřelo podle 
OSN v té době asi 3 000 lidí kvůli událostem 
syrského „arabského jara“. Dnes se odha-
duje počet obětí na půl milionu. Polovina 
22 milionové Sýrie je vysídlena, přičemž asi 
pět milionů lidí hledalo útočiště v zahrani-
čí - mnoho z nich migrovalo do Evropy - a 
zhruba šest milionů lidí zůstává v Sýrii jako 

vnitřní uprchlíci. Navíc prakticky všechna 
obrovská území ovládaná syrskou opozicí 
(ať už Islámským státem, al-Kajdou nebo 
takzvanými „umírněnými“ povstalci), byla 
vyčištěna od křesťanů a jiných nemuslimů. 
Bývalý ředitel CIA a ministr obrany Leon Pa-
netta správně popsal boje v Sýrii a v Iráku 
jako podobné těm během třicetileté války v 
Evropě. Náboženské vášně planou stejně 
jako tehdy. V tomto případě jde hlavně o 
mocenský boj mezi sunnitskými a šíitskými 
muslimy. Ovšem vnější síly (Spojené státy, 
členské státy EU, Rusko a Írán) vstoupily 
do tohoto sporu. Syrští křesťané spoléhají 
na vládu vedenou Asadem v Damašku a na 
jeho spojence - Rusko, Írán a Hizballáh. Po-
kud by se toto ochranné souhvězdí zhrouti-
lo, je těžké si představit, jak by mohli křes-
ťané v Sýrii přežít, když víme, jak vypadá 
sunnitská nadvláda. I když toto souhvězdí 
vydrží, tak syrská křesťanská komunita ne-
bude schop-
na přežít 
válku, která 
stejně jako 
ta třicetiletá, 
potrvá celou 
generaci. V 
tomto věku 
g loba l izace 
by nikdo ne-
měl očekávat, 
že se nega-
tivní důsled-
ky „třicetile-
té války“ na 
Blízkém východě budou týkat pouze Iráku a 
Sýrie. Již nyní tento konflikt vytvořil v Evro-
pě dosud nevyřešenou humanitární a bez-
pečnostní krizi.
 Musíme se ptát: Co je třeba udělat? Tak, 
jako jsou potřebné konference, kvůli zvy-
šování povědomí o situaci na Blízkém vý-
chodě, tak je důležitá i humanitární pomoc. 
Ale to je stále málo. Je třeba udělat víc, aby 
se zastavilo to, co papež František správně 
označil za genocidu. Stejně jako u třicetileté 
války, může řešení přijít jen v podobě po-
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a tak často slovně vzpomínaná náboženská 
svoboda je už dávno pohřbena.

Opakované zásahy proti křesťanům

 V uplynulých letech se v Turecku opa-
kovaly zásahy proti křesťanům i jejich kos-
telům. Nacionalističtí extrémisté se zamě-
řovali především na duchovní – napadali je 
nebo unášeli. Tak byl v roce 2006 zastřelen 
v Trabazonu italský kněz Andrea Santoro 
šestnáctiletým pachatelem. Kapucín byl 
11. března v Mersinu napaden nožem opět 
mladíkem. V červenci 2006 bodl nožem ja-
kýsi muž v přístavním městě Samsun fran- 
couzského duchovního Pierra Brunissena. 

Čína – Kardinál Zen: Záleží na čínské vládě, 
aby změnila svoji falešnou politiku.

 Katolická církev roste v Číně již roky a na 
rozdíl od stanoviska vlády se nenachází 
v defenzivě. To se týká spíše „oficiální“ ka-
tolické církve působící pod ochranou čínské 
vlády jí  zřízeného „Vlasteneckého sdružení“  
než katolické „podzemní církve“, která se ří-
zení státem vyhýbá. Základem této dvojko-
lejnosti je chování vlády, která připouští jen 
jednu národní církev bez ovlivňování zvenčí. 
„Světová“ církev na čele s papežem je podle 
tohoto chování nepředstavitelná. Emeritní-
mu hongkongskému biskupovi, kardinálu 
Josefovi Zen Ze-kiun, byl několikrát zamítnut 
vstup do země pro jeho kritiku tohoto stavu. 
V rozhovoru pro světovou organizaci“Kirche 
in Not“ (katolické pomocné dílo Církev 
v nouzi) znovu apeluje na čínskou vládu, 
aby zvážila své stanovisko. Rozhovor vedl 
André Stiefenhofer. Pojďme se tedy podívat 
na situaci církve v Číně i když se otec kar-
dinál nezmiňuje o řadě vězněných věřících,  
kněží i biskupů:

Otázka: Eminence, mezitím se ozvaly také 
hlasy z Vatikánu, které se zřetelem na ros-
toucí katolickou církev v Číně říkají, že katolíci 
by měli v „Říši středu“ působit bez problémů 

s čínskou vládou. Jaká je odezva těchto hlasů? 
Kardinál Zen: Nevěřím, že sám Svatý Sto-
lec někdy takové prohlášení vydal. Papež 
Benedikt XVI. sice několikrát prohlásil, že 
dobrý katolík bude zároveň i dobrý občan, 
ale je také jasné, že v Číně není snaha 
o k náboženství vstřícnou politiku. Nábožen-
ská politika má své základy v kulturní revolu-
ci a od té doby se nezměnila. Vláda trvá na 
své, na Římu nezávislé, vlastenecké církvi 
v rámci „Vlasteneckého sdružení“. Oboje je 
pro katolíky nepřijatelné. Svatý Otec spo-
léhá na to, že náboženství nemá politický 
charakter. Naše působení není zaměřeno 
proti vládě. Patříme jednoduše ke katolické 
církvi, která je univerzální, světová církev 
pod vedením Svatého Otce a nikoliv do vzá-
jemně nezávislých národních církví. To také 
znamená, že na diecézní úrovni nemůže být 
řízena „Vlasteneckým sdružením“, ale jen 
papežem jmenovanými biskupy. Vláda musí 
těmto biskupům vrátit jejich plnou autoritu. 
Není pravda, že nemáme problémy. Nao-
pak, je jich mnoho.

Otázka: V médiích vidíme opakovaně obráz-
ky plných katedrál, ve kterých katolíci slaví 

Kříž a půlměsíc se stále hůře snášejí

V dubnu 2007 byli tři křesťané – jeden z Ně-
mecka a dva z Turecka – v jiho tureckém 
městě Malatya mučeni a nakonec zavraž-
děni. Soudní řízení tohoto případu se stále 
vleče. Letos 3. června byl zavražděn před-
seda turecké biskupské konference Luigi 
Padovese v přístavním městě Iskederum. 
Jako vikář Anatolie (je to převážná část 
asijského Turecka) byl pro tuto oblast nej-
vyšším zástupcem papeže. Jeho řidič byl 
zatčen, poněvadž ho zabil. Podle prvních 
výpovědí tureckých soudních úředníků je 
duševně vyšinutý. K tomuto prohlášení tu-
reckých soudních znalců se velmi kriticky 
vyjádřil jeho předchůdce v úřadu, Ruggero 

Turecko – Napjatá situace pro křesťany
Franceschini. Znal šoféra a je si jistý, že 
byl zcela normální. Turečtí soudci se totiž 
k tomuto řešení už i dříve v případech napa-
dení a vražd křesťanů uchylovali. Navíc se 
ukázalo, že šofér byl skrytým příslušníkem 
ultranacionální muslimské skupiny. Aby An-
kara zamlžila , že v Turecku působí radikální 
islamisté, kteří napadají křesťany, používá  
této taktiky hojně. Nakonec to asi nemají 
v hlavě v pořádku, jinak by nevraždili a ne-
páchali sebevražedné útoky. 

CSI bude trvale sledovat situaci v Tu-
recku a zasazovat se o ochranu tamních 
křesťanů.

Pákistán: Asia Bibi je stále ve vězení, rodina se skrývá
 V listopadu 2010 byla za údajné rouhání 
odsouzena k trestu smrti Asia Bibi.   V červ-
nu 2009 měla  Asia Bibi spor se skupinou 
muslimských žen s nimiž pracovala na poli. 
Jedna z muslimek se pohoršila nad tím že 
pije ze stejné studně jako ostatní. Následně 
byla obviněna z urážky proroka Mohameda, 
což odmítá. Byla zatčena a uvězněna. Měla 
tvrdit, že „zatímco Ježíš Kristus trpěl na kří-
ži a zemřel pro lidi, prorok Mohamed nic tak 
významného neučinil.“ Případu byla věnová-
na velká mezinárodní pozornost. Propuště-
ní Bibi požadovala řada osobností, včetně 
papeže Benedikta XVI., Menší podporu jí 
prokázali její sousedé a islámští duchovní 
v její zemi – ti vytrvale požadují její popra-
vu. Ministr pro křesťanské minority Šahbáz 
Bhattí a paňdžábský guvernér Salmán Tásír 
byli zavražděni poté, co se Asie Bibi veřej-
ně zastali a požadovali zrušení zákona proti 
rouhání. Rodina Asie Bibi (manžel a pět dětí) 
se skrývá od doby, kdy její členové obdrželi 
výhrůžky smrtí.
 V říjnu 2014 potvrdil vrchní soud v provin-
cii Pandžáb rozsudek smrti bez určení data 
vykonání. Dne 22. července 2015, po téměř 

pěti letech od 
rozsudku, ji 
nejvyšší soud 
trest smrti 
pozastavil až 
do konce od-
volacího pro-
cesu. Snaha 
mnoha lid-
skoprávních 
organizací o 
zrušení záko-
na o rouhání, 
který vychází 
z islámského 
práva šaría 
a je snadno zneužitelný proti zcela nevin-
ným obětem, je stále marná. K obvinění z 
rouhání stačí fáma nebo pomluva. Následuje 
odsouzení k mnohaletému věznění nebo k 
trestu smrti. Pokud se ovšem obviněný sou-
du dožije, protože se často stává obětí lyn-
če ze strany fanatického davu muslimů. V 
dubnu dav několika stovek studentů  ubil k 
smrti spolužáka podezřelého z rouhání, další 
student byl vážně zraněn. K lynčování došlo                   

litického smíření mezi velkými mocnostmi, 
které do konfliktu zasahují. Historické setká-
ní papeže Františka a patriarchy ruské pra-
voslavné církve v únoru 2016 nám ukazuje 
správný směr. Oba trvali na tom, že mezi-
národní společenství musí okamžitě jednat, 
aby zabránilo dalšímu vyhnání křesťanů ze 
Středního východu.“ Musíme šířit toto po-
selství ve Washingtonu a Moskvě. Musíme 
požadovat, aby naši vůdci respektovali tra-
diční učení církve, které prosazuje, že válka, 
může být vedena pouze jako „poslední mož-
nost a v souladu s velmi přísnými pravidly 
ohledně ochrany civilního obyvatelstva „, jak 
řekl papež Jan Pavel II. v předvečer americ-
ké invaze do Iráku. Musíme také požadovat 
konec podpory džihádistických skupin členy 
aliance NATO a ukončení hospodářských 
sankcí, které poškozují civilisty.
 Závěrem bych rád požádal kreativní jedin-

ce a obzvláště ty, kteří respektují křesťan-
ské hodnoty a učení církve, jako jsou tře-
ba naši dnešní hostitelé z řad Občanského 
institutu: Prosím, zdvojnásobte úsilí při hle-
dání politických cest, které by podporovaly 
skutečnou demokracii, rovnováhu, práva 
menšin a náboženskou  svobodu a odmítaly 
by taktická partnerství s násilnými islamis-
tickými skupinami, která vznikají za účelem 
získání globální hegemonie! Nečinnost se 
stane nejen rozsudkem smrti pro křesťan-
ské komunity na Blízkém východě, ale vrá-
tí se jako bumerang a poškodí křesťanské 
komunity na Západě. Je to jen náhoda, že 
křesťanů na Západě ubývá zároveň s mi-
zícími křesťany na Středním východě? Je 
třeba vzít na vědomí učení svatého Pavla o 
vzájemné závislosti částí Kristova těla, jeho 
univerzální obraz církve: „Trpí-li jedna část, 
trpí s ní části všechny“.
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké 
toleranci státu?
Kardinál Zen: Kostely jsou opravdu otevře- 
né, také bylo několik nových, velkých a krás-
ných kostelů postaveno, jiné byly opraveny. 
Věřící mohou chodit na bohoslužby, zpívat 
a slavit liturgii. Ale církev není jen to. Církev 
musí být také organizována. Tato organiza- 
ce se musí občas měnit, ale to má svá pravi-
dla, která byla daná Ježíšem Kristem. Ježíš 
vybral apoštoly jako základy pro svoji cír-
kev. Mezi nimi je hlavou svatý Petr. My dnes 
mluvíme o papeži a biskupech jako před-
stavených v církvi. Ale v Číně dnes řídí cír-
kev „Vlastenecké sdružení“. A směrnice pro 
„Vlastenecké sdružení“ dává vláda. Bisku-
pové například nesmějí volně kontaktovat 
papeže. To je proti zvyklostem a není to plná 
svoboda.

Otázka: Nezměnilo se chování čínské vlády 
ke katolické církvi od roku 1955?
Kardinál Zen: Ne podstatně. Můžeme tře-
ba poznamenat, že se dříve nesmělo při 
mši vzpomenout Svatého Otce. To je nyní 
povoleno, ale já v tom nevidím žádnou vel-
kou změnu a v žádném případě to nestačí. 
Papež není jen duchovní představený, ale 
skutečná hlava církve. Nemůžeme vše co 
se událo proto považovat za žádnou velkou 
změnu, když je dnes povoleno věřícím vzpo- 
menout při mši papežovo jméno. To přece 
zdaleka nestačí. Biskupům je třeba povolit, 
aby mohli papeže navštěvovat a mluvit s ním. 
A naopak, do Číny aby mohli jezdit biskupo- 
vé z venku a mluvit se svými bratry v úřadě. 
To ale není povoleno. Ani já nesmím přijet 
do Číny a navštívit tamní biskupy. To však 
není normální.

Otázka: V Číně je tedy církev na dvou ro-
vinách: úředně uznávaná církev v rámci 
„Vlasteneckého sdružení“ a tak zvaná církev 
podzemní. Jak se k sobě obě chovají?
Kardinál Zen: Třeba v Šanghaji jsou obě 
oddělené, ale neválčí – každá jde svou ces-
tou. Oficielní církev má samozřejmě více 
možností. Má velký seminář a pěkné kostely. 

Ale je velmi silně kontrolována státem. 
Podzemní církev se vyhýbá státní kontrole. 
Proto je ve stálém nebezpečí. Vláda může 
kdykoliv uvěznit její kněze. Proto nemůže 
mít podzemní církev v Šanghaji seminář, ani 
stavět kostely. V severní Číně je tomu jinak. 
Tam jsou velká společenství podzemní círk-
ve. Mohou mít kostely a jsou podzemní jen 
v duchovním smyslu, zatímco v Šanghaji 
slouží mše po bytech a opravdu žijí „v pod-
zemí“. Věřící se nemohou veřejně scházet 
a nesmějí cestovat. Zkrátka, trpí řadou ome-
zení, ale přesto se odmítají podrobit státní 
kontrole. Je ale patrné, že obě roviny kato-
lické církve v Číně jsou utiskovány různými 
způsoby.

Otázka: Jakou budoucnost církve v Číně 
vidíte, bude-li tento stav pokračovat?
Kardinál Zen: To záleží na vládě. Když uzná 
katolickou církev jako světovou organizaci 
a dovolí papeži jmenovat biskupy, katolíci 
se spojí a nebudou dál žádné problémy. Po-
tom vystoupí podzemní církev na veřejnost a 
stane se normální církví. Záleží tedy jen na 
vládě, zda změní svoji nesprávnou politiku. 
Podzemní církev se nenechá přinutit, aby se 
řídila příkazy vlády. Takové struktury jsou 
nezákonné a proti učení církve. Oficiální cír-
kev je naproti tomu už ve spojení se Svatým 
Otcem. Ten po ní nežádá, aby se ke složité 
situaci, ve které se církev v Číně nachází, 
vyjadřovala. Ta se nicméně snaží krok po 
kroku pracovat na tom, aby situaci změnila. 
Pokud to státní církev nebude chtít, není 
žádné řešení.

Otázka: Je naděje, aby čínské vedení doká-
zalo tak zásadně změnit svůj názor?
Kardinál Zen: Dnes už věřím, že čínské ve-
dení má dnes ve vládě lidi, kteří jsou světem 
protřelí a znají situaci ve světě. Musí přece 
pochopit, že katolická církev je všude stejná. 
Je to jedno zda v USA, v Německu, Francii, 
Itálii, v Anglii nebo kdekoliv jinde. Proč by 
tedy nemohla být církev také v Číně, jako 
kdekoliv jinde ve světě?

Náboženská svoboda v Evropě

(Od Cuius regio eius religio k Deklaraci Dig-
nitatis humanae 2. Vatikánského sněmu)

Přednáška otce Petra Koláře na prvním 
Otevřeném dnu Mezinárodní křesťanské so-
lidarity 16. října v Praze Emauzích.

 Nejsme příliš vzdáleni době, kdy v západ-
ní části Evropy skoro každý narozený člověk 
byl automaticky křesťanem - jedinou trvalou, 
i když ohroženou a často potíranou výjim-
kou byla židovská obec. Až do Reformace 
bylo křesťanství v naší části Evropy jednot-
né; jeho vztahy ke křesťanství východnímu 
byly naproti tomu skoro od počátku napjaté 
a vzájemné pozice se postupně vyhrocova-
ly až k nesmiřitelnosti s jejími násilnými dů-
sledky. Rozhodující změnu v naší části Ev-
ropy navodila až Reformace, která má své 
intelektuální kořeny v Anglii (Wyclif, “jitřenka 
Reformace“), která ale, jak známo, odtud 
zasáhla Prahu, kde vzplál po upálení Jana 
Husa v Kostnici první z velkých ozbrojených 
střetů, které poznamenaly dalších zhruba 
150 let našich dějin. 
 Jablkem křesťanských svárů ovšem ne-
byla náboženská svoboda, ale pravá podoba 
církve Kristovy na této zemi. Nespokojenost 
se stavem církevní instituce byla všeobecná 
a o nápravu usilovali jak její nejvyšší před-
stavitelé, tak i nižší klérus a křesťanští lai-
ci. V lidských společenstvích ovšem bývá 

obvykle mocnější a bohatší vrstva se svou 
situací spokojená a po změně stavu příliš 
netouží. O tu usiluje spíše část chudší a její 
nespokojenost je živnou půdou reformních 
idejí. Tak tomu bylo i v tehdejší církvi a proto 
se například Jan Hus, ale i jiní, pozdější re-
formátoři, obraceli především na tyto vrstvy 
obyvatelstva. O náboženské svobodě v na-
šem novověkém slova smyslu po celé pat-
nácté století přitom ale nebyla a ani nemohla 
dost dobře být řeč – k jednotnému křes-
ťanství v Evropě tehdy neexistovala žádná 
reálná alternativa. Tolerované židovství jí 
nemohlo být, a nic dalšího nebylo na dosah. 
Alternativa vznikala postupně a vlastně zce-
la nechtěně: I v křesťanském starověku do-
cházelo uvnitř církve ke sporům, ty ale byly 
řešeny na synodální a koncilní úrovni uvnitř 
církve. V 15. století, na konci středověku, 
se už ale tuto, do té doby obvyklou metodu 
řešení sporů, nepodařilo uplatnit, ač se o to 
zpočátku mnozí z rozvaděných křesťanů sna- 
žili. Tentokrát ovšem spor probíhal jinak, než 
v minulosti, nikoliv už mezi dvěma skupinami 
biskupů a teologů, ale mezi zřejmě příliš sil-
nou institucí na jedné straně a nižším klérem 
s oporou v prostých laických křesťanech na 
straně druhé. Byl spor od zdola nahoru, tedy 
“vertikálně“, mezi “vrchností“ a jejími “pod-
řízenými“. Do teologických sporů, které jej 
provázely a mohly vypadat jako hlavní třecí 
plocha, se mísily prvky sociální, o kterých se 

Otázka: Nyní je však Čína na rozdíl od shora 
jmenovaných zemí s komunistickou vládou. 
Nevěříte, že vláda má strach, aby katolická 
církev podobně jako v Polsku nezpůsobila 
pád komunismu?
Kardinál Zen: Možná se opravdu obávají, 
ale tyto obavy jsou zcela neopodstatněné. 
Vždyť na rozdíl od tehdejší situace v Polsku 
je počet věřících v Číně velmi malý, proto 
zde vidím velmi malou pravděpodobnost.

Otázka: Příští rok bude mít „Kirche in Not“ 
jako hosta na 4. mezinárodním kongresu 
„Setkání světové církve“ ve Würzburku Va-
šeho následovníka na biskupském stolci 
v Hongkongu, biskupa Jana Tong Hon. Bude 
moci vyjádřit svobodně svůj názor?
Kardinál Zen: Samozřejmě řekne svůj ná-
zor. Už vícekrát se kriticky vyjádřil k čínské 
náboženské politice a stojí za tím. Zastá-
vá stejnou pozici, jakou jsem zastával já, 
a naše názory na církev v Číně jsou shodné. 
Velmi mne těší, že jste jej pozvali! 
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké 
toleranci státu?
Kardinál Zen: Kostely jsou opravdu otevře- 
né, také bylo několik nových, velkých a krás-
ných kostelů postaveno, jiné byly opraveny. 
Věřící mohou chodit na bohoslužby, zpívat 
a slavit liturgii. Ale církev není jen to. Církev 
musí být také organizována. Tato organiza- 
ce se musí občas měnit, ale to má svá pravi-
dla, která byla daná Ježíšem Kristem. Ježíš 
vybral apoštoly jako základy pro svoji cír-
kev. Mezi nimi je hlavou svatý Petr. My dnes 
mluvíme o papeži a biskupech jako před-
stavených v církvi. Ale v Číně dnes řídí cír-
kev „Vlastenecké sdružení“. A směrnice pro 
„Vlastenecké sdružení“ dává vláda. Bisku-
pové například nesmějí volně kontaktovat 
papeže. To je proti zvyklostem a není to plná 
svoboda.

Otázka: Nezměnilo se chování čínské vlády 
ke katolické církvi od roku 1955?
Kardinál Zen: Ne podstatně. Můžeme tře-
ba poznamenat, že se dříve nesmělo při 
mši vzpomenout Svatého Otce. To je nyní 
povoleno, ale já v tom nevidím žádnou vel-
kou změnu a v žádném případě to nestačí. 
Papež není jen duchovní představený, ale 
skutečná hlava církve. Nemůžeme vše co 
se událo proto považovat za žádnou velkou 
změnu, když je dnes povoleno věřícím vzpo- 
menout při mši papežovo jméno. To přece 
zdaleka nestačí. Biskupům je třeba povolit, 
aby mohli papeže navštěvovat a mluvit s ním. 
A naopak, do Číny aby mohli jezdit biskupo- 
vé z venku a mluvit se svými bratry v úřadě. 
To ale není povoleno. Ani já nesmím přijet 
do Číny a navštívit tamní biskupy. To však 
není normální.

Otázka: V Číně je tedy církev na dvou ro-
vinách: úředně uznávaná církev v rámci 
„Vlasteneckého sdružení“ a tak zvaná církev 
podzemní. Jak se k sobě obě chovají?
Kardinál Zen: Třeba v Šanghaji jsou obě 
oddělené, ale neválčí – každá jde svou ces-
tou. Oficielní církev má samozřejmě více 
možností. Má velký seminář a pěkné kostely. 

Ale je velmi silně kontrolována státem. 
Podzemní církev se vyhýbá státní kontrole. 
Proto je ve stálém nebezpečí. Vláda může 
kdykoliv uvěznit její kněze. Proto nemůže 
mít podzemní církev v Šanghaji seminář, ani 
stavět kostely. V severní Číně je tomu jinak. 
Tam jsou velká společenství podzemní círk-
ve. Mohou mít kostely a jsou podzemní jen 
v duchovním smyslu, zatímco v Šanghaji 
slouží mše po bytech a opravdu žijí „v pod-
zemí“. Věřící se nemohou veřejně scházet 
a nesmějí cestovat. Zkrátka, trpí řadou ome-
zení, ale přesto se odmítají podrobit státní 
kontrole. Je ale patrné, že obě roviny kato-
lické církve v Číně jsou utiskovány různými 
způsoby.

Otázka: Jakou budoucnost církve v Číně 
vidíte, bude-li tento stav pokračovat?
Kardinál Zen: To záleží na vládě. Když uzná 
katolickou církev jako světovou organizaci 
a dovolí papeži jmenovat biskupy, katolíci 
se spojí a nebudou dál žádné problémy. Po-
tom vystoupí podzemní církev na veřejnost a 
stane se normální církví. Záleží tedy jen na 
vládě, zda změní svoji nesprávnou politiku. 
Podzemní církev se nenechá přinutit, aby se 
řídila příkazy vlády. Takové struktury jsou 
nezákonné a proti učení církve. Oficiální cír-
kev je naproti tomu už ve spojení se Svatým 
Otcem. Ten po ní nežádá, aby se ke složité 
situaci, ve které se církev v Číně nachází, 
vyjadřovala. Ta se nicméně snaží krok po 
kroku pracovat na tom, aby situaci změnila. 
Pokud to státní církev nebude chtít, není 
žádné řešení.

Otázka: Je naděje, aby čínské vedení doká-
zalo tak zásadně změnit svůj názor?
Kardinál Zen: Dnes už věřím, že čínské ve-
dení má dnes ve vládě lidi, kteří jsou světem 
protřelí a znají situaci ve světě. Musí přece 
pochopit, že katolická církev je všude stejná. 
Je to jedno zda v USA, v Německu, Francii, 
Itálii, v Anglii nebo kdekoliv jinde. Proč by 
tedy nemohla být církev také v Číně, jako 
kdekoliv jinde ve světě?

Náboženská svoboda v Evropě

(Od Cuius regio eius religio k Deklaraci Dig-
nitatis humanae 2. Vatikánského sněmu)

Přednáška otce Petra Koláře na prvním 
Otevřeném dnu Mezinárodní křesťanské so-
lidarity 16. října v Praze Emauzích.

 Nejsme příliš vzdáleni době, kdy v západ-
ní části Evropy skoro každý narozený člověk 
byl automaticky křesťanem - jedinou trvalou, 
i když ohroženou a často potíranou výjim-
kou byla židovská obec. Až do Reformace 
bylo křesťanství v naší části Evropy jednot-
né; jeho vztahy ke křesťanství východnímu 
byly naproti tomu skoro od počátku napjaté 
a vzájemné pozice se postupně vyhrocova-
ly až k nesmiřitelnosti s jejími násilnými dů-
sledky. Rozhodující změnu v naší části Ev-
ropy navodila až Reformace, která má své 
intelektuální kořeny v Anglii (Wyclif, “jitřenka 
Reformace“), která ale, jak známo, odtud 
zasáhla Prahu, kde vzplál po upálení Jana 
Husa v Kostnici první z velkých ozbrojených 
střetů, které poznamenaly dalších zhruba 
150 let našich dějin. 
 Jablkem křesťanských svárů ovšem ne-
byla náboženská svoboda, ale pravá podoba 
církve Kristovy na této zemi. Nespokojenost 
se stavem církevní instituce byla všeobecná 
a o nápravu usilovali jak její nejvyšší před-
stavitelé, tak i nižší klérus a křesťanští lai-
ci. V lidských společenstvích ovšem bývá 

obvykle mocnější a bohatší vrstva se svou 
situací spokojená a po změně stavu příliš 
netouží. O tu usiluje spíše část chudší a její 
nespokojenost je živnou půdou reformních 
idejí. Tak tomu bylo i v tehdejší církvi a proto 
se například Jan Hus, ale i jiní, pozdější re-
formátoři, obraceli především na tyto vrstvy 
obyvatelstva. O náboženské svobodě v na-
šem novověkém slova smyslu po celé pat-
nácté století přitom ale nebyla a ani nemohla 
dost dobře být řeč – k jednotnému křes-
ťanství v Evropě tehdy neexistovala žádná 
reálná alternativa. Tolerované židovství jí 
nemohlo být, a nic dalšího nebylo na dosah. 
Alternativa vznikala postupně a vlastně zce-
la nechtěně: I v křesťanském starověku do-
cházelo uvnitř církve ke sporům, ty ale byly 
řešeny na synodální a koncilní úrovni uvnitř 
církve. V 15. století, na konci středověku, 
se už ale tuto, do té doby obvyklou metodu 
řešení sporů, nepodařilo uplatnit, ač se o to 
zpočátku mnozí z rozvaděných křesťanů sna- 
žili. Tentokrát ovšem spor probíhal jinak, než 
v minulosti, nikoliv už mezi dvěma skupinami 
biskupů a teologů, ale mezi zřejmě příliš sil-
nou institucí na jedné straně a nižším klérem 
s oporou v prostých laických křesťanech na 
straně druhé. Byl spor od zdola nahoru, tedy 
“vertikálně“, mezi “vrchností“ a jejími “pod-
řízenými“. Do teologických sporů, které jej 
provázely a mohly vypadat jako hlavní třecí 
plocha, se mísily prvky sociální, o kterých se 

Otázka: Nyní je však Čína na rozdíl od shora 
jmenovaných zemí s komunistickou vládou. 
Nevěříte, že vláda má strach, aby katolická 
církev podobně jako v Polsku nezpůsobila 
pád komunismu?
Kardinál Zen: Možná se opravdu obávají, 
ale tyto obavy jsou zcela neopodstatněné. 
Vždyť na rozdíl od tehdejší situace v Polsku 
je počet věřících v Číně velmi malý, proto 
zde vidím velmi malou pravděpodobnost.

Otázka: Příští rok bude mít „Kirche in Not“ 
jako hosta na 4. mezinárodním kongresu 
„Setkání světové církve“ ve Würzburku Va-
šeho následovníka na biskupském stolci 
v Hongkongu, biskupa Jana Tong Hon. Bude 
moci vyjádřit svobodně svůj názor?
Kardinál Zen: Samozřejmě řekne svůj ná-
zor. Už vícekrát se kriticky vyjádřil k čínské 
náboženské politice a stojí za tím. Zastá-
vá stejnou pozici, jakou jsem zastával já, 
a naše názory na církev v Číně jsou shodné. 
Velmi mne těší, že jste jej pozvali! 
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mnoho nemluvilo, alespoň ne na úrovni uče-
ných debat (srv. Husovy spisky o simonii!). 
Dalším předmětem sporu byla konkrétní po-
doba tehdejší církevní instituce a její vztah 
k politické moci, i o něm se – s výjimkou pro-
blému tří papežů - mluvilo jen okrajově. Byly 
tak ale zanedbány v podstatě oba rozhodují-
cí body sporu a za těchto okolností byla sku-
tečná reforma církve velmi nesnadná, ne-li 
nemožná. 
 To byla situace uvnitř křesťanské církve, 
hlavní náboženské instance tehdejší Evro-
py, ve zlomovém období mezi středověkem 
a novověkem. Už průběh husitských válek
v první polovině 15. století napovídal, že pře-
konání krize nebude snadné, zvláště pokud 
se o ně bude usilovat silovými prostředky. 
V období čekání na reformní církevní sněm 
došlo k několika tápavým a nedůsledným 
dohodám, které ale nakonec utonuly ve 
zmáhajícím se ideovém chaosu – významné 
jsou mezi nimi zvláště dva pokusy o dohodu 
: Jednání s odbojnými Čechy na Bazilejském 
sněmu (1534) a ještě těsně po opožděném 
Tridentském sněmu (1555) dohodnutý 
Augsbugský mír, který by byl mohl ze spo-
ru vymanit alespoň státní moc tehdejších 
monarchů, všemožně provázaných s mocí 
církevní. Poslední ze zmíněných pokusů ale 
nakonec přece jen ukázal cestu k řešení, 
i když vlastně směrem, na který asi původ-
ně sotva někdo pomyslel. A bylo “zapotře-
bí“ celého jednoho století násilností i válek, 
než tato cesta byla nalezena a přijata. Jejich 
závěrečným aktem byla strašlivá Třicetiletá 
válka, ze které nevzešel žádný jasný vítěz 
a kterou prohráli především prostí lidé, která 
ale vytvořila nesmělý předpoklad k postup-
nému prosazování náboženské svobody 
jako toho, co zbylo, když žádná z válčících 
stran nebyla tak silná, aby ostatní porazila 
a vnutila jim svou vůli. Poznenáhlu se v dů-
sledku koncepce Vestfálského míru (1648) 
pomalu, ale stále zřetelněji prosazovala zá-
sada Augsburgského míru cuius regio, eius 
religio (čí vláda, toho i náboženství). Impli-
citně je tím v naší části Evropy uznána exis-
tence i jiného, než “římského“ křesťanství, 

porážka římské církevní instituce a ztráta 
dosavadní církevní jednoty. Práva na volbu 
náboženství výslovně dosáhli jen mocní, 
k opravdové náboženské svobodě ještě bylo 
daleko. Ale byl to první krok na cestě k ní! 
 Níže postavení členové společnosti se 
museli přizpůsobovat svému panstvu a tak 
někdy i dvakrát za život a bez ohledu na 
vlastní přání a přesvědčení museli měnit ná-
boženskou příslušnost. První krok však byl 
učiněn a s dalším rozvojem měst, průmyslu 
a přes odpor vládců, v souladu se společen-
skými potřebami, se vazby na uložená ná-
boženství dále rozvolňovaly. Dobrým příkla-
dem tohoto vývoje v Habsburské monarchii 
je Toleranční patent Josefa II. z roku 1781. 
Umožnil v zemi existenci tří nekatolických 
vyznání, ačkoliv sám byl oficiálně pevně 
propojen s římskokatolickou církví. Nicméně 
- přes přísně stanovené podmínky a přes 
nové zdůraznění dosavadního výsadního 
postavení katolické církve - znamenaly ko-
nec jejího monopolu v habsburské monar-
chii. Vlastní motivace tohoto kroku nebyla 
náboženská, ale hospodářská a společen-
sko-politická a ani tentokrát se ještě nejed-
nalo o zrovnoprávnění všech křesťanských 
konfesí, ale o první, právně dosti omezené 
rozhodnutí tolerovat v říši i jiné než jen kato-
lické náboženství prostých lidí. 
 Podobný vývoj probíhal i v zemích s pře-
vládajícím nekatolickým vyznáním. Opravdu 
dovršen byl v Evropě až koncem 20. stole-
tí - ještě na jeho konci se například stávalo 
každé dítě švédských luteránů, narozené 
ve Švédsku, automaticky, ještě před křtem 
švédským luteránem! V Českých zemích se 
evangelíkům dostalo úplného zrovnopráv-
nění s katolíky až po vzniku samostatného 
Československa po 1. světové válce. 
 Katolická církev v Evropě v průběhu to-
hoto vývoje postupně ztrácela své před-
nostní postavení i privilegia a nelze se tedy 
divit, že jej pojímala jako sobě nepřátelský. 
Jejím argumentem bylo tvrzení, že „Právo je 
na straně pravdy, omyl žádná práva nemá“ 
- jinými slovy řečeno, mýlící se, od katolické 
církve odloučení křesťané, se pro své omyly 

žádných práv nemohou dovolávat. Implicit-
ně tím je ostatním konfesím upíráno právo 
prohlašovat se vůbec za „církve“ v pravém 
slova smyslu; jsou to prostě jen zbloudilí he-
retici. Pro křesťany s tímto názorem byl To-
leranční patent těžko pochopitelný a přímo 
nepřijatelný. Octli se tak ovšem v přímém 
konfliktu s nastupující modernou a jejím 
„novým“ důrazem na důstojnost jednotlivce 
a na jeho práva. Někdy se tento vztah církve 
ke společnosti přirovnává k nepochopení, 
s jakým často reagují rodiče na nepoddaj-
nost svých dospívajících dětí. Okřídlené hes-
lo moderny „rovnost – volnost – bratrství“ je 
ale zcela v souladu s evangeliem, takže je 
vlastně prastaré. Nic na tom nemění ani te-
ror, rozpoutaný jeho protagonisty, ostatně 
v příkrém rozporu s jeho obsahem. 
 Součástí úsilí o nezávislost jednotlivce 
v otázkách víry a církevní přináležitosti byly 
v Evropě také sílící snahy o odluku církve od 
státu. Na Apeninském poloostrově nabyly 
tyto snahy formu proslulého hnutí Risorgi-
mento, jehož cílem bylo nahrazení papež-
ského státu, vedeného výlučně vysokými 
církevními hodnostáři, státem laickým. Jeho 
vyvrcholením byl vstup italského vojska do 
Říma v roce 1870, a když se Řím po lidovém 
hlasování o rok později stal hlavním městem 
Itálie, přestal papežský stát prakticky existo-
vat resp. zůstal omezen na papežskou re-
zidenci ve Vatikánu. Papež se prohlásil za 
vatikánského vězně.
 Je příznačné, že ve stejném roce vrcholil 
právě ve Vatikánu 1.Vatikánský sněm, na 
kterém papež Pius IX. prosadil dogma o pa-
pežské neomylnosti, přes odpor významné 
menšiny biskupů, zvláště středoevropských, 
ale také francouzských či zástupců východ-
ních církví. Z celkového počtu účastníků 
sněmu (774) nakonec, po tolerovaném od-
jezdu řady členů sněmu, hlasovalo pro tuto 
předlohu 535 biskupů. Je těžké ubránit se 
pocitu, že tu jde o pokus utužit otcovskou 
autoritu v reakci na revoltu mladých, tedy 
o pokus utužit do té doby vládnoucí církevní 
autoritu vůči „modernistům“. Touto hanlivě 
zabarvenou nálepkou také byla brzy nato 

označena skupina teologů uvnitř katolické 
církve, kteří se snažili vyvést svou církev 
z patové situace v jejím vztahu k rodící se 
novověké občanské společnosti. Jejich úsilí 
nakonec vyústilo do 2. Vatikánského sněmu, 
na kterém se katoličtí biskupové z celého 
světa pokusili o proslulé „aggiornamento“, 
které budoucí papež Jan XXIII. vyhlásil už 
jako benátský patriarcha za program místní 
diecézní synody v roce 1957. Svolání konci-
lu s tímto programem oznámil v lednu 1959, 
jen tři měsíce po svém zvolení papežem 
a jako teologické poradce k němu přizval 
i některé do té doby šikanované a za mo-
dernisty považované teology, čímž zdůraznil 
svůj záměr otevřít okna a dveře ostrému vět-
ru, vanoucímu za hradbami církve. 
 Koncil byl zahájen v roce 1962 a za tři 
roky svého trvání vypracoval řadu textů, 
z nichž tři přímo či nepřímo vyjadřují nový 
vztah katolické církve k soudobému světu 
a k moderní společnosti. Jsou to pastorální 
konstituce Gaudium et spes (o církvi v dneš-
ním světě), prohlášení Nostra aetate (o po-
měru církve k nekřesťanským náboženstvím 
a jmenovitě k židům) a prohlášení Dignitatis 
humanae (o náboženské svobodě). Je pří-
značné pro tehdejší situaci v katolické církvi, 
že při hlasování o těchto textech a o dekre-
tu ke hromadným sdělovacím prostředkům 
(Inter mirifica) se projevil největší odpor 
koncilních otců. Jestliže se počet negativ-
ních hlasů pohyboval u ostatních textů mezi 
2 a 36, zde bylo odmítavých hlasů (postup-
ně) 75, 88 a 78. Velkou výjimkou bylo hlaso-
vání o dekretu Inter mirifica: 164 negativních 
hlasů! 
 Text o náboženské svobodě byl mno-
hokrát přepracován a hlasování o něm se 
konalo až v průběhu posledního zasedání 
(7. prosince 1965), v předvečer slavnostní-
ho závěru koncilu ve svatopetrské bazilice. 
V průběhu dlouhé debaty o něm vzbudilo 
pozornost vystoupení pražského arcibisku-
pa, kardinála Berana, který se v důsledku 
politické situace v zemi mohl zúčastnit prá-
vě jen této závěrečné fáze koncilu. Ve svém 
projevu se s celou vahou své osobnosti člo-

v univerzitním areálu ve městě Mardan na severozápadě Pákistánu.
Paragrafy pákistánského trestního zákoníku, které se týkají „rouhání“:
§ 295 (a) Kdo snižuje náboženské názory druhých, je potrestán vězením na deset let. (Platí 
ale jen jednostranně - pozn. překl.) 
§ 295 (b) Kdo „záměrně zneváží, poškodí nebo zneuctí Korán“, je odsouzen na doživotí.
§ 295 (c) “Kdo slovem nebo písemně, obrazovým znázorněním nebo jiným způsobem zne-
uctí svaté jméno svatého proroka (pokoj s ním), bude potrestán smrtí, doživotním vězením 
nebo peněžitou pokutou.“
Prosíme, podepište protestní lístek na následující straně:

Nigerie: Rodina byla při přepadu násilně rozdělena
 Při brutálním přepadení vesnice Chimene 
bojovníky teroristické organizace Boko Ha-
ram(BH) ztratila Mary Daniel (39) část své 
rodiny z očí. Před útoky Boko Haram musela 
několikrát utíkat. Po jejím manželovi i jejím 
dítěti není dodnes žádná stopa. Zástupce 
CSI se setkal s touto statečnou ženou v ute-
čeneckém táboře v Maiduguri.
 Vedoucí projektu CSI Nigerie Franco Ma-
jok  chtěl do Maiduguri odcestovat už dříve, 
ale návštěva v tomto velkoměstě na seve-
rovýchodě země byla  nebezpečná, protože 
BH kontrolovala místní letiště i příjezdové 
komunikace. Muslimské milice, které pře-
devším ze severovýchodu rozšiřují strach a 
hrůzu, se pokoušejí dostat město pod svoji 
kontrolu. Když však nigerijská vláda v létě 
2015 přeložila armádní ústředí, podařilo se 
postupně aktivity BH potlačit a situaci ve 
městě stabilizovat. Nyní je letiště opět pří-
stupné. Zvlášť nebezpečná však zůstává 
situace pro křesťany a umírněné muslimy, 
kteří žijí v oblastech nekontrolovaných přímo 
armádou. Jejich vesnice jsou i nadále přepa-
dávány BH. Záchranou  při přepadení je jen 
útěk.
Žilo se nám dobře
 Rodina Mary Daniel musela z Chinene 
(dvě hodiny jízdy autem z Maiduguri) uprch-
nout, když byla vesnice napadena BH. Ještě 
dnes jsou přijezdové cesty do vesnice blo-
kovány BH. Franco Majok se s křesťankou 
setkal v únoru 2017 v uprchlickém táboře 
Křesťanské asociace Nigerie (KAN) v Mai-
duguri. “Měli jsme v Chinene velmi pěkný 
život. Jako selka jsem se starala o kuchyň. 
Prací na naší brusce jsme získávali doda-

tečný příjem, který umožňoval dětem školní 
docházku.“ říká Mary Daniel.
Dítě se při útěku těžce zranilo
 V létě roku 2014 byla vesnice ve 3 hodiny 
odpoledne napadena bojovníky BH. Džihá-
disté vtrhli do vesnice a založili oheň. “Vypuk-
la totální panika. Moje děti utíkaly s ostatními 
lidmi pryč, zatímco můj muž uprchl z vesnice 
sám. Já jsem si přivázala nejmladší dítě na 
záda a utíkala také pryč. Při tom jsem zakopla 
a upadla. Můj syn se těžce zranil”, popisuje 
žena děsivé momenty a dodává, že její nej-
mladší syn už nemohl vůbec jít.
 Zoufalá Mary prchala dále se zraněným 
dítětem na zádech do nedalekých kopců.  
Tam živořila déle než měsíc spolu s dalšími 
křesťanskými  běženci. „Neměli jsme nic k 
jídlu a živili jsme se divokým ovocem a bobu-
lemi.“ Nesnesitelné podmínky donutily Mary 
pokračovat v útěku. Spolu s dalšími uprchlí-
ky došla do města Madagali ve spolkovém 
státě Adamawa.
 Veřejný park, kde spali první noc nebylo 
možné obsadit na delší čas. Proto Mary po-
kračovala dále do Maidugury, kde nalezla 
azyl v táboře KAN zřízeném společně kato-
lickou a protestantskými církvemi.
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na straně pravdy, omyl žádná práva nemá“ 
- jinými slovy řečeno, mýlící se, od katolické 
církve odloučení křesťané, se pro své omyly 

žádných práv nemohou dovolávat. Implicit-
ně tím je ostatním konfesím upíráno právo 
prohlašovat se vůbec za „církve“ v pravém 
slova smyslu; jsou to prostě jen zbloudilí he-
retici. Pro křesťany s tímto názorem byl To-
leranční patent těžko pochopitelný a přímo 
nepřijatelný. Octli se tak ovšem v přímém 
konfliktu s nastupující modernou a jejím 
„novým“ důrazem na důstojnost jednotlivce 
a na jeho práva. Někdy se tento vztah církve 
ke společnosti přirovnává k nepochopení, 
s jakým často reagují rodiče na nepoddaj-
nost svých dospívajících dětí. Okřídlené hes-
lo moderny „rovnost – volnost – bratrství“ je 
ale zcela v souladu s evangeliem, takže je 
vlastně prastaré. Nic na tom nemění ani te-
ror, rozpoutaný jeho protagonisty, ostatně 
v příkrém rozporu s jeho obsahem. 
 Součástí úsilí o nezávislost jednotlivce 
v otázkách víry a církevní přináležitosti byly 
v Evropě také sílící snahy o odluku církve od 
státu. Na Apeninském poloostrově nabyly 
tyto snahy formu proslulého hnutí Risorgi-
mento, jehož cílem bylo nahrazení papež-
ského státu, vedeného výlučně vysokými 
církevními hodnostáři, státem laickým. Jeho 
vyvrcholením byl vstup italského vojska do 
Říma v roce 1870, a když se Řím po lidovém 
hlasování o rok později stal hlavním městem 
Itálie, přestal papežský stát prakticky existo-
vat resp. zůstal omezen na papežskou re-
zidenci ve Vatikánu. Papež se prohlásil za 
vatikánského vězně.
 Je příznačné, že ve stejném roce vrcholil 
právě ve Vatikánu 1.Vatikánský sněm, na 
kterém papež Pius IX. prosadil dogma o pa-
pežské neomylnosti, přes odpor významné 
menšiny biskupů, zvláště středoevropských, 
ale také francouzských či zástupců východ-
ních církví. Z celkového počtu účastníků 
sněmu (774) nakonec, po tolerovaném od-
jezdu řady členů sněmu, hlasovalo pro tuto 
předlohu 535 biskupů. Je těžké ubránit se 
pocitu, že tu jde o pokus utužit otcovskou 
autoritu v reakci na revoltu mladých, tedy 
o pokus utužit do té doby vládnoucí církevní 
autoritu vůči „modernistům“. Touto hanlivě 
zabarvenou nálepkou také byla brzy nato 

označena skupina teologů uvnitř katolické 
církve, kteří se snažili vyvést svou církev 
z patové situace v jejím vztahu k rodící se 
novověké občanské společnosti. Jejich úsilí 
nakonec vyústilo do 2. Vatikánského sněmu, 
na kterém se katoličtí biskupové z celého 
světa pokusili o proslulé „aggiornamento“, 
které budoucí papež Jan XXIII. vyhlásil už 
jako benátský patriarcha za program místní 
diecézní synody v roce 1957. Svolání konci-
lu s tímto programem oznámil v lednu 1959, 
jen tři měsíce po svém zvolení papežem 
a jako teologické poradce k němu přizval 
i některé do té doby šikanované a za mo-
dernisty považované teology, čímž zdůraznil 
svůj záměr otevřít okna a dveře ostrému vět-
ru, vanoucímu za hradbami církve. 
 Koncil byl zahájen v roce 1962 a za tři 
roky svého trvání vypracoval řadu textů, 
z nichž tři přímo či nepřímo vyjadřují nový 
vztah katolické církve k soudobému světu 
a k moderní společnosti. Jsou to pastorální 
konstituce Gaudium et spes (o církvi v dneš-
ním světě), prohlášení Nostra aetate (o po-
měru církve k nekřesťanským náboženstvím 
a jmenovitě k židům) a prohlášení Dignitatis 
humanae (o náboženské svobodě). Je pří-
značné pro tehdejší situaci v katolické církvi, 
že při hlasování o těchto textech a o dekre-
tu ke hromadným sdělovacím prostředkům 
(Inter mirifica) se projevil největší odpor 
koncilních otců. Jestliže se počet negativ-
ních hlasů pohyboval u ostatních textů mezi 
2 a 36, zde bylo odmítavých hlasů (postup-
ně) 75, 88 a 78. Velkou výjimkou bylo hlaso-
vání o dekretu Inter mirifica: 164 negativních 
hlasů! 
 Text o náboženské svobodě byl mno-
hokrát přepracován a hlasování o něm se 
konalo až v průběhu posledního zasedání 
(7. prosince 1965), v předvečer slavnostní-
ho závěru koncilu ve svatopetrské bazilice. 
V průběhu dlouhé debaty o něm vzbudilo 
pozornost vystoupení pražského arcibisku-
pa, kardinála Berana, který se v důsledku 
politické situace v zemi mohl zúčastnit prá-
vě jen této závěrečné fáze koncilu. Ve svém 
projevu se s celou vahou své osobnosti člo-
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Mary se svými dětmi a s Franco Majokem 
(CSI)

Shledání v Kamerunu. 
 Rozdělení rodiny po přepadení ale nene-
chávalo Mary v klidu. Paprsek naděje přišel 
se zprávou jednoho obyvatele tábora, který ji 
sdělil, že její děti jsou v táboře v Kamerunu.  
Okamžitě se vydala na cestu do Kamerunu. 
„Tam jsem vzala svých šest dětí do náručí. 
Byla jsem tak vděčná. Bohužel se jedno dítě 
doposud nenašlo.“ říká Mary s radostí i slza-
mi.
 Se svými sedmi dětmi žije nyní opět v tá-

boře pro uprchlíky v Maiduguri. Je ráda, že 
je na relativně  bezpečném místě. Život zde 
však není jednoduchý. Prodejem nasbírané-
ho palivového dříví se drží rodina při životě. 
Nezbývají žádné peníze na školu pro děti. 
Chybí jí také manžel, který je snad také v 
nějakém táboře v Kamerunu. „Od přepadení 
vesnice jsem ho už neviděla“. Musí se ale o 
děti starat sama a nemůže po něm pátrat.
Spolu s katolickou diecézí v Maiduguri pod-
poruje CSI křesťany uprchlé z vesnic obsa-
zených BH. Kromě jiného jim poskytuje  po-
traviny a léky.  

Zdroj:  CSI 

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi
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Jak to může Bůh dopustit?
věka pronásledovaného pro své přesvědče-
ní vyslovil pro ničím neoslabené prohlášení 
náboženské svobody. Svůj postoj opíral 
výslovně o neblahé, dosud trvající následky 
někdejšího násilného vnucování katolického 
náboženství obyvatelstvu českých zemí. Boj 
křesťanů o náboženskou svobodu v komu-
nisty ovládané části Evropy probíhal právě 
v době konání koncilu a odpor některých 
koncilních otců proti jejímu obecnému při-
znání všem lidem bez rozdílu, a ne pouze 
právě utlačovaným křesťanům v totalitních 
režimech střední a východní Evropy, tento 
odpor se právě utlačovaným křesťanům jevil 
nejen jako nepochopitelný, ale přímo jako 
skandální. Nečiň jiným, co nechceš, aby oni 
činili tobě…
 Tento odpor některých křesťanů vůči prá-
vu všech na svobodnou volbu náboženství, 
která je jednou z nejcennějších a těžce vydo-
bytých svobod celé západní civilizace, nelze 
přejít mlčením. K jednoznačnému vyloučení 
práva státu zasahovat do volby nábožen-
ství občanů došlo prvně v návrhu Ústavy 
nezávislých Spojených Států v roce 1787. 
Není náhodou, že tento opravdu historický 
krok byl učiněn nejdříve v Severní Americe, 
obývané do značné míry přistěhovalci, kteří 
starý světadíl opustili právě v touze uniknout 
v Evropě vládnoucí nesvobodě, v neposled-
ní řadě nesvobodě náboženské! 
 Na koncilu se nejčastěji dostával do opo-
zice vůči snahám o zlepšení vztahu církve 
k moderní společnosti Msgre Marcel Le-
febvre, misijní arcibiskup francouzského 
původu ze senegalského Dakaru. Zastá-
val integralistický postoj, což v návaznosti 
na španělskou politickou stranu z přelomu 
19. a 20. století označuje úsilí podřídit stát 
v maximální možné míře církvi. Msgre Le-
febvre se se skupinou svých integralistic-
kých stoupenců po koncilu na protest proti 
prohlášení o náboženské svobodě odštěpil 
od katolické církve s tím, že jde o krok ne-
slučitelný s jejím do té doby platným učením. 
Má mnoho sympatizantů i uvnitř dnešní ka-
tolické církve, kteří jej ale nehodlají následo-
vat až k otevřené roztržce s Římem, i když 

společně s ním namítají, že koncil prohláše-
ním o náboženské svobodě místo aby hájil 
pravdu proti lži a omylu, staví obojí prakticky 
na stejnou úroveň, činí obojí stejně možným 
a přijatelným. Konzervativně a vlastně logic-
ky trvají také na středověkém pojetí vlády 
(panovníka) „z milosti Boží“ (zprostředkova-
né církví). 
 Od nástupu novověké moderny mají tito 
křesťané pocit, že evropská společnost ztra-
tila ze zřetele Boží království, ke kterému do 
té doby upínala svůj zrak (nebo aspoň tvrdi-
la, že jej k němu upírá) a dostala se tím do 
napjatého vztahu k církvi. Odpovědí zvláště 
katolického, římského církevního vedení na 
postoje teologů, kteří tento odmítavý postoj 
nesdíleli a usilovali o vzájemné porozumění 
mezi církví a společností, byla přísná dis-
ciplinární opatření. Vzniklé napětí a přímo 
spor uvnitř církve vyústil do rozhodnutí svo-
lat církevní sněm, na němž bylo dosaženo 
smíru alespoň v některých oblastech života 
a činnosti obou stran, jinde ale zůstalo dost 
a dost třecích ploch a je zřejmé, že hlavním 
jablkem sváru je nadále pojetí osobních 
svobod občana ve vztahu k státu a k církvi. 
Symptomatická byla v tomto ohledu dlouho 
trvající nechuť podepsat Všeobecnou dekla-
raci lidských práv, kterou definitivně překo-
nal až polský papež mnoho let po skončení 
koncilu. V občanské společnosti, aspoň na 
Západě, patří tato deklarace k pilířům de-
mokracie a jejího právního systému. Čím to, 
že náboženství, spojující lásku k Bohu ne-
oddělitelně s láskou k bližnímu, může plodit 
tak diskriminační pojetí svobody, která je zá-
kladním rysem každé opravdové, nezištné 
lásky?

Pokračování ze Zpravodaje 0510

 Pondělí co pondělí seděl Amsel na svém 
kolečkovém křesle přede mnou. Bylo úžas-
né vidět, jak se jeho obličej týden po týdnu 
proměňoval, jak se z obličeje plného nená-
visti postupně stal naslouchající a jednoho 
dne pokojný obličej. Je to dlouhý příběh, jak 
šel s jedním přítelem – ne se mnou – pod 
Ježíšův kříž a modlil se a vyznal svoje hříchy 
a uvěřil: Ježíš mě přijímá!
 Ježíš přijímá hříšníky, mě taky přijal, nebe 
mi otevřel, abych k Němu mohl přijít blažený 
a s útěchou zemřít: Ježíš přijímá hříšníky.
 Krátce před tím, než se Amsel odstěho-
val z Essenu–Západu – dostal domeček na 
sídlišti a pak brzy odešel na věčnost – jsem 
ho ještě jednou navštívil. Tahle návštěva je 
pro mě nezapomenutelná. Amsel seděl na 
svém kolečkovém křesle před domem na 
sluníčku. U domku, ve kterém bydlel, byl 
schůdek, tak jsem se na něj posadil a zeptal 
se: „Amsele, jak se ti vede?“
 „Jó,“ řekl, „skvěle! Člověče, od té doby, 
co je Ježíš v mojí rodině, je každý den ... je 
každý den,“ hledal slova, „je každý den jako 
den před Vánoci! Od té doby, co mám pokoj 
s Bohem, se na mě směje celý svět!“ A pak 
přišla ta krásná věta: „... dokonce i dlažební 
kostky se na mě usmívají!“ Pak vyprávěl dál: 
„Víš, cítím, že už nebudu dlouho žít. Smrt ve 
mně sedí. Ale až přijdu na věčnost, uvidím 
Boha. Pak padnu před Jeho trůnem, budu 
Ho chválit a říkat: „Děkuju ti, že jsi mi rozbil 
páteř!“
 „Amsele“, říkám, „zbláznil ses? Jak to 
můžeš vůbec říct?“
 Odpověděl: „Nezbláznil jsem se. Jsem 
úplně střízlivý a při smyslech. Kamaráde, 
Bůh mě často volal, ale já jsem Ho neslyšel. 
Dál bych býval běžel do pekla, bez Boha. 
Ale On zasáhl a ochromil mě. Tak jsem na-
šel Ježíše a lásku Boží, odpuštění svých vin 
a pokoj s Bohem. Bez toho úrazu bych bě-
žel přímo do pekla!“ Pak přišla věta, kterou 

 nikdy nezapomenu: „Buschi, je lepší jít 
ochrnutý do nebe, než se dvěma zdravýma 
nohama skočit do pekla.“
 To nebyla žádná teoretická úvaha – pře-
de mnou seděl ochrnutý muž. „Je lepší jít 
ochrnutý do nebe, než se dvěma zdravý-
ma nohama skočit do pekla.“ Otřáslo to se 
mnou. Na hlučné ulici sedím vedle něho 
a říkám: „Amsele, Bůh tě vzal do školy, a ty 
ses něco naučil.“ Dokud se člověk jen ptá: 
„Jak to může Bůh dopustit?“ ještě se nic ne-
naučil. „Amsele, ty ses v Boží škole naučil, 
k čemu jsi potřeboval utrpení. Dotáhlo tě to 
k Synu.“ Otec ho přitáhl k Synu, k Ježíši, 
a tak se stal zachráněným dítětem Božím.
 Přicházel jsi ke mně, Pane, můj Bože, 
s utrpením i láskou, aby sis připravil mé srd-
ce, abych se ti cele odevzdal.
 Vy všichni jste nějakým způsobem v Boží 
škole. Taky se učíte? Nechte se přitáhnout 
k Synu, k Ježíši, ke svému Spasiteli! To je 
smysl všech těžkostí a temných chvil v životě. 
 Tímto se blížíme k závěru: když se sta-
nete dítětem Božím, už vás všechno temné 
a těžké nebude tolik tlačit, protože máte ži-
vou naději na věčný život. Když mi jde ze 
všeho hlava kolem, říkám si: „Člověče, vždyť 
já tady nezůstanu. Já jdu do nebe!“ Jenom 
jak řeknu něco takového, už někdo vstane 
 a říká: „Ach, už je to tady. Faráři jenom utě-
šují lidi nebem!“ 
 Jednoho dne jsem vstoupil do jednoho 
domku ve svém okrsku. Všichni tam chlas-
tali. Jeden muž mě pozdravil slovy: „Pane 
pastore, nebe přenecháváme vám a špač-
kům!“ Tahle hezká věta pochází ze Zimní 
pohádky Heinricha Heineho. Na to jsem mu 
řekl: „To je od vás milé, ale – jak mi můžete 
přenechat něco, co vám vůbec nepatří? Po-
kud vím, vy vůbec nemáte místo v nebi, kte-
ré byste mi mohl přenechat. Pokud to vidím 
správně, jste na cestě do pekla. Jak mi tedy 
chcete přenechat nebe?“
 Odpověděl mi: „No jo, faráři jenom utěšu-
jí lidi nebem!“

ROZŠIŘUJ 

A PŮJČUJ!

 Ve spolkovém státě Čhattísgarh prožívají 
menšiny, především křesťané, útlak.  Faleš-
ná obvinění, fyzická napadání jsou na den-
ním pořádku. Dva pastoři vyprávějí o svých 
zážitcích:
 Při své poslední cestě do Indie se dvě pra-
covnice CSI setkaly s dvěma místními pas-
tory, kteří jsou vystaveni výhružkám a napa-
dání ze strany hinduistů. S pastory Kumarim 
a Khanem (jména změněna) se k rozhovo-
ru sešli v hotelu v hlavním městě spolkové 
země Ripur. Návštěva bílých Evropanek pří-
mo v místě působení obou pastorů by byla 
nebezpečná pro všechny zúčastněné.
Svědectví pastora Kumariho: Křesťané 
byli těžce raněni
 „Několik let jsme zažívali opakované vý-
hružky. Často jsme byli během bohoslužeb 
tak vystrašeni, že jsme bohoslužbu přerušili 
a utekli. Co mě ze všeho nejvíce rmoutilo, 
že se nejednalo o nějaké neznámé ano-

nymní útočníky, ale lidi, které jsem dobře 
znal. Opakovaně jsem se jim marně snažil 
vysvětlit, že máme jen své bohoslužby a 
nikoho neobracíme. Koncem roku 2014 to 
došlo tak daleko, že dav hinduistů účastníky 
bohoslužeb fyzicky napadl. Mnozí byli těžce 
zraněni. Deset křesťanů  muselo být odve-
zeno do nemocnice. Doposud nebyl nikdo 
obžalován, přestože případy nejsou dosud 
promlčené. Když pak nastane dočasný klid, 
je to klid jen relativní, neboť napětí a strach 
z nových napadení je stále ve vzduchu,“ říká 
pastor Kumari.
Vypráví pastor Khan: Nemůžeme se vrátit
 „Po několika společných sezeních se členy 
hinduistického nacionálního sdružení (RSS), 
kteří nás neustále šikanovali a ohrožovali, 
jsme byli v polovině roku 2016 předvoláni na 
policejní stanici”, vypráví Khan. Cestou mu-
sela skupina věřících projít lesíkem. Tam na 
ně už čekali lidé z RSS a zbili je.

Indie: Chceme jen žít naši víru
------------------------------------------------------------------------------------

Your Excellency,
With great dismay I have heard of  the alleged torture of the Christian woman Asia Noreen 
Bibi who has been sentenced to death for blasphemy. I cannot comprehend how a country 
that is member of the UN such as Pakistan can still hold to the Blasphemy law which is 
against the human rights and turn a blind eye on torture. I urge you to pardon Asa Bibi and 
ensure her and her family´s safety.
 

           _________________________________         _________________________
                          Place, date (místo, datum)                                          Signature (podpis) 

Se zděšením se dovídám o mučení Asie Bibi odsouzené za rouhání k trestu smrti. Nedovedu 
pochopit, jak může Pákistán, členská země OSN,  stále trvat na trestech podle  zákona o 
rouhání, který je proti lidským právům a jak může přivírat oči před mučením. Žádám o udělení 
milosti Asii Bibi a zajištění bezpečnosti jí a její rodině.
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nisty ovládané části Evropy probíhal právě 
v době konání koncilu a odpor některých 
koncilních otců proti jejímu obecnému při-
znání všem lidem bez rozdílu, a ne pouze 
právě utlačovaným křesťanům v totalitních 
režimech střední a východní Evropy, tento 
odpor se právě utlačovaným křesťanům jevil 
nejen jako nepochopitelný, ale přímo jako 
skandální. Nečiň jiným, co nechceš, aby oni 
činili tobě…
 Tento odpor některých křesťanů vůči prá-
vu všech na svobodnou volbu náboženství, 
která je jednou z nejcennějších a těžce vydo-
bytých svobod celé západní civilizace, nelze 
přejít mlčením. K jednoznačnému vyloučení 
práva státu zasahovat do volby nábožen-
ství občanů došlo prvně v návrhu Ústavy 
nezávislých Spojených Států v roce 1787. 
Není náhodou, že tento opravdu historický 
krok byl učiněn nejdříve v Severní Americe, 
obývané do značné míry přistěhovalci, kteří 
starý světadíl opustili právě v touze uniknout 
v Evropě vládnoucí nesvobodě, v neposled-
ní řadě nesvobodě náboženské! 
 Na koncilu se nejčastěji dostával do opo-
zice vůči snahám o zlepšení vztahu církve 
k moderní společnosti Msgre Marcel Le-
febvre, misijní arcibiskup francouzského 
původu ze senegalského Dakaru. Zastá-
val integralistický postoj, což v návaznosti 
na španělskou politickou stranu z přelomu 
19. a 20. století označuje úsilí podřídit stát 
v maximální možné míře církvi. Msgre Le-
febvre se se skupinou svých integralistic-
kých stoupenců po koncilu na protest proti 
prohlášení o náboženské svobodě odštěpil 
od katolické církve s tím, že jde o krok ne-
slučitelný s jejím do té doby platným učením. 
Má mnoho sympatizantů i uvnitř dnešní ka-
tolické církve, kteří jej ale nehodlají následo-
vat až k otevřené roztržce s Římem, i když 

společně s ním namítají, že koncil prohláše-
ním o náboženské svobodě místo aby hájil 
pravdu proti lži a omylu, staví obojí prakticky 
na stejnou úroveň, činí obojí stejně možným 
a přijatelným. Konzervativně a vlastně logic-
ky trvají také na středověkém pojetí vlády 
(panovníka) „z milosti Boží“ (zprostředkova-
né církví). 
 Od nástupu novověké moderny mají tito 
křesťané pocit, že evropská společnost ztra-
tila ze zřetele Boží království, ke kterému do 
té doby upínala svůj zrak (nebo aspoň tvrdi-
la, že jej k němu upírá) a dostala se tím do 
napjatého vztahu k církvi. Odpovědí zvláště 
katolického, římského církevního vedení na 
postoje teologů, kteří tento odmítavý postoj 
nesdíleli a usilovali o vzájemné porozumění 
mezi církví a společností, byla přísná dis-
ciplinární opatření. Vzniklé napětí a přímo 
spor uvnitř církve vyústil do rozhodnutí svo-
lat církevní sněm, na němž bylo dosaženo 
smíru alespoň v některých oblastech života 
a činnosti obou stran, jinde ale zůstalo dost 
a dost třecích ploch a je zřejmé, že hlavním 
jablkem sváru je nadále pojetí osobních 
svobod občana ve vztahu k státu a k církvi. 
Symptomatická byla v tomto ohledu dlouho 
trvající nechuť podepsat Všeobecnou dekla-
raci lidských práv, kterou definitivně překo-
nal až polský papež mnoho let po skončení 
koncilu. V občanské společnosti, aspoň na 
Západě, patří tato deklarace k pilířům de-
mokracie a jejího právního systému. Čím to, 
že náboženství, spojující lásku k Bohu ne-
oddělitelně s láskou k bližnímu, může plodit 
tak diskriminační pojetí svobody, která je zá-
kladním rysem každé opravdové, nezištné 
lásky?

Pokračování ze Zpravodaje 0510

 Pondělí co pondělí seděl Amsel na svém 
kolečkovém křesle přede mnou. Bylo úžas-
né vidět, jak se jeho obličej týden po týdnu 
proměňoval, jak se z obličeje plného nená-
visti postupně stal naslouchající a jednoho 
dne pokojný obličej. Je to dlouhý příběh, jak 
šel s jedním přítelem – ne se mnou – pod 
Ježíšův kříž a modlil se a vyznal svoje hříchy 
a uvěřil: Ježíš mě přijímá!
 Ježíš přijímá hříšníky, mě taky přijal, nebe 
mi otevřel, abych k Němu mohl přijít blažený 
a s útěchou zemřít: Ježíš přijímá hříšníky.
 Krátce před tím, než se Amsel odstěho-
val z Essenu–Západu – dostal domeček na 
sídlišti a pak brzy odešel na věčnost – jsem 
ho ještě jednou navštívil. Tahle návštěva je 
pro mě nezapomenutelná. Amsel seděl na 
svém kolečkovém křesle před domem na 
sluníčku. U domku, ve kterém bydlel, byl 
schůdek, tak jsem se na něj posadil a zeptal 
se: „Amsele, jak se ti vede?“
 „Jó,“ řekl, „skvěle! Člověče, od té doby, 
co je Ježíš v mojí rodině, je každý den ... je 
každý den,“ hledal slova, „je každý den jako 
den před Vánoci! Od té doby, co mám pokoj 
s Bohem, se na mě směje celý svět!“ A pak 
přišla ta krásná věta: „... dokonce i dlažební 
kostky se na mě usmívají!“ Pak vyprávěl dál: 
„Víš, cítím, že už nebudu dlouho žít. Smrt ve 
mně sedí. Ale až přijdu na věčnost, uvidím 
Boha. Pak padnu před Jeho trůnem, budu 
Ho chválit a říkat: „Děkuju ti, že jsi mi rozbil 
páteř!“
 „Amsele“, říkám, „zbláznil ses? Jak to 
můžeš vůbec říct?“
 Odpověděl: „Nezbláznil jsem se. Jsem 
úplně střízlivý a při smyslech. Kamaráde, 
Bůh mě často volal, ale já jsem Ho neslyšel. 
Dál bych býval běžel do pekla, bez Boha. 
Ale On zasáhl a ochromil mě. Tak jsem na-
šel Ježíše a lásku Boží, odpuštění svých vin 
a pokoj s Bohem. Bez toho úrazu bych bě-
žel přímo do pekla!“ Pak přišla věta, kterou 

 nikdy nezapomenu: „Buschi, je lepší jít 
ochrnutý do nebe, než se dvěma zdravýma 
nohama skočit do pekla.“
 To nebyla žádná teoretická úvaha – pře-
de mnou seděl ochrnutý muž. „Je lepší jít 
ochrnutý do nebe, než se dvěma zdravý-
ma nohama skočit do pekla.“ Otřáslo to se 
mnou. Na hlučné ulici sedím vedle něho 
a říkám: „Amsele, Bůh tě vzal do školy, a ty 
ses něco naučil.“ Dokud se člověk jen ptá: 
„Jak to může Bůh dopustit?“ ještě se nic ne-
naučil. „Amsele, ty ses v Boží škole naučil, 
k čemu jsi potřeboval utrpení. Dotáhlo tě to 
k Synu.“ Otec ho přitáhl k Synu, k Ježíši, 
a tak se stal zachráněným dítětem Božím.
 Přicházel jsi ke mně, Pane, můj Bože, 
s utrpením i láskou, aby sis připravil mé srd-
ce, abych se ti cele odevzdal.
 Vy všichni jste nějakým způsobem v Boží 
škole. Taky se učíte? Nechte se přitáhnout 
k Synu, k Ježíši, ke svému Spasiteli! To je 
smysl všech těžkostí a temných chvil v životě. 
 Tímto se blížíme k závěru: když se sta-
nete dítětem Božím, už vás všechno temné 
a těžké nebude tolik tlačit, protože máte ži-
vou naději na věčný život. Když mi jde ze 
všeho hlava kolem, říkám si: „Člověče, vždyť 
já tady nezůstanu. Já jdu do nebe!“ Jenom 
jak řeknu něco takového, už někdo vstane 
 a říká: „Ach, už je to tady. Faráři jenom utě-
šují lidi nebem!“ 
 Jednoho dne jsem vstoupil do jednoho 
domku ve svém okrsku. Všichni tam chlas-
tali. Jeden muž mě pozdravil slovy: „Pane 
pastore, nebe přenecháváme vám a špač-
kům!“ Tahle hezká věta pochází ze Zimní 
pohádky Heinricha Heineho. Na to jsem mu 
řekl: „To je od vás milé, ale – jak mi můžete 
přenechat něco, co vám vůbec nepatří? Po-
kud vím, vy vůbec nemáte místo v nebi, kte-
ré byste mi mohl přenechat. Pokud to vidím 
správně, jste na cestě do pekla. Jak mi tedy 
chcete přenechat nebe?“
 Odpověděl mi: „No jo, faráři jenom utěšu-
jí lidi nebem!“

ROZŠIŘUJ 

A PŮJČUJ!

Čína - Křesťané pod státním dohledem

Indičtí pastoři předávají  svědectví 
pracovnicím CSI

 „Když zranění členové společenství přišli 
na policejní stanici, dostali novou nakládač-
ku. Někteří mohli odejít, jiné zavřeli.  Byla to 
hrůza, měli jsme opravdu velký strach. Vů-
bec jsme netušili, co s námi bude,” líčí Khan 
strašný zážitek.
 Po třech týdnech věznění byli propuštěni. 
Doposud nejsou pachatelé obžalováni. „Po 
napadení, už nabylo možné vrátit se zpět. 
Rodina žije na jiném místě, protože nemů-
žeme přijít nazpět do své vesnice. Musíme 
se porozhlédnout, kde bychom mohli pokra-
čovat v našem životě. Jsme ale vděční, za 
právní podporu, bez které nemůžeme podat 
udání, protože by nám nevěřili. Vědomí Vaší 
podpory nám dodává odvahu a naději” končí 
rozhovor Khan.                             Zdroj: CSI

 Čínští katolíci jsou státem silně kontrolo-
váni. Církev je již roky rozdělená: na reži-
mem kontrolované „Vlastenecké sdružení“ 
a Římu věrnou podzemní církev. Zprávy z 
Číny jsou zne-
pokojivé. Bis-
kupové a kněží 
věrní papeži 
mizí, jsou věz-
něni nebo do-
nuceni připojit 
se ke státem 
kontrolované 
církvi. Hlášen 
je i tvrdý ná-
tlak na prosté 
věřící. Nevoli 
také působí čínská praxe jmenování bisku-
pů. Vatikán se nechce vzdát práva svobodně 
jmenovat biskupy, Čína to ale považuje za 
vměšování do vnitřních záležitostí.
Spor se vyhrocuje
 Zlom přinesl požadavek vzešlý ze setká-
ní podzemní církve na  konci roku 2016. 
Představený Wang Zuo-an požadoval od 
čínských úředníků z úřadu pro dozor nad 
církvemi „pružné a pragmatické“ jednání 
s Vatikánem.  Ju Teng Šenk, člen politbyra 
požadoval po katolické církvi, aby se přihlá-

sila k „socialismu na čínský způsob“. Tím se 
rozumí liberalizace hospodářství bez politic-
kých reforem. Reakce podzemní církve při-
šla obratem. Biskupové se mají nechat kou-

pit komunisty 
a převzít bez 
kritiky slovník 
režimu. Jelikož 
čínské vedení 
nepřistoupi lo 
na přání vyjed-
návačů Vatiká-
nu, kteří poža-
dovali pružné 
a pragmatické 
jednání, nebyly 
naplněny před-

poklady pro dialog mezi Římem a Pekingem, 
uvádí portál AsiaNews.
Plánuje papež František cestu do Číny?
 Navzdory uvedeným sporným bodům sází 
papež na uvolnění a dialog: „Máme dob-
ré vztahy. Budeme se pokoušet o dialog a 
vytvoření pracovní komise“, ujišťoval papež 
loni v říjnu:  „Čína má nepopíratelné bohat-
ství kultury a vzdělanosti a patří k nejrozvi-
nutějším civilizacím. Návštěva Číny je naše 
tajné přání. Budeme-li pozváni, rádi pozvá-
ní přijmeme,“  sdělil papež v rozhovoru pro 
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„Fakt? Opravdu to dělají? Já tedy ne. Já vám 
chci říct: pokud si žijete daleko od Boha, jde-
te cestou tam, kam se Bůh už ani nedívá. To 
je ztracenost. Prosím vás, obraťte se! Bůh 
vás má rád. Poslal svého Syna.“ A pak jsem 
jim vysvětlil spasení skrze Ježíše Krista. 
 Ne, já bych nechtěl neobrácené lidi utě-
šovat slovy o nebi. Na to ani nepomyslím. 
Ale ti, kteří patří Ježíši, mají zcela jistou na-
ději na věčný život, a už se neptají: „Pane, 

jak můžeš tohle dopustit? Proč jsi mi vzal 
moje syny?“ Počkám si. Za pár let, až budu 
před Ním stát, Bůh mi řekne, proč to udělal. 
 Skončím slovy Paula Gerhardta a přál 
bych si, abyste je mohli říkat se mnou.
 Tak sice dál budu své živobytí táhnout 
v tomhle světě, ale nemyslím si, že bych měl 
zůstat pod tímhle cizím stanem. Dál si pošla-
pu svou cestou, která vede k mé vlasti, kde 
mě Otec utěší nade vše pomyšlení.

K zamyšlení a modlitbě 

Indonésie - Po několika měsících konfliktů 
a právních sporů státní správní soud v indo-
néském Bandungu zneplatnil výnos vydaný 
31. prosince 2009, který zakazoval veškeré 
křesťanské aktivity batackého společenství 
Filadelfia v osadě Jejalan v Bekasi. Rozhod-
nutí nařizuje nejvyššímu správnímu úřední-
kovi vydat sboru povolení ke zřízení místa 
určeného k pořádání bohoslužeb. Členové 
společenství v uplynulých měsících čelili in-
tenzivnímu pronásledování, včetně nedáv-
ného násilného incidentu, při kterém dva 
z nich utržili zranění.
O uvedené povolení křesťané žádají nejvyš-
šího správního úředníka Bekasi (pana H. 
Sa‘duddina) od roku 2008. Podle vedoucích 
společenství Sa‘duddin jejich žádost zamítl 
v návaznosti na nátlak nepočetné skupiny 
islamistů používající název Fórum islámské 
ummy Jejalen Raya Bekasi. 12. ledna 2010 
museli křesťané dočasně přestat pořádat 
bohoslužby ve své modlitebně a přesunuli 
se na nedaleký úzký pruh u cesty, kde je 
před sluncem a přívalovými dešti chránily 
jen deštníky. Rev. Palti Panjaitan vyjádřil 
svou radost ze skutečnosti, že společenství 
konečně narazilo na spravedlivé státní před-
stavitele, kteří při rozhodování vycházejí 
z platných zákonů. (Zdroj: Compass Direct)

Poděkujte Pánu, že se úředníci v tomto pří-
padě zachovali čestně. Modlete se za spra-
vedlivé řešení ostatních případů obtěžování 
a pronásledování indonéských křesťanů. 

Modlete se, aby Kristus indonéské křesťany 
zmocnil, aby se uprostřed pronásledování 
nechali vést jeho příkladem věrnosti (2. Ko-
rintským 1,8–9).

Eritrea - Významný eritrejský pastor, jehož 
jméno z bezpečnostních důvodů neuvádí-
me, byl po pěti letech strávených ve vězení 
propuštěn na svobodu. Pastor byl bezpeč-
ně převezen do jiné země a podle poslední 
zprávy se nacházel v nemocnici. Jeden eri-
trejský věřící zprávu komentoval: „Děkujeme 
Bohu za propuštění [tohoto] pastora z věze-
ní, a modlíme se, aby se mu v ***** dostalo 
patřičné lékařské péče. Modlíme se také za 
propuštění dalších křesťanů uvězněných pro 
svou víru v Krista.“ (Zdroj Hlas mučedníků)

Čína - 20. září bylo zahájeno soudní přelíče-
ní v rámci procesu s Liem Yunhuem a Gaem 
Jianlim, dvěma čínskými křesťany uvězněný-
mi ve městě Xuchang v provincii Che-nan. 
Výsledek přelíčení zatím není znám. Obje-
vily se nicméně zprávy, že několik věřících, 
kteří přišli k soudu vypovídat, bylo zatčeno 
– včetně již v minulosti vězněného pastora 
Zhang Mingxuana přezdívaného „Bicykl“ 
a jeho ženy. Pastor Zhang s manželkou 
byli po několika hodinách propuštěni. Další 
místní křesťany, včetně syna obviněného Liu 
Yunhuy, zadržela policie cestou od soudu. 
Podle posledních zpráv jsou tito věřící stále 
zadržováni. (Zdroj: ChinaAid)

Modlete se za propuštění zadržených křes-
ťanů. Vyprošujte Liovi a Gaovi trpělivost 
a pevnou víru, když se setkávají s protiven-
stvím. Proste Boha, aby pastora Zhanga 
i nadále zmocňoval a dodával mu smělost 
ke službě.

Turkmenistán - Pětačtyřicetiletý pastor 
Nurlijev, vedoucí společenství Světlo světa 
v turkmenském Mary, byl 27. srpna zatčen 
na základě obvinění z podvodu, které by pro 
něj mohlo znamenat až pět let odnětí svo-
body a zabavení majetku. Jeho žena Maja 
a další členové společenství stále tvrdí, že 
se obvinění nezakládají na skutečnosti a že 
policisté přinutili trojici osob sepsat prohlá-
šení s nepravdivými výpověďmi. „Neprovinil 
se tím, z čeho jej obviňují, a chci, aby se vrá-
til domů. Všechno se to děje jen kvůli jeho 
víře,“ prohlásila Maja. Od okamžiku zatčení 
se s manželem dosud nemohla ani jednou 
setkat. Naposledy se doslechla, že je zadržo- 
ván v malé, přeplněné a zakouřené cele. Má 
vážné obavy o jeho zdraví v těchto podmín-
kách, neboť trpí cukrovkou a jeho zdravotní 
stav by se mohl zhoršit, pokud nedostane 
léky, které musí pravidelně užívat. (Zdroj: 
Forum18)

Vyprošujte pastorovi Nurlijevovi sílu a zdra-
ví. Modlete se za jeho propuštění. Modlete 
se, aby Maja s rodinou důvěřovala Pánu, že 
se o ně nepřestane starat ani v tomto obtíž-
ném období.

Indie - V osadě Patagunta v indickém spol-
kovém státě Ándhrapradéš došlo nedávno 
k útoku na křesťanské společenství a zatče-
ní pěti křesťanů. 5. září hinduističtí radikálo-
vé zdemolovali budovu používanou k boho-
službám. Následující den radikálové podali 
stížnost na dva pastory a tři řadové věřící ze 
společenství; křesťané podle nich ničili míst-
ní chrámy a sochy hinduistických božstev. 
Policisté vzali všech pět věřících do vazby. 
(Zdroj: All India Christian Council)

Modlete se za bezodkladné propuštění 
těchto věřících. Modlete se, aby dostali pří-
ležitost směle hovořit o své víře – navzdory 
okovům. Modlete se, aby lidé stojící za touto 
nespravedlností činili pokání ze svých skut-
ků a přijali Krista jako svého Pána a Spasi-
tele, podobně jako Pavel.

Indie - Členové batackého křesťanského 
protestantského společenství Filadelfia v in- 
donéském Bekasi byli 11. září v průběhu 
bohoslužby napadeni skupinou osmi ne-
známých útočníků. Sborového staršího Asiu 
Sihombinga útočníci bodli do břicha a když 
se mu Rev. Luspida Simanjuntak snažila 
přispěchat na pomoc, zmlátili ji holí a způ-
sobili jí poranění obličeje, hlavy a zad. Podle 
poslední zprávy se oba křesťané zotavovali 
v místní nemocnici.
V srpnu se stejné společenství stalo terčem 
podobného útoku muslimských radikálů, 
kteří nesouhlasili s pořádáním bohoslužeb 
na církevním pozemku. Rev. Luspida nic-
méně trvala na tom, že na pořádání boho-
služeb na otevřeném prostranství mají právo 
a prohlásila, že bude ve své misi neohro-
ženě pokračovat navzdory výhrůžkám na-
mířeným proti křesťanům. Nedávný násilný 
útok nicméně zintenzivnil obavy křesťanů, 
obhájců lidských práv i mnoha dalších In-
donésanů v souvislosti s úpadkem svobody 
náboženského vyznání v zemi. (Zdroje: Asi-
aNews, Jakarta Globe)

Modlete se za uzdravení Asii a Rev. Lus-
pidy a za dopadení útočníků. Proste Boha, 
aby tyto členy společenství obdařil odvahou 
a moudrostí, když se kvůli své víře dostávají 
do obtížných situací (Žalm 91, Izajáš 26,3).

Somálsko - Muslimští radikálové zavraždili 
člena podzemního křesťanského hnutí v So-
málsku v rámci pokračující kampaně usilu-
jící o úplnou eliminaci konvertitů od islámu. 
Podle informací místních zdrojů radikálové 
ze skupiny al Šabáb 21. července v půl je-
denácté večer pronikli do domu Osmana 
Abdulláha Fataho v Afgoye (30 kilometrů 

K zamyšlení a modlitbě  
 
 

španělské noviny El Pais.
Neoficiální informace
 Podle oficiálních údajů je v Číně 5,7 milio-
nů katolíků. Neoficiální odhady ale uvádí až 
12 milionů. Od roku 1951 nemá Čína žádné 
oficiální vztahy s Vatikánem. Podle hong-
kongského kardinála Johna Tonga je v zemi 
sedm úřadujících biskupů neuznaných Vati-
kánem a více než 30 „podzemních“ biskupů, 
které Čína neakceptuje.

Indie 
 Ve stejný den, kdy došlo k bombovým 
útokům na dvojici kostelů v Egyptě, se sta-
lo terčem útoků také pět křesťanských spo-
lečenství v Indii, v pěti různých spolkových 
státech. Incidenty měly různou podobu – na-
rušení průběhu bohoslužby nebo modliteb-
ního setkání, zatýkání pastorů, jejich manže-
lek a dalších členů společenství. V jednom 
případě byl pastor dokonce fyzicky napaden. 
V této souvislosti volaly křesťanské skupiny 
po posílení bezpečnostních opatření v okolí 
církevních budov v průběhu Velikonoc a také 
po stíhání pachatelů. 
 Sdružení Evangelical Fellowship of India 
(Indické evangelikální společenství) vydalo 
11. dubna prohlášení, ve kterém jsou kritizo-
vány útoky na křesťany v době konání boho-
služeb:
„Naléháme na vlády jednotlivých svazových 
států a také na centrální (federální) vládu, 
aby těmto incidentům jen pasivně nepřihlí-
žely, ale podnikly potřebné kroky k potlačení 
aktivit přívrženců nacionalistických usku-
pení, kteří se často beztrestně dopouštějí 
bezpráví. Je to důležité zejména v současné 
době, uprostřed pašijového týdne; pokud se 
naplní předpovědi, během Velkého pátku a 
na Velikonoční neděli může dojít k další es-
kalaci násilností. Pro nejlidnatější demokra-
tickou zemi na světě není dobrou reklamou, 
když příslušníci náboženských menšin žijí 
ve strachu z podobných incidentů. Také žá-
dáme, aby státní orgány přijaly odpovědnost 
za prosazování zákona, aby tito lidé mohli žít 

v pokoji a beze strachu. 
Ve čtyřech z pěti států, ve kterých ke zmíně-
ným incidentům došlo, vládne hinduistická 
nacionalistická strana BJP premiéra Módího. 
Přestože takzvané „zákony proti konverzím“ 
zdánlivě mají bránit případům nedobrovolné 
změny vyznání, ve skutečnosti diskriminují 
příslušníky náboženských menšin, kterým 
zakazují veškeré formy evangelizace.
Národní rada indických církví oznámila, že 
prudký nárůst protikřesťanských násilností 
je signálem, že hinduistické nacionalistické 
skupiny jako BJP a RSS budou zneužívat 
komunitní politiku tím nejprimitivnějším způ-
sobem, konkrétně přesvědčováním hinduis-
tických obyvatel, že menšiny jako křesťané 
nebo muslimové představují pro hinduistic-
kou zemi hrozbu.

Zdroj: Evangelical Fellowship of India, 
World Watch Monitor

Blízký východ
 „Mluv s ním důrazně a na rovinu; neměj 
strach.“ 
 Tato slova přijal pastor Abraham  od Pána 
krátce předtím, než přivedl bojovníka Islám-
ského státu ke Kristu. Fadi v oblasti rekru-
toval muslimy, aby se vypravili bojovat do 
Sýrie za Islámský stát. Několik lidí v uprch-
lických táborech mu vyprávělo o křesťanovi, 
který se je snažil obrátit na svou víru. Tato 
informace příslušníka IS rozlítila a rozhodl 
se Abrahama zabít.
 Abraham se v minulosti setkal s výhrůž-
kami již mnohokrát, když odvážně zvěstoval 
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„Fakt? Opravdu to dělají? Já tedy ne. Já vám 
chci říct: pokud si žijete daleko od Boha, jde-
te cestou tam, kam se Bůh už ani nedívá. To 
je ztracenost. Prosím vás, obraťte se! Bůh 
vás má rád. Poslal svého Syna.“ A pak jsem 
jim vysvětlil spasení skrze Ježíše Krista. 
 Ne, já bych nechtěl neobrácené lidi utě-
šovat slovy o nebi. Na to ani nepomyslím. 
Ale ti, kteří patří Ježíši, mají zcela jistou na-
ději na věčný život, a už se neptají: „Pane, 

jak můžeš tohle dopustit? Proč jsi mi vzal 
moje syny?“ Počkám si. Za pár let, až budu 
před Ním stát, Bůh mi řekne, proč to udělal. 
 Skončím slovy Paula Gerhardta a přál 
bych si, abyste je mohli říkat se mnou.
 Tak sice dál budu své živobytí táhnout 
v tomhle světě, ale nemyslím si, že bych měl 
zůstat pod tímhle cizím stanem. Dál si pošla-
pu svou cestou, která vede k mé vlasti, kde 
mě Otec utěší nade vše pomyšlení.

K zamyšlení a modlitbě 

Indonésie - Po několika měsících konfliktů 
a právních sporů státní správní soud v indo-
néském Bandungu zneplatnil výnos vydaný 
31. prosince 2009, který zakazoval veškeré 
křesťanské aktivity batackého společenství 
Filadelfia v osadě Jejalan v Bekasi. Rozhod-
nutí nařizuje nejvyššímu správnímu úřední-
kovi vydat sboru povolení ke zřízení místa 
určeného k pořádání bohoslužeb. Členové 
společenství v uplynulých měsících čelili in-
tenzivnímu pronásledování, včetně nedáv-
ného násilného incidentu, při kterém dva 
z nich utržili zranění.
O uvedené povolení křesťané žádají nejvyš-
šího správního úředníka Bekasi (pana H. 
Sa‘duddina) od roku 2008. Podle vedoucích 
společenství Sa‘duddin jejich žádost zamítl 
v návaznosti na nátlak nepočetné skupiny 
islamistů používající název Fórum islámské 
ummy Jejalen Raya Bekasi. 12. ledna 2010 
museli křesťané dočasně přestat pořádat 
bohoslužby ve své modlitebně a přesunuli 
se na nedaleký úzký pruh u cesty, kde je 
před sluncem a přívalovými dešti chránily 
jen deštníky. Rev. Palti Panjaitan vyjádřil 
svou radost ze skutečnosti, že společenství 
konečně narazilo na spravedlivé státní před-
stavitele, kteří při rozhodování vycházejí 
z platných zákonů. (Zdroj: Compass Direct)

Poděkujte Pánu, že se úředníci v tomto pří-
padě zachovali čestně. Modlete se za spra-
vedlivé řešení ostatních případů obtěžování 
a pronásledování indonéských křesťanů. 

Modlete se, aby Kristus indonéské křesťany 
zmocnil, aby se uprostřed pronásledování 
nechali vést jeho příkladem věrnosti (2. Ko-
rintským 1,8–9).

Eritrea - Významný eritrejský pastor, jehož 
jméno z bezpečnostních důvodů neuvádí-
me, byl po pěti letech strávených ve vězení 
propuštěn na svobodu. Pastor byl bezpeč-
ně převezen do jiné země a podle poslední 
zprávy se nacházel v nemocnici. Jeden eri-
trejský věřící zprávu komentoval: „Děkujeme 
Bohu za propuštění [tohoto] pastora z věze-
ní, a modlíme se, aby se mu v ***** dostalo 
patřičné lékařské péče. Modlíme se také za 
propuštění dalších křesťanů uvězněných pro 
svou víru v Krista.“ (Zdroj Hlas mučedníků)

Čína - 20. září bylo zahájeno soudní přelíče-
ní v rámci procesu s Liem Yunhuem a Gaem 
Jianlim, dvěma čínskými křesťany uvězněný-
mi ve městě Xuchang v provincii Che-nan. 
Výsledek přelíčení zatím není znám. Obje-
vily se nicméně zprávy, že několik věřících, 
kteří přišli k soudu vypovídat, bylo zatčeno 
– včetně již v minulosti vězněného pastora 
Zhang Mingxuana přezdívaného „Bicykl“ 
a jeho ženy. Pastor Zhang s manželkou 
byli po několika hodinách propuštěni. Další 
místní křesťany, včetně syna obviněného Liu 
Yunhuy, zadržela policie cestou od soudu. 
Podle posledních zpráv jsou tito věřící stále 
zadržováni. (Zdroj: ChinaAid)

Modlete se za propuštění zadržených křes-
ťanů. Vyprošujte Liovi a Gaovi trpělivost 
a pevnou víru, když se setkávají s protiven-
stvím. Proste Boha, aby pastora Zhanga 
i nadále zmocňoval a dodával mu smělost 
ke službě.

Turkmenistán - Pětačtyřicetiletý pastor 
Nurlijev, vedoucí společenství Světlo světa 
v turkmenském Mary, byl 27. srpna zatčen 
na základě obvinění z podvodu, které by pro 
něj mohlo znamenat až pět let odnětí svo-
body a zabavení majetku. Jeho žena Maja 
a další členové společenství stále tvrdí, že 
se obvinění nezakládají na skutečnosti a že 
policisté přinutili trojici osob sepsat prohlá-
šení s nepravdivými výpověďmi. „Neprovinil 
se tím, z čeho jej obviňují, a chci, aby se vrá-
til domů. Všechno se to děje jen kvůli jeho 
víře,“ prohlásila Maja. Od okamžiku zatčení 
se s manželem dosud nemohla ani jednou 
setkat. Naposledy se doslechla, že je zadržo- 
ván v malé, přeplněné a zakouřené cele. Má 
vážné obavy o jeho zdraví v těchto podmín-
kách, neboť trpí cukrovkou a jeho zdravotní 
stav by se mohl zhoršit, pokud nedostane 
léky, které musí pravidelně užívat. (Zdroj: 
Forum18)

Vyprošujte pastorovi Nurlijevovi sílu a zdra-
ví. Modlete se za jeho propuštění. Modlete 
se, aby Maja s rodinou důvěřovala Pánu, že 
se o ně nepřestane starat ani v tomto obtíž-
ném období.

Indie - V osadě Patagunta v indickém spol-
kovém státě Ándhrapradéš došlo nedávno 
k útoku na křesťanské společenství a zatče-
ní pěti křesťanů. 5. září hinduističtí radikálo-
vé zdemolovali budovu používanou k boho-
službám. Následující den radikálové podali 
stížnost na dva pastory a tři řadové věřící ze 
společenství; křesťané podle nich ničili míst-
ní chrámy a sochy hinduistických božstev. 
Policisté vzali všech pět věřících do vazby. 
(Zdroj: All India Christian Council)

Modlete se za bezodkladné propuštění 
těchto věřících. Modlete se, aby dostali pří-
ležitost směle hovořit o své víře – navzdory 
okovům. Modlete se, aby lidé stojící za touto 
nespravedlností činili pokání ze svých skut-
ků a přijali Krista jako svého Pána a Spasi-
tele, podobně jako Pavel.

Indie - Členové batackého křesťanského 
protestantského společenství Filadelfia v in- 
donéském Bekasi byli 11. září v průběhu 
bohoslužby napadeni skupinou osmi ne-
známých útočníků. Sborového staršího Asiu 
Sihombinga útočníci bodli do břicha a když 
se mu Rev. Luspida Simanjuntak snažila 
přispěchat na pomoc, zmlátili ji holí a způ-
sobili jí poranění obličeje, hlavy a zad. Podle 
poslední zprávy se oba křesťané zotavovali 
v místní nemocnici.
V srpnu se stejné společenství stalo terčem 
podobného útoku muslimských radikálů, 
kteří nesouhlasili s pořádáním bohoslužeb 
na církevním pozemku. Rev. Luspida nic-
méně trvala na tom, že na pořádání boho-
služeb na otevřeném prostranství mají právo 
a prohlásila, že bude ve své misi neohro-
ženě pokračovat navzdory výhrůžkám na-
mířeným proti křesťanům. Nedávný násilný 
útok nicméně zintenzivnil obavy křesťanů, 
obhájců lidských práv i mnoha dalších In-
donésanů v souvislosti s úpadkem svobody 
náboženského vyznání v zemi. (Zdroje: Asi-
aNews, Jakarta Globe)

Modlete se za uzdravení Asii a Rev. Lus-
pidy a za dopadení útočníků. Proste Boha, 
aby tyto členy společenství obdařil odvahou 
a moudrostí, když se kvůli své víře dostávají 
do obtížných situací (Žalm 91, Izajáš 26,3).

Somálsko - Muslimští radikálové zavraždili 
člena podzemního křesťanského hnutí v So-
málsku v rámci pokračující kampaně usilu-
jící o úplnou eliminaci konvertitů od islámu. 
Podle informací místních zdrojů radikálové 
ze skupiny al Šabáb 21. července v půl je-
denácté večer pronikli do domu Osmana 
Abdulláha Fataho v Afgoye (30 kilometrů 

evangelium sunnitským muslimům přichá-
zejícím ze Sýrie. Stále častější a závažnější 
však začínaly být také výhrůžky adresované 
jeho rodině. Několik měsíců bojoval s ros-
toucím vnitřním nepokojem. Neznal lepší 
způsob než se modlit a prosit Boha o sílu. 
Strach však přetrvával. 
 Jednoho dne pracoval venku s motorovou 
pilou. Znenadání se z pily uvolnila lišta a za-
sáhla ho do úst. Pokud by ho zasáhla o ně-
kolik centimetrů níž, mohla by mu proříznout 
hrdlo. O několik centimetrů výš a mohl přijít o 
zrak. Zatímco tak stál, v šoku a zakrvácený, 
slyšel, jak k němu Pán v duchu promlouvá: 
„Já rozhoduji o tom, kdy tvůj život skončí. 
Přestaň se bát.“
 V tu chvíli Abrahamovy obavy zmizely.
 A tak když spatřil bojovníka IS Fadiho, jak 
kráčí k jeho domu, aby ho zabil, byl Abraham 
připraven. Slyšel, jak mu Pán v duchu říká: 
„Mluv s ním důrazně a na rovinu; neměj strach.“
 A tak Abraham směle prohlásil: „Korán po-
chází od Satana, Mohamed je Satanův pro-
rok a bůh islámu je samotný Lucifer!“
 Když Fadi uslyšel tato slova, začal se ne-
kontrolovaně třást. Abraham k němu přistou-
pil a pokračoval: „Bůh stojí tady za tebou, 
klade ti ruku na rameno a ptá se: ‚Čeho si 
žádáš?‘“
 „Toužím být zachráněn,“ hlesl Fadi.
 „Ježíš ti odpustí tvé hříchy,“ řekl mu Abra-
ham. Fadi se rozplakal, Abraham se s ním 
modlil a Fadi odešel. 
 Abraham Fadimu vyprávěl o Ježíšově krvi, 
která byla prolita pro naši záchranu a odpuš-
tění hříchů.
 Před čtyřmi měsíci byl Fadi pokřtěn u Ab-
rahamovy modlitebny. Stále za Abrahamem 
chodí, aby ho vyučoval a vychovával z něj 
Kristova následovníka. Také svou manželku 
získal pro Pána a směle hovoří o víře s lidmi 
v syrském uprchlickém táboře, kde v sou-
časné době žije. 

Zdroj: www.persecution.com
 
Súdán: Křesťané pobodáni, poté co se 
pokusili poskytnout pomoc napadeným 
ženám

Budova Súdán-
ské evange-

likální školy v 
Omdurmanu. 

(Fotografie: 
Morning Star 

News)
 
  Younan Ab-
dullah se  3. 
dubna pokusil 
zabránit policis-
tům v zákroku 
proti křesťanům, kteří pokojně protestovali 
proti nelegálnímu prodeji budovy Súdánské 
evangelikální školy v Omdurmanu. Za tento 
čin byl na místě ubodán. 
 Protestní akce pořádaná v místní škole 
skončila po třech dnech, kdy policisté zadr-
želi všechny mužské účastníky. Krátce poté 
dorazila na místo skupina čítající přibližně 
dvacet lidí, kteří začali mlátit přítomné ženy. 
Napadeným ženám přispěchalo na pomoc 
několik křesťanů z nedalekého společenství 
Evangelikální církve Bahri. Jedním z nich byl 
také Younan. Dva z mužů, kteří se ženám 
snažili pomoct, byli podle dostupných zpráv 
pobodáni, zatímco policisté jen postávali 
opodál a přihlíželi. Younan zraněním záhy 
podlehl; druhý pobodaný křesťan, Ayoub 
Kumama, byl převezen do nemocnice. 
 Mezi útočníky se nacházelo několik čle-
nů nelegální skupiny, úřady pověřené do-
hledem nad Súdánskou presbyteriánskou 
evangelikální církví, pod kterou spadá také 
škola v Omdurmanu. Tito lidé v rozporu se 
zákonem rozprodávali majetek církve míst-
ním podnikatelům za účelem „asanace“. 
Muž, kterého policisté zadrželi jako podezře-
lého z pobodání Younana, je považován za 
jednoho z členů skupiny.
  
 Modlete se, za ztrápenou vdovu po Youna-
novi a jejich dvě malé děti, stejně jako další 
příbuzné a členy místní komunity – včetně 
bratří a sester z jejich společenství. 
 Zdroj: Release International
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Srdečné díky těm, kteří přispěli převodem z účtu 
v srpnu a září:
Daniela Nováková, Roman Duba, Margita Sabová, Milan 
Holec, Mgr. Petra Macíčková, Jana Šandrejová, Marcel 
Turičík, Jarmila Vávrová, Mgr. Jana Herzánová, Vojtěch 
Macek, Zdenka Boráková, Arcibiskupství pražské, Mgr.

Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Eugenie Miškovská, Marie Ra-
dikovská,  Marie Dolistová, Jan Blahuta, Elena Cásková, 
Václav Pikeš, Monika Zechovská, Martin Janousek, Martin 
Matuškovič, Jan Malý, Veronika Nováková, Irena Muhlo-
vá, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Tomáš Bayer, Josef 
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Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo 
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonym-
ní

od Mogadišu) a zastřelili ho před zraky jeho 
manželky a dětí. Fataho byl křesťanem již 
mnoho let a intenzivně se zapojoval do akti-
vit malého podzemního křesťanského spole-
čenství, uvedly zdroje. Místní křesťané mají 
podezření, že radikály o Fatahově vyznání 
někdo informoval. Útočníci také unesli jeho 
čtyři děti a manželku, kterou později propus-
tili pod podmínkou, že své děti nechá vycho-
vat jako vojáky. „Víme, že si děti odvedli, aby 
jim vymyli mozky, změnili jejich životní styl 
z křesťanského na muslimský a vyučovali 
je Korán,“ uvedl jeden zdroj. Jména unese-
ných dětí jsou Alí Daud (5 let), Fatuma Safia 
(7), Šaríf Ahmed (10) a Núr Saíd (15).
Podle zprávy křesťanského vedoucího, který 
se 22. července zúčastnil Fatahova pohřbu, 
jeden z příbuzných zavražděného muže po-
znamenal, že se na něj radikálové zaměřili 
právě kvůli opuštění islámu. Incident vyděsil 
všechny věrné křesťany v zemi sužované 
bezvládím, kde většinu území ovládají nelí-
tostní povstalci s cílem zlikvidovat každého, 
kdo se hlásí ke křesťanství. Vedoucí před-
stavitelé křesťanského podzemního hnutí 
musejí prchat ze svých domovů, aby je po-

vstalci nezabili, poznamenal jiný vedoucí, 
který se společně se sedmi dalšími dočasně 
přestěhoval na blíže neurčené místo. (Zdroj: 
Compass Direct)

Pozvedejte v modlitbách Fatahovu ženu 
a děti. Modlete se za ně, když truchlí nad 
ztrátou svého manžela a otce, a proste 
Pána, aby do jejich situace zasáhl a umožnil 
návrat dětí k matce. Modlete se za všechny 
křesťanské věřící, zejména somálské křes-
ťany muslimského původu, pro které před-
stavuje následování Krista nesmírné riziko. 
Proste Boha, aby svou církev v Somálsku 
posiloval a pomáhal místním křesťanům vy-
držet intenzivní pronásledování.

Kašmír - Zrakově postižený křesťan a jeho 
přítel obvinili skupinu opilých buddhistů 
z únosu a fyzického napadení. K incidentu 
došlo 1. září ve městě Leh v severoindickém 
spolkovém státě Džammú a Kašmír. Křes-
ťané distribuovali humanitární pomoc v ob-
lasti, kde záplavy a sesuvy půdy začátkem 
srpna zničily stovky domů a připravily o život 
přibližně 200 lidí.

Jen pár slov na závěr

Moc vám všem děkujeme za vaše modlitby, dary a podporu. 
Přeji vám usebraný advent jako přípravu na oslavu narozenin 

našeho Spasitele.
 Znovu upozorňujeme, že pokud potřebujete potvrzení o darech, 

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

Nigérie: Tři roky trápení rodičů dívek 
z Chiboku

Několik rodičů unesených dívek z Chiboku. 
(Fotografie: World Watch Monitor)

  Příbuzné nigerijských školaček unesených 
před třemi lety ze školní ubytovny sužuje ne-
jen zármutek a beznaděj, ale také strach, 
neboť původci jejich trápení dodnes terori-
zují město, unášejí místní obyvatele – a vy-
hýbají se trestu.
 Od doby, kdy džihádisté z Boko Haram 
unesli 276 dívek ze střední školy v Chiboku 
ve spolkovém státě Borno na severovýcho-
dě země, zemřelo 23 rodičů na různá one-
mocnění související se srdcem, další bojují s 
chronickým stresem. K dnešnímu dni ze za-
jetí uprchlo nebo bylo zachráněno 81 dívek. 
Podle všeobecného přesvědčení se únos-
ci rozhodli si dívky ponechat, když zjistili, 
jak se zviditelněním případu vzrostla jejich 
cena. (Zpočátku se holedbali, že všechny 
prodají jako otrokyně.) Více než dvě třetiny 
dívek jsou proto stále pohřešovány.
 Propuštění 21 dívek loni v říjnu rozdmýcha-
lo jiskřičku naděje nejen mezi příbuznými v 
Chiboku, ale také mezi dalšími křesťany v 
severovýchodní Nigérii, kteří jsou terorizo-
váni skupinami bojovníků Boko Haram již 
téměř osm let. Dívky jsou však kvůli výsle-
chům a také z bezpečnostních důvodů stále 
zadržovány a s rodinami se mohly setkat jen 
několikrát. 
 A tak obyvatelé Chiboku stále žijí ve stra-
chu, zatímco Boko Haram pokračuje v úto-
cích na osady v okolí. Mnoho rodin uprchlo 

do přibližně pět kilometrů vzdáleného Mbala. 
V Chiboku v současné době operují počet-
né vojenské jednotky a tři z třinácti škol fun-
gují jen v omezeném provozu. Rodiče mají 
strach posílat děti do školy kvůli obavám, 
že Boko Haram může kdykoli udeřit znovu. 
Veškeré aktivity církve probíhají za přísných 
bezpečnostních opatření.
 Nedávno zveřejněná zpráva UNICEF ho-
voří o prudkém nárůstu počtu dětí, které 
jsou nuceny k sebevražedným bombovým 
útokům – zatímco za celý rok 2016  bylo za-
znamenáno 30 útoků, jen za první tři měsíce 
letošního roku se jejich počet vyšplhal na 27. 
Autoři zprávy označují únosy dětí páchané 
Boko Haram jako „systematické“ a považu-
jí je za „hnací sílu“ aktivit skupiny v oblasti 
Čadského jezera. Unesené dívky jsou čas-
to nuceny předčasně vstupovat do manžel-
ských svazků, v rámci kterých se stávají se-
xuálními otrokyněmi.
 Modlete se, aby Bůh pomáhal dětem, kte-
ré se staly obětí únosů, jejich znepokojeným 
rodinám, a také všem Nigerijcům, kterým te-
roristické akce Boko Haram způsobily bolest 
a ztráty. 

Zdroj: World Watch Monitor, 
Assist News Service
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Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo 
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonym-
ní

od Mogadišu) a zastřelili ho před zraky jeho 
manželky a dětí. Fataho byl křesťanem již 
mnoho let a intenzivně se zapojoval do akti-
vit malého podzemního křesťanského spole-
čenství, uvedly zdroje. Místní křesťané mají 
podezření, že radikály o Fatahově vyznání 
někdo informoval. Útočníci také unesli jeho 
čtyři děti a manželku, kterou později propus-
tili pod podmínkou, že své děti nechá vycho-
vat jako vojáky. „Víme, že si děti odvedli, aby 
jim vymyli mozky, změnili jejich životní styl 
z křesťanského na muslimský a vyučovali 
je Korán,“ uvedl jeden zdroj. Jména unese-
ných dětí jsou Alí Daud (5 let), Fatuma Safia 
(7), Šaríf Ahmed (10) a Núr Saíd (15).
Podle zprávy křesťanského vedoucího, který 
se 22. července zúčastnil Fatahova pohřbu, 
jeden z příbuzných zavražděného muže po-
znamenal, že se na něj radikálové zaměřili 
právě kvůli opuštění islámu. Incident vyděsil 
všechny věrné křesťany v zemi sužované 
bezvládím, kde většinu území ovládají nelí-
tostní povstalci s cílem zlikvidovat každého, 
kdo se hlásí ke křesťanství. Vedoucí před-
stavitelé křesťanského podzemního hnutí 
musejí prchat ze svých domovů, aby je po-

vstalci nezabili, poznamenal jiný vedoucí, 
který se společně se sedmi dalšími dočasně 
přestěhoval na blíže neurčené místo. (Zdroj: 
Compass Direct)

Pozvedejte v modlitbách Fatahovu ženu 
a děti. Modlete se za ně, když truchlí nad 
ztrátou svého manžela a otce, a proste 
Pána, aby do jejich situace zasáhl a umožnil 
návrat dětí k matce. Modlete se za všechny 
křesťanské věřící, zejména somálské křes-
ťany muslimského původu, pro které před-
stavuje následování Krista nesmírné riziko. 
Proste Boha, aby svou církev v Somálsku 
posiloval a pomáhal místním křesťanům vy-
držet intenzivní pronásledování.

Kašmír - Zrakově postižený křesťan a jeho 
přítel obvinili skupinu opilých buddhistů 
z únosu a fyzického napadení. K incidentu 
došlo 1. září ve městě Leh v severoindickém 
spolkovém státě Džammú a Kašmír. Křes-
ťané distribuovali humanitární pomoc v ob-
lasti, kde záplavy a sesuvy půdy začátkem 
srpna zničily stovky domů a připravily o život 
přibližně 200 lidí.

Jen pár slov na závěr

Moc vám všem děkujeme za vaše modlitby, dary a podporu. 
Přeji vám usebraný advent jako přípravu na oslavu narozenin 

našeho Spasitele.
 Znovu upozorňujeme, že pokud potřebujete potvrzení o darech, 

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečné díky těm, kteří přispěli v období od 

1.2.2017 do 31.3.2017
Ing. Adamus Petr, Mgr. Adlt Miroslav, ThDr Adámek 
Milan, Benda Jan, Benák Vladimír,Bergerovi Miro-
slav a Iva, Bervidová Aurelie, Dr Beránek Alois, 
Bezděk Jan, Biernát Josef, Bittner Josef, Blahuta 
Jan, Blechová Marie, Boráková Zdenka, Bouchal 
Pavel, Breindl Barbara, Brůna František, Ing. Bub-
lan Jiří, Burget Radek, Busková Milada, Běhanová 
Ludmila, Cabejšková Marie, Mgr. Čaňo, Miroslav, 
Čechová Marta, Ing. Chalupník Pavel, Chrastina 
David, Chutná Františka, Daňková Eliška, Do-
ležel Radek, Dolníčková Hedvika, Dolák Petr, 
Dostalíkovi Ladislav a Libuše, Drbálková Jana, 
Dreslerová Jindřiška, Mgr. Dubský Zdeněk, Mgr. 
Duda Jaroslav, Dudková Ludmila, Dřevjaná Uršu-
la, Exner Karel, Farní Charita U P. M. Růžencové 
Plzeň, Fatková Terezie, Ing Fellner David, Felner 
František a Mariana, Fenclová Marie, Floryk Da-
vid, Fojtík Josef, Fridrichová Věra, Frolková Noela, 
Fujáková Růžena, Gabrielová Anežka, Gondorčin 
Juraj, Gottwald Jan, Grecmanová Mária, Grimo-
vá Magda, Haman Josef, Hana a JUDr. František 
Borkovi, Hanušová Marie, Mgr. Hanák Martin, Har-
sová Marie, Hasalová Jiřina, Hašková Dominika, 
Herynková Miloslava, Himlová Lenka, Hobzová 
Hedvika, Hofman František, Holečková Běla, Ing 
Holub Vítězslav CSc, Ing Horák Martin, Hošková 
Ludmila, Hořínek Jiří, Hubáčková Věra, Hunčová 
Marie, Hurbiš Josef, Jaceník Ján, Jandáček Milan, 
Janoušek Martin, Jansa Petr, Jargusová Andě-
la, Javorik Petr, Jašková Marie, Jebousek Josef, 
Jelínek Severín, Ježová Marie, JUDr Jiříček Vít, 
Jílek Petr, Jónová Veronika, Kábrt Pavel, Kacál-
ková Helena, Ing. Kadlec Jiří, Kašicová Jaroslava, 
Kaška Pavel, Kašpárková Jarmila, Kelnar Pavel, 
Knob Vilibald, Kolářová Eva, Kolářová Hana, Ko-
nečná Jana, Kongregace Sester Nejsvětější Svá-
tosti České Budějovice, Kopecký Josef, Kopecký 
Josef SDB, Kopečná Jiřina, Kopečný Vojtěch, Ko-
sařová Eliška, Krčmářová Anna, Kröner Ladislav, 
Kudla Martin, Kvapil Martin, Kvapilová Anna, Kší-
rová Alice, Lacinová Alžběta, Lazebníček Lukáš, 
Letocha Vladimír, Ing. Loub Josef, Macháčková 
Kateřina, Malečková Štěpánka, PhDr. Mančalová 
Jana, Marková Jana, Maternová Věra, Matysová 
Miloslava, Matůšů Marie, Matúšů Anežka, Micha-
lová Olga, Michlovi Jindřich a Lucie, Mikulášková 
Jaroslava, Mikšátková Jana, Ing. Mikšů Jindřich, 
Miškovská Eugenie, Mičánková Jaroslava, Mlej-
necký Jiří, Motanová Marie, Mühlová Irena, Mülle-

rová Karla, Navrátil Milan, Mgr Nedvědová Marie, 
Mgr Neudert Jan, Nevrklová Mária, Novosad Anto-
nín, Nováková Anežka, Nováková Daniela, Nová-
ková Veronika, Ondruš Jiří, PharmDr. Ondráčková 
Marie, Ondrůjová Anna, Mgr Papicová Ludmila, 
Pavelková Anežka, Pavelková Eva, Ing Pavlovská 
Lenka, Pekařová Marie, Pesanová Marie, Petřina 
Milan, Pikeš Václav, Plecháčová Zdena, Pode-
státová Jaroslava, Pohunková Miroslava, Pokor-
ná Marie, Polcar Vladimír, Polášek Karel, P. Mgr. 
Poláček Bohumil, Pomkla Petr, Popelková Jiřina, 
Pospíšil Milan, Pozděnová Anna, Bc. Pořízek Mi-
roslav, Prandner Rudolf, Prentis David, Procház-
ková Alžběta, Procházková Eva, Ptáček Bořivoj, 
Přikrylová Anna, Radikovská Marie, Raszyková 
Ludmila, Reichenbachová Jana, Romer Pavel, 
Řk. farnost Vyškov, Řk. farnost Hrob, Řk. farnost 
Starý Jičín, Řk farnost Louńovice pod Blaníkem, 
Sarofin Andrej, Schneider Václav, Sedlák Josef, 
MUDr Skovajsa Petr, Sládková Eva, Ing Sláma 
Jan, Slánský Stanislav, Smolen Štěpán, Sojka Bo-
humír, Součková Eva, Srba Marek, Stoklásek Jo-
sef, Straková Mária, Střeštík Vítězslav, Suchánek 
Aleš, Svobodová Dana, Synek Luděk, Šebelová 
Vladimíra, P.Mgr. Šich Josef, Šimánková Milena, 
Šnajdar Martin, Šopíková Zdenka, Šouláková Ma-
rie, Špačková Felicitas, Šváček Miloslav, Ing Tichý 
Borek, Tobola Petr, Tomášek Tomáš a Veronika, 
Tutoky Julius, Tvarochová Jiřina, Uhlík Václav, 
Václavík Jan, Valer Tomáš, Valná Krista, Vančíkovi 
Jaroslava a Alois, Vaněk Přemysl, Vávrová Jarmi-
la, MUDr Véghová – Velgáňová Mária, Vejtasová 
Jana, Vítová Marie, Vítovi Zdeněk a Pavlína, Vlas-
ková Agnesa, P. Mgr. Vlček Josef, Vodáková Eliš-
ka, Vokatá Ludmila, Voláková Drahomíra, Vondrák 
Luděk, Vondráčková Miluše, Vopelková Ludmila, 
Votíková Božena, Pharm.Dr. Vylíčil Lubomír, Ing. 
Záleský Jaroslav a Jitka, Záleský Petr, Zálešák 
Josef, Závalová Anežka, Zbranková Anna, Zie-
glerová Marie, MUDr Zítková Ludmila, Ing. arch. 
Žalud Stanislav, Železná Marta, Ing Žingor Daniel, 
Žídkovi Marie a Leo
 Děkujeme také všem, 
kteří nechtějí být uváděni nebo jejichž jména 

nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymní.

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi
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Køes�anská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí 
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostø-
edky pomáhat hájit právo na vyznání tak, jak je 
to vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lidských 
práv OSN, zvláštì ve Článku 18.

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 8
750 11 Přerov

 Tel: 581 203 438
       777 966 180 Vodafone
       605 413 050 T-Mobile
 e-mail: csi@csi-cr.cz
 Internet: www.csi-cr.cz

Bankovní spojení:   
ČSOB Československá obchodní banka 
 č.ú. 0278125043 / 0300

Prosba
Dárci a pøíznivci, kteøí posílají svùj 
penìžní dar poprvé,
a� laskavì oznámí svou adresu.
Vedení CSI dìkuje za porozumìní.

Úkoly CSI mohou být:

- modlitba za pronásledované køes�any
- psaní protestních dopisù patøièným politikùm  
 a úøadùm 
- sbírání podpisù ve prospìch pronásledovaných
- psát dopisy vìznìným a jejich rodinám
- podle možnosti poskytovat hmotnou podporu  
 jednotlivým pøípadùm
- působit na vládu a politiky, aby se Česká 
  republika na mezinárodním poli zastávala 
  pronásledovaných křesťanů
- pøinášet zprávy v médiích o pronásledovaných  
 køes�anech a o èinnosti CSI
- organizovat prosebné spoleèné modlitby
- finanèní podpora

Pøetisk textù tohoto zpravodaje je možný s udáním 
pramene. Vydává Køes�anská mezinárodní soli-
darita (CSI) jako zpravodaj pro vnitøní potøebu. 

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. František Kopečný.

MK ÈR E 12619

Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.

Podávání novinových zásilek povoleno Dohodou 
o podávání poštovních zásilek OBCHODNÍ PSA-
NÍ č. 708 03/2002 ze dne 13. 12. 2001.

Køes�anská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8

750 11  PØEROV
CZECH REPUBLIC

O.P.

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 11

549 01 Nové Město nad Metují
CZECH REPUBLIC

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 11
549 01 Nové Město nad Metují

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. Monika Kahancová.

Tisk - Tiskárna Smola

Placeno převodem
982507-0334/2011 

Nové Město nad Metují
  549 01 

Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteří 
chtějí nenásilným způsobem diplomatickými 
prostředky pomáhat hájit právo na vyznání tak, 
jak je to vyhlášeno ve Všeobecné deklaraci lid-
ských práv OSN, zvláště ve Článku 18.

Tel: 491 470 084
       737 852 903 T-Mobile
e-mail: csi@csi-cr.cz
Internet: www.csi-cr.cz
Bankovní spojení:
Česká republika
ČSOB Československá obchodní banka
č.ú. 0278125043 / 0300

Prosba
Dárci a příznivci, kteří posílají svůj 

peněžní dar poprvé, ať laskavě oznámí 
svou adresu. 

Vedení CSI děkuje za porozumění.

Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteří 
chtějí nenásilným způsobem diplomatickými 
prostředky pomáhat hájit právo na vyznání 
tak, jak je to vyhlášeno ve Všeobecné dekla-
raci lidských práv OSN, zvláště ve Článku 
18.
Potřebné spojení na Křesťanskou mezi-
národní solidaritu:
Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 11
549 01 Nové Město nad Metují
Tel: 491 470 084
       737 852 903 T-Mobile
e-mail: csi@csi-cr.cz
Internet: www.csi-cr.cz
Bankovní spojení:
Česká republika
ČSOB Československá obchodní banka
č.ú. 0278125043 / 0300
Slovenská republika
Prima banka
č.ú. 837 035 3002/5600
IBAN: SK75 5600 0000 0083 7035 3002


