
Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny!
(1 Kor 12:26)
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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!
   Organizace Open Doors zveřejnila přehled deseti nebezpečných mýtů o 
pronásledované církvi. (http://krestandnes.cz/deset-nebezpecnych-mytu-pro-
nasledovane-cirkvi/). 
    Mýty se týkají formy a intenzity pronásledování, zeměpisného rozšíření, 
dopadu na církev atd.  Nebudu je zmiňovat všechny, protože pravidelný čtenář 
našeho Zpravodaje je informován a mýtům o pronásledování křesťanů nepod-
léhá. V souvislosti s obsahem tohoto Zpravodaje bych zmínila jen některé. 
Třeba ten, že situace křesťanů je zlá jen na Blízkém východě, protože tam 
působí Islámský stát. Čtenář našeho Zpravodaje jistě o šíři pronásledování ví 

a také Zpravodaj, který držíte v ruce, je toho důkazem. Dočtete se v něm o diskriminaci v Turecku, 
KLDR, Číně, Nigérii, Súdánu, a dalších zemích. Samozřejmě, že se věnujeme i Blízkému východu.  
Už dlouho tušíme, že porážkou IS problém blízkovýchodních křesťanů zdaleka nekončí, protože IS 
není jedinou příčinou genocidy křesťanů. Ninivské planiny, ze kterých byli nuceni křesťané uprch-
nout, jsou sice osvobozeny, ale návrat do zničených měst, do oblasti mocenského vakua bez bez-
pečnostních záruk, je složitý až nemožný. O možné budoucnosti této dříve většinově křesťanské 
oblasti v severním Iráku se dočtete ve stati bývalého republikánského kongresmana a lidskopráv-
ního aktivisty Franka Wolfa. 
 Také syrský konflikt by mohl v dohledné době skončit. Přispět by k tomu mělo i ukončení vojenské 
podpory džihádistů ze strany USA. Toto rozhodnutí prezidenta Trumpa asi CIA nevítá, ale CSI vítá. 
Více ve vyjádření Johna Eibnera. Když jsme u Johna Eibnera - ten se sešel v Londýně s egyptským 
koptským papežem Tawadrosem II. a o své dojmy se podělil i se čtenáři Zpravodaje. 
Na stránkách Zpravodaje se také dočtete, že CSI nejen pokračuje v osvobozování otroků ze sever-
ního Súdánu, ale že také organizuje potravinovou pomoc hladem trýzněným obyvatelům Jižního 
Súdánu. Vaše štědré dary zde prostřednictvím CSI umožňují křesťanským otrokům zbavit se „oko-
vů“ a zachránit hladovějící před smrtí. Děkuji Vám.
 Mezi deseti mýty o pronásledování přece jen jeden chybí. Mýtus, že křesťané nejsou pronásledo-
váni v západních liberálních demokraciích. Tomuto tématu jsme se již ve Zpravodaji věnovali. Psali 
jsme o měkkém „soft“ pronásledování křesťanů na Západě. Ve chvíli, kdy píši tyto řádky, probíhá 
sběr podpisů ve prospěch Mary Wagnerové, kanadské aktivistky pro život, kterou čeká v úterý 12. 
září soud za vstup do torontské potratové kliniky, kde nabízela ženám růže a informace o alterna-
tivách k potratu. Za tento zločin jí hrozí 18 měsíců vězení „natvrdo“.  O „soft“ pronásledování tedy 
přestává být řeč. Liberálové (levicoví) mají sice svobodu ve svém názvu, jsou ale ochotni ve jménu 
humanistické ideologie potlačit naši svobodu slova, svobodu svědomí, právo na život, popřít vědu, 
když se jim to hodí, a třeba i uvěznit nepohodlné obhájce života, kteří se postaví proti kultuře smrti. 
Možná se nám někdy mohlo zdát, že CSI bude mít méně práce – např. po pádu komunistického 
bloku. Nebude! Tématu se budeme věnovat v některém z příštích Zpravodajů.
 Desátý mýtus o pronásledování křesťanů zní: „Stejně nic nezmůžeme“. Činnost CSI a Vaše ak-
tivita stojí na důsledném popření tohoto mýtu. Proto Vám děkuji za jakoukoliv pomoc, se kterou 
přicházíte. Každý z nás zmůže mnoho - naší nejsilnější zbraní je modlitba. Má moc rozlámat okovy, 
vysvobodit zajaté, pomoci a ulevit trpícím! Připravujeme proto na adventní období tiché modlitební 
vigilie za pronásledované křesťany a náboženskou svobodu. Budeme velice rádi, když se k připra-
vovaným setkáním připojíte, nebo se přímo zapojíte do organizace v různých místech v Čechách i 
na Slovensku. Podrobné informace přineseme v listopadovém Zpravodaji.
 Přeji Vám krásné dny pozdního léta a zachovejte, prosím, přízeň pronásledovaným křesťanům.

Ing. Monika Kahancová

	 Foto	na	titulní	straně:	Jižní	Súdán	–	žena	osvobozená	z	otroctví
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v Zürichu. Kromě organizačních záležitostí, 
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 „Je potřeba znovu si ujasnit svoje poslání. 
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kterými společně tvoříme jedno tělo Kristo-
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- Přenesením těchto starostí a událostí do  
 vědomí našim lidem, abychom co nejvíce  
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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, 
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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 
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Roky se CSI angažovalo přímým výku-
pem otroků v severním Súdánu, kam 
byli zavlečeni ze Súdánu jižního během 
dlouholeté občanské války. Teď oficiálně 
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Turecko: Americký pastor vězněn bez obvinění

 V Turecku žijící americký pastor Andrew 
Brunson je už téměř rok vězněn bez kon-
krétního obvinění. Turecké úřady ho podezí-
rají ze spojení s teroristickými organizacemi, 
nemají však důkazy.

 Andrew Brunson , otec tří dětí, už 23 roků 
působí jako pastor v protestantském spole-
čenství v Izmíru. Rodina, která pochází ze 
Severní Karolíny se nikdy ničím neprovinila. 
Dcera Jacquelina k tomu říká: „Otec je las-
kavý, je to náplň jeho života mít rád lidi a 
pomáhat jim. Chtěl strávit v Turecku zbytek 
života a nikdy ho nechtěl opustit.“ 
 V Turecku pracuje podobně jako Andrew 
Brunson asi tucet zahraničních pastorů. Je-
jich činnost není bezpečná. V dubnu 2007 
byl brutálně zavražděn německý pastor Til-
man Geske a jeho dva místní spolupracov-
níci. Také pastor Andrew byl terčem útoku, 
když odcházel z kostela.
Uvězněn bez obvinění
 Andrew Brunson a jeho žena Norine byli 
7. října 2016 předvoláni na policii. Tam byli 
ke svému překvapení předběžně zadrženi. 
Zatímco Norine byla 20. října propuštěna 
a bylo jí prodlouženo povolení k pobytu, 
její manžel zůstal uvězněn. Nyní je vězněn 
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Pensylvánii. Turecké noviny Yeni Asir míní, že 
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Takvim prohlašují, že Brunson je agentem CIA 
a patří k iniciátorům pokusu o převrat.
 Současní obhájci pastora prověřili všechny 
kontakty pastora, které by mohly být v jakéko-
liv formě spojovány s pučem a jeho iniciáto-
ry. Nenarazili na žádné podezření. Také jeho 
dcera považuje obvinění za absurdní. „To, co 
je mu vytýkáno je absurdní a je zcela v proti-
kladu s jeho dosavadním působením.“  Podle 
Aykana Erdemira, tureckého experta, chybí 
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rem. Domnívá se, že pastor, je Erdoganovým 
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ha Gülena. Turečtí úředníci nemají totiž ani 
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Trump a Erdogan
 Zatčení a věznění Andrew Brunsona  se 
řeší na nejvyšší politické úrovni. Podle neofi-
ciálních informací byl případ předmětem roz-
hovoru i mezi prezidenty Trumpem a Erdoga-
nem při Erdoganově návštěvě  USA. Trump 
žádal  Erdogana, aby Brunsona okamžitě 
propustil. Erdogan  ale nereagoval. Turci jsou 
přesvědčeni, že pastor je v kontaktu s teroris-
tickými organizacemi včetně Kurdů. Doposud 
však nepředložili pro svá tvrzení důkazy.
 Norine Brunsonová na Facebooku píše, že 
její manžel je statečný, plný naděje na pro-
puštění a žádá naléhavě o modlitby.
Norine	Brunsonová	–	v	pozadí	vězení	jejího	

muže

Žádejte propuš-
tění Andrew 
Brunsona - lístek 
na str. 5.
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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 

Pomoc CSI v Indii

Tábor utečenců

Utečenci před stanem

 Heon Soo Lim (62) je pastor korejské komu-
nity v Torontu, který založil v roce 1997 jesle 
a sirotčinec v komunistické Severní Koreji. Do 
této izolované země proto cestoval více než 
100 krát. Ze své poslední cesty v únoru 2015 
se ale doposud nevrátil. V červnu 2015 se 
objevil na státem inscenované tiskové konfe-
renci a vyznal se ze své osobní zrady. Podle 
oficiálních údajů organizoval státní převrat 
a připravoval vybudování religiózního státu.  
Na základě tohoto vynuceného doznání byl 
pastor obviněn z protistátní činnosti, shledán 
vinným a odsouzen na doživotí v pracovním táboře. Do dnešního dne o něm nejsou žádné 
zprávy. Neznáme ani adresu koncentráku, ve kterém je vězněn.
 Prosíme, podepište protestní lístek na následující stránce v pravo dole.

KLDR – Zapalme svíčku naděje pro pastora

Jižní Sudán: CSI pomáhá hladovějícím

 Mnoho obyvatel Jižního Súdánu hladoví. 
Již dlouhé měsíce se živí jen listím divokých 
rostlin. Spolupracovníka CSI Franco Majok 
pracuje toto léto na plné obrátky a díky jeho 
nasazení se pomoc od CSI dostane k mno-
ha podvyživeným a hladovým lidem. Kromě 
pokračujícího výkupování  otroků plánuje a 
organizuje tolik důležité rozdělování potra-
vin v oblasti severního Bahr-el-Ghazal. V 
červenci ho přijel do oblasti podpořit také 
výkonný ředitel CSI Benjamin Doberstein a 
redaktor Reto Baliarda.
 Blízko města Wanyok navštivili malé ves-
nické společenství. Někteří z obyvatel jsou 
bývalí otroci. Obyvatelé leželi pod stromem, 
aby se chránili před slunečním žárem. Jsou 
vyhublí a zesláblí. Všichni trpí hladem.

Zesláblá žena zápasí o 
přežití
Agol	Deng
  Na mladé ženě Agol 
Deng je nouze o potraviny 
zvláště patrná. Slaboun-
kým hlasem hovoří o svém 
stavu.  Dříve žila u hranic 
se Súdánem. Její rodina 
chovala dobytek a mohla 

se proto dobře najíst. “Ale jednoho dne se 
přihnali Arabové na válečném tažení proti 
Dinkům a sebrali nám všechny krávy. Tak 
nám nezůstalo nic”, vypráví se skloněnou 
hlavou. Později přišla do této vesnice, kde 
má příbuzné.
Měsíce jen divoké listí

Agol	Deng	a	
Abuk	Dut

  Také Abuk Dut 
a jejích pět dětí 
trpí hladem. 
Jsou vděční za 
přijetí do ves-
nice a střechu 
nad hlavou. 
Abuk nemá k 
jídlu nic jiného 
než listí. Má zde 
sice malé pole, 
ale jak říká: 
„Bez osiva ne-
mohu nic vypěstovat. Proto jsme již měsíce 
nejedli proso“. Kdysi koupila na trhu dříví a 
nějakou mouku, aby pro své děti něco uvaři-
la. Hlad utišili jen na nedlouho: “Pocit hladu 
nás stále provází.”
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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

------------------------------------------------------------------------------------

We are very concerned about the fate of Mr Andrew Brunson. Mr Brunson has been living 
in Izmir with his family for 23 years without ever doing anything wrong. Despite this, he was 
arrested in October 2016 and has been in prison since then, apparently without any deten-
tion order. Up to the present date, neither the conditions for custody have been checked nor 
have any formal charges been pressed against him, which constitutes a severe violation of 
fundamental principles of the rule of law. This raises doubts if there are any real intentions to 
conduct a fair and transparent trial. 
Turkey claims to be a democratic constitutional state. We therefore urge you to check if the 
process against Mr Brunson is in conformity with the rule of law and to steer it in the right 
direction. Further, we ask you to see to it that the court in charge in due course gathers the 
evidence for the accusations against Mr Brunson and checks if there are reasons either for 
upholding his custody or for a convicting sentence. Should this not be the case, we ask you 
to immediately release Mr Brunson.
Yours sincerely,

 

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

Excellency,
With great concern I have heard about the case of the 62 years old Canadian  pastor  Heon 
Soo Lim, who has been arrested in February  2015 . He has been sentenced  to  life in prison 
under hard  labour.
Since 1997, Pastor Lim has made more than Hundred trips to North Korea supporting people  
where  help is most needed, including an orphanage, public schools and a nursing home  
in your country. His journeys were not at all political. Now he is being accused for crimes 
against the State.
I am calling for your urgent intervention in this situation – to aid freeing Pastor Lim and assist-
ing him in his return back home in Canada.
Yours Respectfully,

 

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

 S velkými obavami sleduji případ kanadského pastora Lima, který byl uvězněn v únoru 2015. Byl 
odsouzen na doživotí v pracovním lágru.
Pastor navštívil KLDR od roku 1997 více než 100 krát, aby podporoval potřebné. Založil sirotčinec, 
veřejnou školu a jesle ve vaší zemi. Jeho návštěvy nebyly v žádném případě politické. Nyní byl 
odsouzen za kriminální činy proti státu. 
Vyzývám Vás, abyste intervenoval v jeho prospěch a po jeho propuštění mu pomohl odcestovat do 
Kanady.
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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. 
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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

 Také ona cítí, že je na konci svých sil. 
„Jsem příliš slabá, abych mohla pracovat na 
poli a tak nám nezbývá k jídlu nic jiného, než 
to listí“, dodává s hořkostí. Navíc má starost 
o svého vnuka Erojo. Jeho rodiče jsou ne-
zvěstní. Vesnické společenství je to jediné, 
co jim zůstalo. 

Benjamin	Doberstein	přiděluje	
kozu-živitelku

Pěšky od vesnice k vesnici
 Franco Majok z CSI se zaměřuje na malá 
zapomenutá vesnická společenství. Během 
svého mnohatýdenního pobytu v Jižním 
Súdánu putoval často pěšky od vesnice k 
vesnici a potkal tak mnoho lidí v zapadlých 
koncích země. Také malá společenství blíz-
ko města Wanyok neponechal nepovšim-
nuta. Franco dovedl vesničany na oplocený 
pozemek, kde měl uložené 100 kilové pytle 
prosa. Franco odemkl sila a každému naložil 
50kg prosa. To jim postačí při skromné spo-
třebě na celý měsíc. Tito lidé však umí dobře 
hospodařit a tak jim zásoba může vystačit i 
na delší dobu.
 Také Agol, Abung a Abuk dostali svých 
50kg. Jejich vděčnost a úleva je zjevná, 
zvláště u Agol. Ale úsměv na její tváři je 
málo znatelný. Tak velké je její vyčerpání po 
měsících hladovění.
 Dík štědrým darům přispěvatelů CSI obdr-
žely stovky lidí a rodin 25 až 50 kg prosa a 
jejich nouze byla přeci jen zmírněna. 
 Také pro 400 osvobozených otroků, které 
CSI v červnu dopravila ze severu do vlasti, 
je stávající hladomor velkou hrozbou. Přesto 
nás bývalí otroci ujišťovali, jak jsou rádi zpět 
ve své vlasti. Konečně zde mohou žít vol-
ně, bez bití a zneužívání. I v otroctví si hladu 
užili dost, protože jejich páni jim toho moc 
k jídlu nedávali. CSI jim do nového začátku 
pomáhá. Dostanou nejen dávku prosa, ale 
rodina dostane kozu na mléko.

Zdroj:	CSI

Jižní Súdán: Osvobozeno 400 otroků 
Distribuce potravin 
 Osvobození otroků proběhlo ve dnech 17. 
a 18. června. CSI osvobodila  400 otroků ze 
severního Súdánu. Po osvobození každý 
osvobozený otrok obdržel kozu, balíček pro 
přežití včetně podzemnice olejné a motyčky 
a 50 kg čiroku (obvykle distribuujeme 2 kg / 
osobu, kvůli hladomoru bylo množství zvý-
šeno na 50 kg). Kolektivně také bývalí otro-
ci obdrželi dva býky. CSI doprovázely dvě 
zdravotní sestry kvůli ošetření případných 
zranění.

Předchozí kroky
 Příprava na potravinovou krizi začala v 
listopadu roku 2016, kdy zaměstnanci CSI 
zaznamenali jasné známky hrozícího nedo-
statku  potravin v roce 2017. CSI začala bě-
hem celého roku hromadit další čirok, který 
pak byl rozdělen na konci března 2017 mezi 
665 rodin (každý získal 25 kg).
Činnost v červnu a v červenci
 CSI koupila téměř 200 000 kg čiroku pro 
rodiny v Jižním Súdánu. CSI distribuovala 
tento čirok 3136 rodinám v Aweil North (stát 
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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.

Sýrie - CSI vítá ukončení americké podpory 
džihádistů v Sýrii

 
 
 

Lol) a Aweil East State. Každá rodina obdr-
žela 50 kg čiroku, což je zásoba na 30 - 40 
dní. Začátkem srpna by už měly farmy začít 
produkovat potraviny. Zdá se, že na rozdíl 
od roku 2016 jsou povětrnostní podmínky 
pro dobrou sklizeň příznivější. V loňském 
roce totiž došlo k záplavám v bažinatých 
oblastech severního Bahr el-Ghazal.

	 ženy	osvobozené	z	otroctví	si	odnášejí	
pytle	čiroku 

 Čirok byl rozdělen během 7 velkých a ně-
kolika menších distribučních akcí. Během 
největší distribuce pracovníci CSI a místní 
tým distribuovali čirok 1500 lidem z více než 
20 vesnic! V některých případech museli 
lidé absolvovat až 4 hodinový pochod, aby 
se dostali do distribučního místa. Kvůli deš-
tivému období jsou cesty pro nákladní vůz 
nesjízdné a nejvzdálenější vesnice jsou pro 
něj nedostupné.

 Podle deníku Washington Post, který cituje anonymní „úředníky“, 
prezident Donald Trump nařídil CIA, aby ukončila skryté vyzbrojová-
ní a výcvik protivládních rebelů v Sýrii.  Od roku 2011, kdy prezident 
Barack Obama prohlásil, že syrský prezident Bašár Asad musí od-
stoupit, aby se tak otevřela cesta k demokracii, dodaly Spojené státy 
protivládním rebelům velké množství zbraní. Jeden bývalý americký 
úředník citovaný  New York Times popsal tok jako kataraktu (vodo-
pád) zbraní. Větší část se dostala do rukou sunnitských džihádistů 
z ozbrojených skupin, které na všech územích, které kontrolovaly, 
zavedly diskriminační právo šaría a prováděly náboženské čistky. 
Bývalý viceprezident Joe Biden potvrdil mýtus o ozbrojené „demo-
kratické“ opozici v Sýrii, když uznal, že pro USA neexistuje umírněný John	Eibner
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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.

proud protiasadovské opozice. V kombinaci 
s ještě větší objemem transferů zbraní a pro-
středků od sunnitských spojenců Washing-
tonu, zejména Saúdské Arábie, Kataru a Tu-
recka, se začala „katarakta zbraní“ podobat 
spíše mocné Niagaře.
 Do léta roku 2011, kdy prezident Obama 
oznámil svou syrskou politiku týkající se 
změny režimu, zemřelo podle OSN v důsled-
ku povstání „arabského jara“ zhruba 3000 
lidí.  Do současnosti, kdy prezident Trump 
konečně ukončil dodávky zbraní, zemřelo té-
měř půl milionu Syřanů. Dalších 6,3 milionů 
Syřanů je vnitřně vysídlených a zhruba stej-
ný počet odešel do zahraničí. Miliony těch, 
kteří zůstali ve svých domovech, se propad-
ly do naprosté bídy. Mezi cílené oběti patří 
křesťané a příslušníci dalších náboženských 
menšin. Bývalý ministr zahraničí John Ke-
rry v roce 2016 konstatoval, že náboženské 
čistky namířené proti křesťanům, Jezidům,  
šiitům a dalším menšinám v Iráku a Sýrii lze 
označit za genocidu. Jeho prohlášení se ale 
omezilo pouze na zvěrstva páchaná Islám-
ským státem. Džihádisté z řad povstaleckých 
sil, kteří dostávali americké zbraně, nebyli z 
provádění náboženských čistek obviňováni.
 Během svých cest do regionu jsem osobně 
viděl řadu znesvěcených kostelů a klášterů 
a slyšel svědectví křesťanů, kteří byli proná-
sledováni jinými povstaleckými skupinami 

než Islámským státem. Také jsem se setkal 
s umírněnými sunnitskými muslimy, kteří 
byli nuceni uprchnout z oblastí ovládaných 
džihádistickými milicemi podporovanými 
Washingtonem a jeho spojenci. Dopad této 
politiky se rozšířil daleko za hranice Sýrie. 
Vyzbrojení arabských džihádistů k boji proti 
sovětům v Afghánistánu v osmdesátých le-
tech posílilo Usámu bin Ládina a džihádis-
tické teroristické sítě po celém světě. Opa-
kování této politiky v Sýrii vyvolalo podobně 
ničivé následky. Vzestup sunnitského terori-
smu ve Spojených státech a Evropě je přímo 
spojen s posílením a podporou džihádistů v 
Sýrii v posledních šesti letech.
 Z nedávné minulosti víme, že ozbrojování 
džihádistických teroristů a jejich využití při 
prosazování geopolitických cílů nikdy neby-
lo v dlouhodobém zájmu Spojených států. 
Oceňuji prezidenta Trumpa a jeho tým za 
ukončení této podpory džihádistů a těším 
se na další opatření, která odradí naše is-
lámské spojence v regionu od pokračující 
podpory násilného džihádu v Sýrii, Iráku a 
zbytku světa. Tímto krokem zahájil prezident 
Trump dlouhou cestu k naplnění cílů kampa-
ně CSI:  No Arms for Terrorists (žádné zbra-
ně teroristům).

John	Eibner,	Ph.D.	
ředitel	CSI-USA	a	vedoucí	blízkovýchodní-

ho	projektu	CSI

Nigerie: Na křesťany útočí fulští pastevci
 Ve spolkovém státě Kaduna dochází stále 
častěji k útokům fulských pastevců na křes-
ťanské vesnice. Oblast patří ke katolické 
diecézi Kafanchan, se kterou CSI spolupra-
cuje při pomoci obětem násilí. 
 Osada Godogodo leží na severu spolko-
vého státu Kaduna. Již dlouho zde lidé žijí v 
nejistotě a strachu před brutálními útoky fa-
natických muslimů z řad fulských pastevců. 
Přesto se mnozí z vesničanů nedají jedno-
duše vyhnat. Např. Samuel Danjuma a jeho 
rodina. Denně dře Samuel na poli, aby uživil 
rodinu a děti mohly chodit do školy.
Vytažen se skrýše
 24. září loňského roku se život Samuelo-

vy rodiny i ostatních vesničanů úplně změ-
nil. Toho sobotního rána vpadli do převážně 
křesťanské vesnice fulští mohamedáni. Na-
stala panika. Většině obyvatel se podařilo z 
osady uprchnout do vedlejší vesnice. To se 
podařilo i Samuelově ženě a jejich čtyřem 
dětem.
 Samuel ale uprchnout nestihl. V době 
přepadu se právě vracel do své chýše a 
tak vlezl pod postel. Za křiku Allahu Akbar 
táhli nájezdníci osadou. Několik jich vpadlo 
do Samuelovy chýše a začali ji prohledávat. 
Jeden z nich zvedl matraci z postele a uvi-
děl Samuela. Vytáhli ho z úkrytu. Mačetou 
ho těžce zranili na hlavě a zádech. Protože 
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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! 

Izrael, Švýcarsko: Nejstarší křesťanské společenství na světě je ohroženo
	 Libanonský	blízkovýchodní	expert	Franck	Salameh	hovořil	v	Curychu	o	historii	a	současné	
situaci	křesťanů	ve	Svaté	zemi.
 Ve své přednášce upozornil na tendenci v mediích a vědě dávat novou identitu obyvatelům 
Svaté země: Křesťané jsou stále častěji v pojetí arabského nacionalismu označování jako 
„Arabové“ nebo „Palestinci“, zatímco oni sami se považují za náboženské společenství.
 Salamech shrnul dějiny křesťanů ve Svaté zemi od začátku křesťanství. „Během muslim-

omdlel a nehýbal se, považovali ho za mrt-
vého. Nechali ho ležet a dům zapálili. Samu-
el vzpomíná: „Když jsem přišel k sobě, byl 
dům v plamenech. Měl jsem velké bolesti 
ze zranění mačetou a spáleniny na nohou. 
Přesto se mi podařilo vyprostit se z hořícího 
domu.“ 

Samuel	 Danju-
ma
Venku padl na 
kraj cesty před 
svým domem. 
Příští den ho 
našel další 
přeživší, „dob-
rý samaritán“, 
jak pozname-
nal Samuel.  
Ten odvezl 
těžce raněné-
ho muže do 
nemocnice v 
Kachanchanu, 
kde byl ihned 
ošetřen. Rodi-
na byla o jeho 

stavu informována.
Napadení nemocnice
 Hned druhý den proběhla zpráva, že Fu-
lani hodlají napadnout nemocnici, a propuk-
la panika. Někteří zaměstnanci nemocnici 
opustili, jiní se snažili uklidňovat tlačenici a 
snažili se alespoň pár nemocných přepravit 
do jiného blízkého špitálu. „Pro mne a mnoho 
dalších nemocných nezbylo místo. Byli jsme 
ponecháni na silnici a museli se o sebe sami 
postarat,“ vzpomíná Samuel. Nakonec se o 
něj postarala jeho žena, která zajistila ubyto-
vání u známých ve městě. Samuel ale nutně 
potřeboval odbornou lékařskou pomoc. Vel-

mi se mu ulevilo, když byl po čtyřech dnech 
umístěn na klinice, kde mu zachránili život a 
rodina byla opět pohromadě.
 CSI podporuje ve spolupráci s místními 
spolupracovníky z diecéze Kafanchan  oby-
vatele zpustošených obcí podobně postiže-
né jako Samuel a jeho rodina.  CSI financuje 
náklady na léčbu a poskytuje příděly potra-
vin. Samuel s rodinou se vrátil. Čtyřnásobný 
otec rodiny doufá, že se mu podaří znovu 
postavit vyhořelý dům a že brzy začne far-
mařit, protože je zase schopen pečovat o 
rodinu.

Masakr v Godogodo a pomoc CSI
 Samuelova rodina patří k 2819 obyvate-
lům křesťanské obce Godogodo, kteří byli 
při přepadení Fulany vyhnáni. Muslimové 
zabili 30 obyvatel, zranili 16 lidí, zničili 326 
domů a kostel. 
 CSI se pokouší nouzi v Godogodo a dal-
ších vesnicích na jihu spolkového státu 
Kaduna co nejvíce mírnit ve spolupráci s 
diecézí Kafanchan bylo rozděleno 50 vel-
kých pytlů rýže a 250 litrů palmového oleje. 
Obětem bylo rozděleno také oblečení, léky a 
dětem školní potřeby.                   

Zdroj:	CSI
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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! 

ské nadvlády byli chápáni jako menšina ve 
své původní vlasti. Byli podrobeni statutu 
dhimmi.“
 Počet křesťanů za uplynulých čtrnáct sto-
letí velmi klesl. „Dnes jsou křesťané jen stí-
nem své existence před příchodem islámu. 
Představují 2% obyvatelstva – v Izraeli jich 
žije asi 160 000, na Západním břehu Jordá-
nu a v pásmu Gazy  40 000.“
 V rámci hranic Izraele jsou křesťané židov-
skou většinou mlčky trpěni. Soužití je osla-
beno resentimenty po arabsko-izraelském 
válečném konfliktu. Přesto je Izrael bezpeč-
nějším přístavem křesťanů v tomto pro ně 
nebezpečném regionu. „Od svého založení 
se Izrael nebrání přijímání křesťanů, zatím-
co na celém Blízkém východě jejich počet 
trvale klesá.“
 Naproti tomu podléhají křesťané na pales-

tinských územích režimu dhimmi. „Křesťané 
zde zkrátka žijí jakoby krátce před svým zá-
nikem.“ Denně se potkávají s nepřátelstvím. 
Musí snášet svévolné a zlomyslné poškozo-
vání domů, veřejné pohrdání, zastrašování, 
utlačování a nucení dodržovat islámské prá-
vo. Tisíce křesťanů se proto rozhodlo oblast 
opustit. Město Betlém bylo v šedesátých 
letech minulého století z 90 % křesťanské. 
Dnes pod nadvládou úřadů palestinské au-
tonomie klesl jejich počet pod 30 %.
 „Křesťané ve Svaté zemi potřebují více 
než uznání a účast“, říká Salameh a dodává: 
„Potřebují odpověď na otázku, má-li jejich 
kultura, civilizace, dějiny a jazyk význam a 
zkrátka zda má být jejich kultura zachráněna 
nebo ne.“                                            

Zdroj:	Joel	Veldkamp,	CSI

John Eibner  (CSI) se setkal s koptským papežem Tawadrosem  II

 Koptský	papež	Tawadros	 II.	navštívil	 za-
čátkem	května	2017		Anglii.	Na	bohoslužbu	
věnovanou	 utrpení	 koptských	 křesťanů	 v	
Egyptě	byl	pozván	také	zástupce	CSI	–	John	
Eibner.	
 Při své první návštěvě Anglie papež Ta-
wadros II sloužil mši v koptské katedrále sv 
Jiří v Stevenage nedaleko Londýna. Při té 
příležitosti se setkal se zástupci církví, politi-
ky a občanské společnosti.
CSI už roky podporuje koptské křesťany
 Pro Dr. Johna Eibnera, manažera blízko-
východních projektů CSI šlo o velmi důleži-
tou událost. CSI udržuje dlouhodobé vztahy 
s koptskou církví v Egyptě. Vše začalo už v 
roce 1980, kdy CSI naléhala na egyptskou 
vládu, aby propustila bývalého koptského 
papeže Shenouda III. z  domácího vězení. 
Od té doby pomáhala CSI chudým koptům 
získávat občanské průkazy, aby měli přístup 
k veřejným službám. CSI se rovněž už mno-
ho let angažuje v boji proti únosům, nuce-
ným konverzím a vynuceným manželstvím 
koptských dívek. Vydali jsme dvě zprávy a 
shromáždili více než 30 000 podpisů pod 
protestní petice. Několik let také podporuje-
me křesťanskou školu, která byla zničena v 

roce 2013 Muslimským bratrstvem. 

Rostoucí násilí
 „Bylo to velmi emotivní moment,“ řekl 
John Eibner po setkání s papežem Tawadro-
sem II. „Koptský papež je krásná osobnost, 
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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-

Egypt: Reakce muslimských předáků jsou nedostatečné
 Přestože od vraždy egyptských křesťanů 
uplynulo už hodně času, náboženští před-
stavitelé islámu se zdržují rozhodného od-
souzení tohoto zločinu. Spíš by se dalo mlu-
vit o jistém přitakávání těmto činům – říká 
pro Vatikánský rozhlas polský jezuita P. Wie-
sław Gontarz.

 Mučednická smrt 29 Koptů otřásla světem. 
V prvních zprávách byla řeč o ostřelování 
autobusu s křesťanskými poutníky. Výpově-
di svědků zločinu, kterým se podařilo přežít, 
ukázaly mnohem dramatičtější obraz. Pout-
níci byli vyvedeni z autobusu a postupně 
požádáni o vyznání víry v Mohameda. Kdo 
odmítl, byl zastřelen. Tento osud potkal také 
malé děti.
 „Žijeme v zemi mučedníků a ukazuje se, 
že církev je připravena na tento typ mučed-
nictví“ – podotkl polský jezuita, který už 30 
let pracuje v Káhiře. Nejotřesnější v této tra-
gédii je smrt dětí. Právě jejich poprava šoku-
je křesťany a všechny lidi, kteří mají svědo-
mí. Příznačné je, že egyptská média tento 

aspekt zločinu zamlčují, říká P. Gontarz.
 „Nevím, zda se to rozšířilo do světového 
zpravodajství, ale v Egyptě se velmi málo 
mluvilo o tom, že ve skupině byly také děti. 
Při útoku byly zabity dokonce dvouleté děti. 
Ti, kdo o tom vědí, k nimž došly tyto zprá-
vy, jsou šokováni: jak je možné, že v Božím 
jménu, ve jménu náboženství jsou zabíjeny 
nevinné děti... Měl jsem možnost setkat se 
s muslimy v poslední době. Slyšel jsem od 
nich: proč nereagujete, proč se nechcete 
mstít? Jsou překvapeni, že ani v takových 
případech v evangeliu neexistuje něco jako 
odveta. Udivuje je, že křesťané neodpovídají 
na zlo zlem. A to je – jak se mi zdá - silou 
církve, silou křesťanů, kteří jsou připraveni 
dát život pro Krista.“ 
 Polský jezuita podotýká, že egyptská 
média se vyhýbají náboženskému aspektu 
tohoto zločinu. Vnímají ho výlučně v poli-
tických kategoriích, jako pomstu protivníků 
prezidenta Al- Sisiho. Snaží se Egypťanům 
vemluvit, že křesťané podpořili prezidenta, 
a proto se tzv. Islámský stát mstí právě na 
nich. To je oficiální linie médií, dodává polský 
jezuita z Káhiry. Zdůrazňuje zároveň, že ná-
boženství a jeho způsob interpretace nelze 
od tohoto zločinu oddělit. Teroristi vraždí ve 
jménu islámu a jeho boha. Reakce nábožen-
ských představitelů na tuto tragédii je nedo-
statečná. Tvrdí to dokonce i sami muslimové 
– říká P. Gontarz.
 „Zvláštní	 roli	 tu	 sehrává	 Univerzita	 Al-
-Azhar,	 která	 se	 nevyslovuje	 dostatečně	
jasně,	nevystupuje	ostře	proti,	její	slova	od-
souzení	 jsou	slabá	a	vyznívají	do	prázdna.	

cele oddaná potřebám koptských křesťanů.“
 „Podobně jako byli koptští křesťané mučeni a zabíjeni v minulých staletích, tak i dnes jsou 
zabíjeni pro svou víru.“ řekl Tawadros II. při bohoslužbě. Ve skutečnosti se ale koptové stáva-
jí v posledních měsících stále častěji terčem krvavých teroristických útoků. Jen v roce 2017 
se stali obětí chladnokrevných vražd, stovky křesťanů byly vyhnány ze Sinajského poloostro-
va Islámským státem. Došlo ke smrtícím útokům na dva kostely o Květné neděli i k pokusu o 
atentát na Tawadrose II. Koptove žijí ve velkých obavách. Tawadros II ale povzbudil křesťany, 
aby se nevzdávali: „Musíme jednat se všemi lidmi s Kristovou láskou, kdekoli a kdykoli.“ CSI 
bude v Egyptě dělat i nadále totéž.

John	Eibner	a	Reto	Baliarda	(CSI)
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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-

Neprosadí	 se	 v	 médiích.	 Kdyby	 existova-
lo	ostré	odsouzení,	určitě	by	se	dostalo	na	
první	strany	novin	nebo	do	televize.	Zvláštní	
je	 také	 to,	 že	 oficiální	muslimská	 prostředí	
reprezentující	 islám	 nevystupují	 s	 radikál-
ním	odsouzením	činů	tohoto	druhu	a	že	tedy	
existuje	cosi	jako	–	nechci	říci	akceptování	–	
ale	určité	připuštění	toho,	že	k	těmto	útokům	
dochází	 ve	 jménu	 náboženství.	 Neslyšíme	

nic	o	distancování	se,	odsouzení	těchto	lidí,	
o	jejich	vyloučení	z	islámského	společenství.	
Nic	takového	tu	není.	A	očekávalo	by	to	do-
konce	i	mnoho	muslimů.	To	nám	chybí!	Ra-
dikálnější,	 jasné	 stanovisko,	 že	 činy	 tohoto	
druhu	 jsou	neslučitelné	s	 islámem.	Protože	
cosi	takového	tu	je,“	říká polský jezuita z Ká-
hiry, P. Wiesław Gontarz.

Zdroj:	RV

 Bývalý republikánský kongresman Frank 
Wolf, který měl během svého mandátu 

hlavní slovo v otázce  
lidských práv a nyní je 
uznávaným vedoucím 
pracovníkem v iniciati-
vě Wilberforce 21. sto-
letí (organizace, která 
se zasazuje o ochranu 
a obnovu náboženské 
svobody po celém svě-
tě), se právě vrátil ze 
své páté návštěvy Irá-

ku a přivezl znepokojivou zprávu. Zatímco 
americké síly dosáhly velkého pokroku na 
bojišti, křesťanské a jezídské oblasti, které 
navštívil, byly během války zcela zničeny. 
Hrůzy války - znásilňování, nucené konverze 
k islámu, zotročení - vyděsily ty, kteří přežili. 
Pohyboval se v oblastech, kam nemá perso-
nál amerického velvyslanectví povolen vstup 
– hora Sindžár, město Sindžár, Bartella, Ka-
rakoš, Nimrud, Erbíl, Dahuk a Mosul. V těch-
to oblastech žilo 1,5 milionu křesťanů, podle 
Wolfova odhadu jich nyní v oblasti zbylo 250 
000. V některých městech byly infrastruk-
tura úplně zničena a rodiny žijí ve stanech 
patřících bdělým sympatizantům Islámského 
státu, kteří jsou také v táborech pro vysídle-
né osoby. Ve své zprávě píše: „Po třech le-
tech a po osvobození většiny křesťanských 
a jezídských sídel v severním Iráku, včetně 
Mosulu, vzrůstá obava, že mnohé etnické a 
náboženské menšiny se nebudou moci vrátit 
domů nejen kvůli  úplnému zničení oblasti, 
ale i proto, že roste politické napětí mezi 
ústřední vládou Iráku, regionální vládou Kur-

distánu a dalšími nestátními subjekty. Pokud 
se Spojené státy a mezinárodní společenství 
nerozhodnou pro odvážné řešení, obávám 
se, že budeme svědky konce křesťanství v 
kolébce křesťanství se ztrátou náboženské 
a etnické rozmanitosti v celém regionu, což 
by mohlo vést k další destabilizaci Blízkého 
východu a mohlo představovat hrozbu pro 
americké národní bezpečnostní zájmy.“
  V telefonickém rozhovoru zdůraznil, že 
tato společenství prožívají kritické období: 
„Je silná vůle začít znova,“ řekl. „Lidé jsou na 
cestě. Ale otázkou číslo jedna je jejich bez-
pečnost.“ Stovky křesťanských rodin se vrá-
tily domů na Ninivské pláně, ale uprchnou 
znovu a další se nevrátí, pokud nebudou mít 
pocit osobní bezpečnosti.  Nyní jsou kon-
frontování s přítomností šíitských milicí, irán-
ských zástupců  v této oblasti. Ale jakmile by 
byli vydáni na milost bojovníků Islámského 
státu, nemohli by zůstat. V těchto oblastech 
neexistuje žádné americké velvyslanectví, 
konzulát nebo základna pro obyčejné křes-
ťany, nikdo je tedy nepodpoří v jejich vážné 
a těžké situaci.
Jsou to geopolitické i humanitární otázky
 V Íránu jednali úředníci Teheránu, Bag-
dádu a Damašku pod dohledem generála 
Qassama Soleimaniho, vedoucího íránské 
revoluční gardy Quds Forcea zodpovědné-
ho za expanzivní operace.  Koordinovali vy-
tvoření pozemního koridoru táhnoucího se 
od Íránu přes Irák až do syrského přístavu 
Latakia na břehu Středozemního moře. Po-
kud bude koridor vytvořen, posílí Hizballáh 
a Asada a stane se přímou hrozbou pro Iz-
rael a regionální zájmy USA i národní bez-

Frank Wolf: Krátké okno k záchraně křesťanů v Iráku
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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?
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 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!

Aramejci přicházejí o kostely, kláštery a 
hřbitovy
 Turecký stát konfiskuje na základě de-
kretu  tisícileté aramejské kulturní dědic-
tví a převádí více než 50 kostelů a klášte-
rů včetně hřbitovů tureckému úřadu pro 
náboženství (Diyanet) .
 Daniyel Demir, předseda Spolkového sva-
zu Aramejců v Německu říká: „Současné 
násilné hromadné konfiskace v Tur Abdin 
na jihovýchodě Turecka jsou bezpříkladné 
a mají nepředstavitelný rozsah. Podle před-
stavených kláštera Mor Gabriel je situace 
nepřehledná a není známo, jaké budou příští 
kroky státu. Každopádně je třeba konstato-
vat, že převod více než 50 kostelů a klášterů 
včetně hřbitovů na turecký náboženský fond 
jen jen špičku ledovce. Z textu jasně plyne, 
že „diyanet“ převádí tisícileté aramejské kul-
turní dědictví na třetí stranu, což může končit 

v lepším případě změnou na muzea, v hor-
ším proměnou na mešity. Vyzýváme němec-
kou vládu, aby stála pevně na aramejské 
straně.“
 Již roky upozorňuje Spolkový svaz Ara-
mejců v Německu spolkovou vládu a odpo-
vídající evropské orgány na to, co se děje s 
aramejským kulturním dědictvím v Turecku.
Aramejci nemají statut menšiny
 Nejde jen o poslední vlnu vyvlastňování, 
ale o dlouhodobý proces zhoršování situace 
tureckých Aramejců. Aramejci nejsou v Tu-
recku uznávanou menšinou, a proto nemo-
hou svá práva, jako např. elementární právo 
na náboženskou svobodu, na odpovídající 
úrovni požadovat ani prožívat. Zároveň ne-
mohou vlastnit a stavět kostely, případně je 
to spojeno s velkými těžkostmi a překážka-
mi. Komplikované je rovněž vzdělávání a 
výchova kněžského dorostu i úředního po-

pečnost. Írán bude schopen dodat milicím v Iráku, Sýrii a Libanonu zbraně, materiál i vojáky. 
Navíc tento vývoj podpoří sunnitsko-šíitskou rivalitu mezi Íránem a Saúdskou Arábií a po-
vzbudí sektářské násilí. Po pádu IS v Iráku, zde bude existovat mocenské vakuum a je třeba 
toto vyřešit, aby se zabránilo zákeřnému šíření iránského vlivu.
 Aby dosáhli svých cílů, iránský režim v současnosti sponzoruje nákup křesťanské země v 
ninivských pláních šíitskými Šabaky- menšinovou skupinou šíitských Turkmenů. Křesťané s 
prodejem své země Šabakům souhlasí, protože se obávají, že jim jejich země stejně bude 
ukradena. Jde ale o zákeřný plán, který vymysleli šíitští duchovní v Íránu, aby očistili ninivské 
křesťanské pláně a vytvořili oblast íránského vlivu s šíitskou dominancí, která se táhne od 
Íránu na východě až k Hizballáhu v Libanonu na západě.

   Wolf také řekl: „ Je nutné vytvořit malou sku-
pinu s čerstvým pohledem, která by zhodnotila 
situaci po pádu IS. Musí být zřízen úřad, kte-
rý bude zajišťovat rekonstrukci, bezpečnost a 
další okamžité potřeby. Pokud vláda provede 
odvážnou akci, bude zde křesťanská komuni-
ta. Pokud ne, nebude. Pokud křesťanské spo-
lečenství uvidí, že se něco děje, doufám, že 
až do konce roku zůstanou. Nejdůležitější je 
mít správného člověka pro řešení přítomnosti 
v této oblasti. Pokud se křesťanská komunita 
rozpadne, dojedou Íránci autem z Teheránu 
až ke Středozemnímu moři. Navíc, starověká 

křesťanská kultura uctívaná mnoha křesťany po celém světě s hroby biblických osobností, 
jako jsou Jonáš, Daniel a Ezra, bude ztracena. Zatím je možné vyhnout se tragédii.

Jennifer	Rubin/The	Washington	Post

Turecko: Stát krade  křesťanský majetek
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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-
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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-
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né církví). 
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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 
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volení vyučování aramejského jazyka - jazy-
ka, kterým mluvil Ježíš. Aramejština je dnes 
zakázaná.
 Situace aramejských menšin je při na-
růstající právní nejistotě a libovůli místních 
úředníků tísnivá. I když vyvlastňovací vlna 
nyní probíhá jen v provincii Mardin, Aramejci 
v Německu se obávají, že cílem turecké vlá-
dy je úplné vytlačení křesťanství ze země. 
Tyto obavy nejsou liché. Asi 160 000 rodi-
lých křesťanů je podle reformované ústavy 
ze 16. dubna 2017  
v ohrožení a dívají 
se s obavami do bu-
doucnosti. “ Panuje  
atmosféra strachu, 
protože turecká vlá-
da již roky pracuje 
na plíživé islamizaci 
země. Pracuje na 
tom, aby Aramejce 
vyloučila podle zá-
kona. Náboženské 
menšiny jsou v tu-
reckých učebnicích 
popisovány jako ne-
věřící a celkově nebezpečné sekty“, sděluje 
Renate Sommer, znalkyně Turecka, pracují-
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naši vojáci“. Tuto vizi muslimských mocipá-
nů potvrdil mladý turecký korespondent listu 

Die Welt z Istanbulu, Boris Kálnoky: „ Jde o 
vizi nové Osmanské říše, coby průkopníka 
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sticky, využívají možností, které se nabízejí, 
ustupují tam, kde je to nezbytné, udeří tvrdě, 
je-li to nezbytné a kde si to mohou dovolit. 
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křesťanské demo-
kratky Sommerové. 
Ve svém stanovis-
ku se na štrasbur-
ském plénu Evrop-
ského parlamentu 
počátkem července 
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mentně za ukon-
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a porušování základních lidských práv.
Zdroje:	Bundesverband	der	Aramäer	,	

Die	Tagepost,	Die	welt

Aramejci – rozptýlený lid	-	semitský	národ,	
který	žije	na	jihovýchodě	Turecka	a	v	dalších	
zemích	Blízkého	východu.		V		Německu	žije	
asi	150	000	a	v	EU	dohromady	350	000	Ara-
mejců.	Křesťanští	Aramejci	 jsou	příslušníky	
syrských	církví	–	syrské	pravoslavné,	kato-
lické,	minoritské,	chaldejské,	apoštolské	vý-
chodní	církve	a	dalších.
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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 

Pákistán – Povinné vyučování koránu ve školách, vice 
islámu ve společnosti

K zamyšlení a modlitbě

 Pákistánský senát nařídil povinné vyučo-
vání Koránu ve veřejných školách. Nařízení 
zavazuje všechny výchovné instituce zahr-
nout výuku Koránu pro muslimské žáky od 
1. do 12. třídy, tedy po celou dobu povinné 
docházky.
 Předpis má tyto cíle: “je nutné porozumět 
boží zprávě, zajistit její rozšíření do společ-
nosti, povzbuzovat k míru a pokoji, posilovat 
nejvyšší lidské hodnoty jako jsou pravda, 
čest, bezúhonnost, tolerance a porozumění 
ostatním”.  Navíc je návrh zákona v soula-
du s plněním ústavní povinnosti státu podle 
článku 31 (2) ústavy kde je uloženo, že stát 
se bude snažit zavést povinnou výuku Korá-
nu a islámu. 
 V pákistánských křesťanských kruzích je 
to vnímáno tak, že nařízení se vztahuje na 
muslimské žáky a studenty, zatímco alterna-
tivní program pro nemuslimy nebyl vyhlášen.  
Nasir Saeed, křesťanský právník a ředitel 
Centra pro právní pomoc, zastupování a 
smír sdělil Fides:  ”Opatření vede k posíle-
ní islamizace pákistánské společnosti, což 
může zvyšovat náboženskou intoleranci na-
místo podpory náboženské svobody. Vláda 
vybízí děti, aby studovat Korán. Navíc bude 

mít zákon negativní dopad i na nemuslimské 
žáky veřejných škol, protože budou muset 
absolvovat tyto vyučovací hodiny.”
 V rozhovoru pro  Fides, otec  Inayat Ber-
nard, spoluvydavatel časopisu “Křesťanský 
přehled” a rektor malého semináře v Lahore, 
poznamenal: ”Jsme v islámské republice a 
nepřekvapuje mě, že zákonodárci zavedli 
toto opatření. V Pákistánu je ve všech ško-
lách, veřejných nebo soukromých, studium 
islámu povinné. V křesťanských školách 
máme mnoho muslimských učitelů a kolem 
70%  žáků jsou muslimského vyznání. Nyní 
je přikázáno speciální vyučování Koránu v 
arabštině. Je nutné vyhledat a najmout další 
učitele, což nebude pro křesťanské institu-
ce jednoduché. Také existence různých škol 
islámu může přinést konflikty v sunnitském 
světě třeba při výběru učitelů, nehledě na 
přítomnost šíitských studentů. Krátce, opat-
ření výhledově vyvolá pořádný konflikt. V 
běžném životě křesťanů by to nemělo při-
nést žádný zvláštní problém. Takové jsou 
naše podmínky - žijeme v islámské republi-
ce!“

Zdroj:		Agentura	Fides

Yklas	Kabduakasov	(vlevo)	a	Juri	Pak	
(fotografie:	Hlas	mučedníků	USA)

Kazachstán: Jak je dobré psát dopisy
 17. června byl v Kazachstánu propuštěn 

z vězení místní křesťan Juri Pak. Příbuzní 
nám později vyprávěli, jakým způsobem mu 
ulehčovaly život za mřížemi zasílané dopisy 
– a nejen Jurimu, ale také jeho spoluvězni ve 
víře, Yklasu Kabduakasovi. Prostřednictvím 
internetových stránek Prisoner Alert posla-
li podporovatelé Hlasu mučedníků Jurimu 
1225 dopisů, Yklasovi (který stále zůstává 
uvězněn) ke dnešnímu dni více než 2850.
 Přestože se kvůli zavedeným restrikcím 
dopisy nedostaly až k samotným křesťanům, 
věděli o tom, že jim lidé píšou. Bůh si navíc 
dopisy použil k tomu, aby se Jurim a Yklas 
ve vězení dočkali lepšího zacházení od chví-
le, kdy jim začaly přicházet. Velitelé věznice 
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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 

 
 
 

Keňa: Útoky teroristů z aš-Šabáb na 
pobřežní osady 
 Tři místní křesťané – Changawa Mu-
themba, Joseph Kasena a sedmnáctiletý 
Kadenge Katana – přišli 18. srpna o hlavu, 
poté co odmítli odříkat islámské vyznání 
víry. Čtvrtý muž jménem Charo (Josephův 
mentálně zaostalý starší bratr) byl zavraž-
děn krátce poté, když vrazi dorazili k němu 

měli stále větší strach, když jim došlo, že o 
situaci křesťanů vědí lidé v zahraničí. Juri 
a Yklas tak dostávali lepší jídlo a zdravotní 
péči. Část dopisů se dostala k manželkám 
vězňů, které z nich s celými rodinami čerpaly 
značné povzbuzení. 
 V roce 2015 byli Juri a Yklas odsouzeni na 
základě celé řady smyšlených obvinění. Juri, 
středoškolský učitel s nepřehlédnutelným 
pozitivním vlivem na okolí, byl nepravdivě 
nařčen z vyhrožování bombovým útokem. 
Navzdory silným důkazům o bezpředmět-
nosti obvinění byl Juri odsouzen ke dvěma 
letům odnětí svobody. Skutečným důvodem 
bylo zřejmě aktivní zapojení do církevních 
aktivit, kterými se představitelé režimu cítí 
být ohroženi. Co se týče Yklase, křesťanští 
známí se domnívají, že skončil ve vězení 
kvůli konverzi od islámu a následnému zvěs-
tování evangelia. 
 Po nějakém čase stráveném za mřížemi a 
v domácím vězení si Yklas v současné době 
odpykává dvouletý trest v pracovním táboře. 
Stále dostává v průměru 150 dopisů denně 
od lidí z celého světa. Yklas by chtěl vyřídit 
srdečné pozdravy všem, kdo se za něj modlí. 

Zdroj:	Hlas	mučedníků	USA

Čína: Uvězněná církevní pracovnice 
propuštěna na svobodu

Čang	Siou-chung	(Hlas	mučedníků	USA)
 3. srpna byla propuštěna na svobodu 
Čang Siou-Chung, která v minulosti pra-
covala jako neplacená diákonka a účetní 
v místním společenství. Ve vězení strávila 

celkem dva roky. Zatčení sestry Čang bylo 
součástí zátahu proti církvi „Živý kámen“ 
Chuo-š’ v Kuej-jang. Čínské orgány se v 
posledních letech na společenství cíleně za-
měřují, opakovaně mu blokují přístup k ban-
kovním účtům, zabavují majetek členům a 
také nechaly zadržet jednu ze zakladatelek.
 28. července 2015 byla sestra Čang za-
tčena krátce poté, co vybrala sborové pe-
níze z bankomatu před svým kosmetickým 
salónem. Když přijížděla k modlitebně, poli-
cisté ji donutili zastavit a vytáhli ji z automo-
bilu. Zadrželi také jejího manžela, který se 
právě vracel z procházky s dětmi, záhy jej 
však propustili. Mezitím jiní policisté usku-
tečnili razii v jejich rodinném domě, kde za-
bavili počítače, USB paměti a externí disky.
 Sestra Čang byla obviněna z „nelegálního 
podnikání“. Při výslechu se jí však vyšetřo-
vatel nezeptal na nic, co by se týkalo podni-
katelských aktivit. Všechny otázky se točily 
kolem pastorů a dalších klíčových členů spo-
lečenství. Během procesu, který byl zahájen 
až letos 10. února, byla Čang usvědčena 
a odsouzena k pěti letům odnětí svobody. 
Chvála Pánu si ho nemusela odpykat celý. 
Modlíme se za ni, zatímco si znovu zvyká na 
život mimo vězeňské zdi.                                  

Zdroj.	Hlas	mučedníků	USA
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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 
Hurbiš, Jana Světlá, Jan Benda, Hana Borková, Libuše 

Michalčíková, Mgr.Zdeněk Dubský, Ing.Vladislava Káca-
lová, Ing. Borek Tichý, PhDr.Jana Mančalová, František 
Felner, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan Zeman, Vladimír Be-
nák, Olga Michalová, Ing.Pavel Kohout, Farnost Hodonín, 
Jaroslav Štefka, Markéta Salvetová, Ing.Daniel Žingor, Se-
verin Jelínek, Jiřina Tvarochová, Václav Pikeš, Josef Fojtík, 
Josef Soukop, Daniela Nováková, Mgr. Petra Macíčková, 
Jana Šandrejová, Marcela Křížová, Radovan Schindler, 
Zdislav Doležal, Petra Tomanová, Roman Duba, Margita 
Sabová, Vladimír Stoklas, René Hornová, Zdenka Boráko-
vá, P. Josef Šich, Arcibiskupství pražské, Kongregace Še-
dých sester, Mgr. Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Marie Kozo-
vá, Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Jan Beránek, 
Jan Blahuta, Ondřej Lehovec, Božena Petrásková, MUDr.
Jarmila Baboráková-Švehláková, JUDr. Emil Zavadil, Zde-
něk Kupka, Elena Cásková, Irena Muhlová, Ing.Jaroslav 
Záleský, Ivo Křižka, P. Václav Málek, Jan Szczurko, Martin 
Janousek, Monika Zechovská, ŘKF Chlum u Třeboně, Jan 
Malý, Veronika Nováková, Mgr. Josef Vlček, Jana Světlá, 
Olga Michalová, Jan Benda, Hana Borková, Tomáš Ba-
yer, Magdalena Knorková, Miroslav Cano, Mgr.Zdeněk 
Dubský, Ing.Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, PhDr.
Jana Mančalová, František Felner, Mgr. Bohumil Poláček, 
Dušan Zeman, Vladimír Benák, Josef Hurbiš, Lesy ČR, 
MUDr. Bernarda Dvořáková, Zdeněk Kuráň, Jan Mokrý, 
Anděla Švecová, Miluše Marešková, Markéta Salvetová, 
Otakar Regner, Dušan Kaláb, Ing. Daniel Žingor, Petr Sol-
dán, Jarmila Prusková.

Díky také všem, kteří přispěli dary poštovními pou-
kázkami nebo jinak:
Marie Zochová, Helena Minďáková, Božena Beldová, 
Blanka Řičánková, Martin Šnajdar, F.+K. Poláškovi, Anež-
ka Kovaříková, P. Vladimír Jedlička, Zdena Kozelková, Lu-
děk Synek, Hana Kolářová, Jiřina Horáková, Kamil Kuliha, 
Běla Holečková, Marta Hlostová, Marie Skotnicová, Jana 
Janatová, Pavel Kábrt, Robert Kovarik, Krista Valná, Bo-
žena Nemethová, Karel Kotyza, Josef Králík, Ladislav Za-
pletal, J.+F. Mencovi, Jaroslava Jarolímková, Karel Bečič-
ka, Jaroslava Vomelová, Anna Klímková, ŘKF Starý Jičín, 
Blanka Kavanová, Miroslav Svrčina, Veronika Temňáko-
vá, Božena Votíková, Josef Lačko, Josef Pátik, Jaroslava 
Podestátová, Jiřina Horáková, Františka Evanžinová, Vít 
Procházka, Jiřina Zemanová, Josef Kříž, Arnošt Korchan, 
Anna Gebauerová, Anna Vaňková, Jaroslav Machka, Jitka 
Lišková, Marek Machala, Václav Číhal, Luděk Vondrák, 
Václav Uhlík, ŘKF Starý Jičín, Drahomiř Budinská, Antonín 
Novosad, Jiří Vančura, Ema Trunčíková, Alfons Beneš, 
Augustin Jarolímek, Pavel Bouchal, Josef Bílek, Jarmila 

Berhanová, Jolana Žiklová, Ludmila Stillová, Jaroslava 
Kašicová, Eva Pavelková, E.+J. Tojšlovi, Marta Hesso-
vá, Jiří Kostera, Antonie Vinklerová, Milada Kurečková, 
Mojmír Pospíšil, Marie Macháňová, S.+F. Fouskovi, Josef 
Wimmer, Josef Kopecký, Anna Krčmářová, Vlasta Hálová, 
Miloslava Herynková, Anežka Kovaříková, Magda Grimo-
vá, Maria Rybárová, Olga Říhová, Josef Kratěna, Chru-
dinovi, Anna Klímková, Marie Hamerníková, Salesiánská 
provincie Praha, Věra Hánová, Emilie Harantová, Helena 
Francová, Zdeněk Řezníček, Jiřina Horáková, Alena Fili-
pová, Věra Janů, Mgr. Jindřich Kozák, Věra Frydrychová, 
Jarmila Zizlerová, Růžena Purkrábková, Josef Stoklásek, 
Jindřich Plaček, Bohumila Ministrová, PhDr.Karel Gleis-
ner, Jiřina Kopečná, Ludmila Výšková, Ing.Otakar Kopec-
ký, MUDr.Vojtěch Weinberger, Matuškovi, Marie Frantová, 
Ludmila Čekovská, Marie Jelínková, Jan Václavík, Jan To-
mek, Anna Gebauerová, Naďa Dubnová, Marta Hessová, 
Martin Šnajdar, Marie Knotková, Přemysl Vaněk, Marek 
Machala, Hilda Turečková, Jiřina Zemanová, Pincovi, Se-
verovi, Květoslava Šimonová, Františka Chutná, Jaroslav 
Januška, Olga Ševčíková, Marta Čechová, Hedvika Dol-
níčková, Hermína Balnarová, Krista Valná, Eva Slámová, 
Marie Ludvíková, Ludmila Vokatá, Jiřina Šmejkalová, Ce-
cilie Hovadíková, Stanislav Raszka, Jinřich Caletka, Jan 
Kozák, Hana Kadeřábková, Jolana Žiklová, Josef Bílek, 
Marie Peterková, Jitka Lišková, Hedvika Hobzová, Anna 
Tomková, Žídkovi, Cecilie Mičulková, Stanislava Šlosaro-
vá, Eliška Zapletalová, Jaroslava Sedláčková, Štěpánka 
Malečková, Drahomiř Budinská, ŘKF Louňovice p.Blaní-
kem, Mgr. Marcela Uhrová, Blažena Landkamerová, Ing.
Jaroslav Kališ, Lucie Seidlerová, Anežka Šváčková, Anna 
Zbranková, Vlastimil Měchura, Marta Železná, Drahomíra 
Voláková, Františka Evanžinová, Marie Tefrová, Václav 
Provod, Marie Mahdalová, Josef Hradský, Alfons Beneš, 
Pavel Bouchal, František Brůna, Josef Bublan, Anděla 
Kolářová, Helena Kacálková, Závalovi, ŘKF Kdousov, 
ŘKF Velký Újezd, Josefa Faicová, Františka Nesvadbová, 
Bohumila Pavlíková, Božena Kaniová, Alena Kavanová, 
Martin Horák, Josef Pecen, Jana Krajíčková, Dagmar 
Fešárková, Pavel Kábrt, Adolf Bedřich Stroner, Zdenka 
Kunzová, Marie Skotnicová, Karel Palata, Marie Poulíčko-
vá, Jiřina Janoušková, Jana Rybářová, Marie Hronková, 
Marie Polcrová, František Novotný, Vladimír Polcar, Marie 
Grecmanová, Vlasta Pavlíková.

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

domů. Manželka jednoho ze zabitých mužů se stala nechtěnou svědkyní celého násilného 
činu a nyní je hluboce traumatizovaná.
 K tragédii došlo v Kasala Kairu, v jedné z pobřežních osad v severní části oblasti Lamu. Vraž-
dy měli na svědomí příslušníci radikální skupiny aš-Šabáb. Ozbrojenci se údajně zaměřovali 
jen na muže, místní ženy a děti ušetřili. Kromě toho vypálili několik budov. 
 7. června v noci došlo k podobným útokům v osadách Jima a Pandanguo nedaleko Maleli. 
Útočníci tehdy uřezali hlavy devíti mužům. Podle informací od přeživších se radikálové zamě-
řovali jen na muže nemuslimského vyznání. Někteří vesničané poznamenali, že o přítomnosti 
radikálů v oblasti informovali policii, ta však nepodnikla žádné kroky. K raziím došlo jen několik 
dní poté, co byli v nedaleké osadě zavražděni tři policisté. 
 Od letošního květ-
na přívrženci teroris-
tické skupiny v Keni 
své útoky stále zin-
tenzivňují. Více než 
50 lidí zemřelo při 
přepadení nebo při 
explozi podomácku 
vyrobeného výbušné-
ho zařízení v oblas-
tech Garissa, Man-
dera a Lamu. Mnoho 
dalších utrpělo zraně-
ní, došlo i k několika 
únosům. Radikální 
skupina aš-Šabáb, známá svými vazbami na al-Káidu, se zaměřuje na keňské křesťany již 
mnoho let; k útokům dochází v modlitebnách, na veřejných prostranstvích i v autobusech. 
Zanechávají za sebou stopu bolesti a zkázy všude, kde křesťané tvoří menšinu.
 V návaznosti na útoky předkládejte Bohu truchlící rodiny zavražděných. Pozvedejte na 
modlitbách také všechny, kdo byli při incidentech zraněni, uneseni nebo traumatizováni. 
Modlete se také za policisty, vojáky a další představitele režimu, kteří se snaží chránit ci-
vilisty, osvobozovat zajatce a v konečném důsledku zastavit násilí. V neposlední řadě se 
přimlouvejte i za členy aš-Šabáb. Kéž Boží Duch jedná rovněž v jejich životech, aby mohli 
zakusit skutečné osvícení, činit upřímné pokání a přijmout spasení pro věčnost. 

Zdroj:	Christian	Solidarity	Worldwide,	World	Watch	Monitor
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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 
Hurbiš, Jana Světlá, Jan Benda, Hana Borková, Libuše 

Michalčíková, Mgr.Zdeněk Dubský, Ing.Vladislava Káca-
lová, Ing. Borek Tichý, PhDr.Jana Mančalová, František 
Felner, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan Zeman, Vladimír Be-
nák, Olga Michalová, Ing.Pavel Kohout, Farnost Hodonín, 
Jaroslav Štefka, Markéta Salvetová, Ing.Daniel Žingor, Se-
verin Jelínek, Jiřina Tvarochová, Václav Pikeš, Josef Fojtík, 
Josef Soukop, Daniela Nováková, Mgr. Petra Macíčková, 
Jana Šandrejová, Marcela Křížová, Radovan Schindler, 
Zdislav Doležal, Petra Tomanová, Roman Duba, Margita 
Sabová, Vladimír Stoklas, René Hornová, Zdenka Boráko-
vá, P. Josef Šich, Arcibiskupství pražské, Kongregace Še-
dých sester, Mgr. Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Marie Kozo-
vá, Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, Jan Beránek, 
Jan Blahuta, Ondřej Lehovec, Božena Petrásková, MUDr.
Jarmila Baboráková-Švehláková, JUDr. Emil Zavadil, Zde-
něk Kupka, Elena Cásková, Irena Muhlová, Ing.Jaroslav 
Záleský, Ivo Křižka, P. Václav Málek, Jan Szczurko, Martin 
Janousek, Monika Zechovská, ŘKF Chlum u Třeboně, Jan 
Malý, Veronika Nováková, Mgr. Josef Vlček, Jana Světlá, 
Olga Michalová, Jan Benda, Hana Borková, Tomáš Ba-
yer, Magdalena Knorková, Miroslav Cano, Mgr.Zdeněk 
Dubský, Ing.Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, PhDr.
Jana Mančalová, František Felner, Mgr. Bohumil Poláček, 
Dušan Zeman, Vladimír Benák, Josef Hurbiš, Lesy ČR, 
MUDr. Bernarda Dvořáková, Zdeněk Kuráň, Jan Mokrý, 
Anděla Švecová, Miluše Marešková, Markéta Salvetová, 
Otakar Regner, Dušan Kaláb, Ing. Daniel Žingor, Petr Sol-
dán, Jarmila Prusková.

Díky také všem, kteří přispěli dary poštovními pou-
kázkami nebo jinak:
Marie Zochová, Helena Minďáková, Božena Beldová, 
Blanka Řičánková, Martin Šnajdar, F.+K. Poláškovi, Anež-
ka Kovaříková, P. Vladimír Jedlička, Zdena Kozelková, Lu-
děk Synek, Hana Kolářová, Jiřina Horáková, Kamil Kuliha, 
Běla Holečková, Marta Hlostová, Marie Skotnicová, Jana 
Janatová, Pavel Kábrt, Robert Kovarik, Krista Valná, Bo-
žena Nemethová, Karel Kotyza, Josef Králík, Ladislav Za-
pletal, J.+F. Mencovi, Jaroslava Jarolímková, Karel Bečič-
ka, Jaroslava Vomelová, Anna Klímková, ŘKF Starý Jičín, 
Blanka Kavanová, Miroslav Svrčina, Veronika Temňáko-
vá, Božena Votíková, Josef Lačko, Josef Pátik, Jaroslava 
Podestátová, Jiřina Horáková, Františka Evanžinová, Vít 
Procházka, Jiřina Zemanová, Josef Kříž, Arnošt Korchan, 
Anna Gebauerová, Anna Vaňková, Jaroslav Machka, Jitka 
Lišková, Marek Machala, Václav Číhal, Luděk Vondrák, 
Václav Uhlík, ŘKF Starý Jičín, Drahomiř Budinská, Antonín 
Novosad, Jiří Vančura, Ema Trunčíková, Alfons Beneš, 
Augustin Jarolímek, Pavel Bouchal, Josef Bílek, Jarmila 

Berhanová, Jolana Žiklová, Ludmila Stillová, Jaroslava 
Kašicová, Eva Pavelková, E.+J. Tojšlovi, Marta Hesso-
vá, Jiří Kostera, Antonie Vinklerová, Milada Kurečková, 
Mojmír Pospíšil, Marie Macháňová, S.+F. Fouskovi, Josef 
Wimmer, Josef Kopecký, Anna Krčmářová, Vlasta Hálová, 
Miloslava Herynková, Anežka Kovaříková, Magda Grimo-
vá, Maria Rybárová, Olga Říhová, Josef Kratěna, Chru-
dinovi, Anna Klímková, Marie Hamerníková, Salesiánská 
provincie Praha, Věra Hánová, Emilie Harantová, Helena 
Francová, Zdeněk Řezníček, Jiřina Horáková, Alena Fili-
pová, Věra Janů, Mgr. Jindřich Kozák, Věra Frydrychová, 
Jarmila Zizlerová, Růžena Purkrábková, Josef Stoklásek, 
Jindřich Plaček, Bohumila Ministrová, PhDr.Karel Gleis-
ner, Jiřina Kopečná, Ludmila Výšková, Ing.Otakar Kopec-
ký, MUDr.Vojtěch Weinberger, Matuškovi, Marie Frantová, 
Ludmila Čekovská, Marie Jelínková, Jan Václavík, Jan To-
mek, Anna Gebauerová, Naďa Dubnová, Marta Hessová, 
Martin Šnajdar, Marie Knotková, Přemysl Vaněk, Marek 
Machala, Hilda Turečková, Jiřina Zemanová, Pincovi, Se-
verovi, Květoslava Šimonová, Františka Chutná, Jaroslav 
Januška, Olga Ševčíková, Marta Čechová, Hedvika Dol-
níčková, Hermína Balnarová, Krista Valná, Eva Slámová, 
Marie Ludvíková, Ludmila Vokatá, Jiřina Šmejkalová, Ce-
cilie Hovadíková, Stanislav Raszka, Jinřich Caletka, Jan 
Kozák, Hana Kadeřábková, Jolana Žiklová, Josef Bílek, 
Marie Peterková, Jitka Lišková, Hedvika Hobzová, Anna 
Tomková, Žídkovi, Cecilie Mičulková, Stanislava Šlosaro-
vá, Eliška Zapletalová, Jaroslava Sedláčková, Štěpánka 
Malečková, Drahomiř Budinská, ŘKF Louňovice p.Blaní-
kem, Mgr. Marcela Uhrová, Blažena Landkamerová, Ing.
Jaroslav Kališ, Lucie Seidlerová, Anežka Šváčková, Anna 
Zbranková, Vlastimil Měchura, Marta Železná, Drahomíra 
Voláková, Františka Evanžinová, Marie Tefrová, Václav 
Provod, Marie Mahdalová, Josef Hradský, Alfons Beneš, 
Pavel Bouchal, František Brůna, Josef Bublan, Anděla 
Kolářová, Helena Kacálková, Závalovi, ŘKF Kdousov, 
ŘKF Velký Újezd, Josefa Faicová, Františka Nesvadbová, 
Bohumila Pavlíková, Božena Kaniová, Alena Kavanová, 
Martin Horák, Josef Pecen, Jana Krajíčková, Dagmar 
Fešárková, Pavel Kábrt, Adolf Bedřich Stroner, Zdenka 
Kunzová, Marie Skotnicová, Karel Palata, Marie Poulíčko-
vá, Jiřina Janoušková, Jana Rybářová, Marie Hronková, 
Marie Polcrová, František Novotný, Vladimír Polcar, Marie 
Grecmanová, Vlasta Pavlíková.

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 

1.6.2017 do 31.7.2017
Ing. Adamus Petr, Mgr. Adlt Miroslav, ThDr 
Adámek Milan, Bajajová Marie, Baselová 
Zdeňka, Bauchner Dominik, Benda Jan, Be-
nák Vladimír, Bezděk Jan, Biernát Josef, Bitt-
ner Josef, Blahuta Jan, Blechová Marie, Borá-
ková Zdenka, Bouchal Pavel, Breindl Barbara, 
Brůna František, Burget Radek, Burková Hed-
vika, Busková Milada, Běhanová Ludmila, Ca-
bejšková Marie, Mgr. Čaňo Miroslav, Čechová 
Marta, Černuška Pavel, Daňková Eliška, Mgr 
Doležel Karel, Doležel Radek, Dostalíkovi La-
dislav a Libuše, Doubková Jiřina L., Drbálková 
Jana, Droppa Ondrej, Mgr. Dubský Zdeněk, 
Mgr. Duda Jaroslav, Eisensteinová Marie, Ex-
ner Karel, Faicová Josefa, Faiferovi Adolf a 
Vlasta, Felner František, Flidr Jan, Fojtík Jo-
sef, Fojtík Václav, Frolková Noela, Frydrycho-
vá Věra, Gabrielová Anežka, Gondorčin Juraj, 
Grecmanová Mária, Grimová Magda, Grme-
lová Simona, Grubhoffer Stanislav, Haminge-
rová Jana, Hana a JUDr. František Borkovi, 
Mgr. Hanák Martin, Harsová Marie, Hasalová 
Jiřina, Hašková Dominika, Herynková Milo-
slava, Hofman František, Ing Holub Vítězslav 
CSc, Hurbiš Josef, Hána Vojtěch, Chalupec-
ký Daniel, Jandová Andrea, Jandáček Milan, 
Janoušek Martin, Jebousek Josef, Jelínek 
Severín, Ježová Marie, Jónová Veronika, Ká-
brt Pavel, Ing. Kadlec Jiří, Kavanová Alena, 
Kašicová Jaroslava, Kaška Pavel, Kelnar Pa-
vel, Klíč Tomáš, Knotková Marie, Kongregace 
Sester Nejsvětější Svátosti České Budějovice, 
Kongregace Šedých sester Praha, Kopečná 
Jiřina, Kopečný Vojtěch, MVDr. Košelka Ladi-
slav, Kružík Václav, Král Karel, Krčková Anna, 
Krýda Jiří, Kuba Tomáš, Kudla Martin, Kuče-
ra Pavel, Kvapilová Anna, Ing Larisch Vilém, 
Lazebníček Lukáš, Lomogová Jana, Ing. Loub 
Josef, Machovský Miroslav, PhDr. Mančalová 
Jana, Marková Jana, Dr. Martinková Ludmila, 
Matysová Miloslava, Matúšů Anežka, Michlovi 
Jindřich a Lucie, Mikulášková Jaroslava, Mi-
kuš Pavel, Mikšátková Jana, Minářová Jitka, 
Miškovská Eugenie, Mlejnecký Jiří, Motanová 
Marie, Mühlová Irena, Najbrtová Hana, Na-

vrátil Milan, Mgr Neudert Jan, Novák Václav, 
Nováková Anežka, Nováková Daniela, Nová-
ková Veronika, Ondruš Jiří, PharmDr. Ondráč-
ková Marie, Mgr Papicová Ludmila, Pavelková 
Anežka, Pavlíková Bohumila, Pašková Ludmi-
la, Pecháčková Martina, Petrovická Blanka, 
Petřina Milan, Plaček Jindřich, Pohunková 
Miroslava, Podestátová Jaroslava, PhDr. Po-
láková Jolana, P. Mgr. Poláček Bohumil, Po-
mkla Petr, Mgr. Popelová Marta, Poulíčková 
Marie, Bc. Pořízek Miroslav, Prasková Elfrída, 
Procházka Jan, Procházka Vít, Procházka Vít, 
Procházková Eva, Ptáček Bořivoj, Radikovská 
Marie, Raszyková Ludmila, Reichenbachová 
Jana, Riedlová Božena, MUDr. Rádlová Ma-
rie, Ing. Rázek Adolf, Řičánková Blanka, ŘKF 
Hrob, ŘKF Nové Město na Moravě, ŘKF Žeb-
ětín, Severovi, MUDr Skovajsa Petr, Sládeč-
ková María, Ing Sláma Jan, Smejkalová Lud-
mila, Smolen Štěpán, Smutný Josef, Sobek 
Oldřich, Sojka Bohumír, Sommerová Marie, 
Součková Eva, Stillová Ludmila, Stoklásek Jo-
sef, Straková Mária, Svobodová Antonie, Svr-
čina Miroslav, Synek Luděk, P.Mgr. Šich Josef, 
Šimíčková Marie, Ing Škarek Jan, Šnajdar 
Martin, Šopíková Zdenka, Šouláková Marie, 
Bc. Šplouchal Jan, Ing Štěpánek Pavel, Šťast-
ný Jakub, Ing Tichý Borek, Tobola Petr, To-
mášková Veronika, Tutoky Julius, Uhlík Vác-
lav, Vachek Pavel, Valerovi Tomáš a Renata, 
Valíček Miroslav, Ing Vančura Jiří, Vančíkovi 
Jaroslava a Alois, Vaněk Přemysl, Varmužo-
vá Drahomíra, Večeřová Jiřina, P. Mgr. Vlček 
Josef, Vokatá Ludmila, Voláková Drahomíra, 
Vondrák Luděk, Vondráčková Miluše, Vopel-
ková Ludmila, Vítovi Zdeněk a Pavlína, Ing 
Zeman Václav, Zieglerová Marie, Zouharová 
Oldřiška, Zuchnická Jana, Ing. Záleský Jaro-
slav a Jitka, MUDr Zítková Ludmila, Ing. arch. 
Žalud Stanislav, Žárská Marie, Železná Marta, 
Ing Žingor Daniel, Žlebek Jiří

 Děkujeme také všem, 
kteří nechtějí být uváděni nebo jejichž jména 

nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymní.
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P.P.
708 03/2002

751 51 Přerov 1

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
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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.czechrepublic@gmail.com
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


