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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!
	 Mám	radost	ze	zpráv	o	pokračující	práci	bratrů	saleziánů	v	indickém	Manipu-
ru,	kde	působil	a	obrovské	dílo	rozvinul	nezapomenutelný	otec	Jan	Med,	SDB	
(1916	–	2011).	Bratři	a	sestry	v	této	misii	usilovně	pracují	v	těžkých	podmínkách.	
Kromě	jiných	problémů	se	potýkají	s	nedostatkem	financí,	a	proto	je	pomoc	naší	
české	pobočky	CSI	pro	 jejich	službu	významná	a	nepostradatelná.	Přinášíme	
Vám	dopis	otce	Jose	Palelyho	o	životě	křesťanů	kmene	Zeliangron.
	 Díky	Vašim	darům	 také	přispíváme	na	pokračující	projekty	CSI,	např.	osvo-
bozování	otroků	v	Súdánu.	Jak	 jste	 jistě	zaznamenali,	situaci	v	novém	státě	-	
Jižním	Súdánu	-	v	poslední	době	komplikuje	krvavý	střet.	Vedoucí	představitelé	
největších	náboženských	denominací	upozorňují,	že	nejde	o	etnický,	ale	politický	konflikt	a	žádají	
jeho	urychlené	ukončení.	Tyto	nešťastné	děje	mohou	vyvolávat	pochybnosti	o	smyslu	činnosti	CSI	v	
oblasti.		Jelikož	je	ale	situace	v	příhraniční	oblasti	na	severu	Jižního	Súdánu	klidná,	CSI	pokračuje	
ve	své	práci.		Ve	dnech	28.	února	a	1.	března	osvobodila	dalších	400	otroků	ze	severního	Súdánu.	
Věřím,	že	naše	zpráva	o	této	události	rozptýlí	tyto	případné	pochybnosti.
	 Současné	dramatické	dění	na	Ukrajině	vytěsnilo	z	pochopitelných	důvodů	zájem	o	Blízký	a	Střed-
ní	východ,	ale	 to	bohužel	neznamená,	že	by	se	poměry	v	oblasti	změnily.	Ohrožení	 	starobylých		
křesťanských	menšin	trvá	a	k	množícím	se	hlasům,	které	upozorňují	na	vážnou	situaci	křesťanů	na	
Blízkém	a	Středním	východě,	se	připojil	i		princ	Charles:	
 „Jsem již nějakou dobu hluboce znepokojen rostoucími obtížemi, jimž čelí křesťanská společenství 
v různých částech Blízkého východu. Zdá se mi, že nemůžeme přehlížet skutečnost, že křesťané na 
Blízkém východě jsou stále častěji záměrně napadáni fundamentalistickými islamistickými milicemi. 
Křesťanství se na Blízkém východě zrodilo a my nesmíme zapomínat na naše blízkovýchodní bratry 
a sestry v Kristu.“	řekl	dědic	britského	trůnu.
	 Těžko	si	dovedeme	představit,	že	téměř	všechno	obyvatelstvo	České	republiky	by	muselo	opustit	
své	domovy	a	uchýlit	se	pod	stany.	Katastrofou	takových	rozměrů	je	ale	občanská	válka	v	Sýrii.	Až	9	
mil.	jejích	obyvatel	už	muselo	opustit	domovy.	Kardinál	Béchara	Boutros	Raï,	libanonský	patriarcha,	
vyzývá	mezinárodní	společenství	k	větší	snaze	o	ukončení	konfliktu	a	varuje	před	rozšířením	kon-
fliktu	do	dalších	zemí,	jako	je	např.	sousední	Libanon:
  „V Libanonu, Sýrii, Iráku a v Egyptě trpí křesťané i muslimové nedostatkem bezpečnosti. Odráží 
se to na jejich sociální a ekonomické situaci. Kromě toho křesťané padají za oběť fundamentalistům. 
Je to vidět zejména v Sýrii. Těžko říct, jaká budoucnost nás v této zemi čeká.“
Křesťanské	menšiny	tvoří	v	islámských	zemích	Blízkého	východu	převážně	tu	vzdělanější,	elitnější	
část	národů.	Jejich	vyhánění	tedy	také	významně	ohrožuje	budoucí	vývoj	těchto	zemí.	Snahou	CSI	
je	proto	spoluvytvářet	na	Blízkém	východě	takové	podmínky,	aby	křesťané	mohli	zůstat	ve	svých	
domovech,	a	 to	 i	navzdory	skutečnosti,	 že	křesťanská	 imigrace	na	vymírající	Západ	 je	pro	 tento	
jednoznačným	přínosem.
	 Žádám	Vás	opět	o	zasílání	protestních	lístků,	tentokrát	ve	prospěch	vězněného	čínského	obhájce	
Gao	Zhishenga	a	kazašského	pastora	Bachyčana	Kaškumbajeva.	Děkuji	Vám,	že	posíláte	protestní	
lístky,	děkuji	za	vaše	modlitby	a	štědré	dary.
	 Přeji	Vám	soustředěné	prožití	postní	doby.	Ať	se	stane	dobrou	přípravou	na	Velikonoce.	A	protože	
další	Zpravodaj	vyjde	až	po	svátcích,	přeji	Vám	Velikonoce	plné	soucitu	s	ukřižovaným	Ježíšem	i	
radosti	ze	Vzkříšení.
      Ing. Monika Kahancová

foto na obálce: Jižní Súdán – dívka osvobozená z otroctví se nese pytel obilí
Jedním	z	hlavních	úkolů	CSI	je	informování	veřejnosti	o	pronásledování křesťanů 
ve světě.	Nabízíme	vašemu	farnímu	společenství,	sboru,	škole,	obci	přednášku a 
prezentaci	na	toto	téma.		Budeme	vděčni	za	váš	zájem!	Kontakt	najdete	na	zadní	

straně	Zpravodaje.
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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. 
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Súdán a Jižní Súdán: Pomoc křesťanům sužovaným násilnostmi

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

	 Uprostřed	 etnických	 a	 politických	 střetů	
jsou	 příslušníci	 naší	 křesťanské	 rodiny	 v	
Súdánu	a	Jižním	Súdánu	stále	vystavováni	
mnohému	 nebezpečí	 a	 protivenství.	 Celá	
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šaría.	Úřady	konfiskují	vybavení	kostelů	pod	
záminkou,	že	se	jedná	o	majetek	Jihosúdán-
ců,	kteří	již	nejsou	súdánskými	občany.	Celá	
řada	 církevních	 budov	 byla	 zdemolována	
buldozerem.	Mnozí	Súdánci	přišli	o	domov	a	
nyní	žijí	jako	uprchlíci	–	chybí	jim	jídlo,	voda	
i	střecha	nad	hlavou.

	 Ozbrojené	povstání	v	Jižním	Súdánu,	kte-
ré	začalo	bezprostředně	před	Vánocemi,	je	
nejnovějším	znakem	nestability	v	této	oblas-
ti.	Práce	a	aktivity	CSI	 v	příhraničí	 Jižního	
Súdánu	nejsou	 prozatím	narušovány.	Přes	
Nigerii,	Mali	 a	 přes	 střední	Afriku	 se	 snaží	
v	současné	době	dostat	humanitární	pomoc	
do	Súdánu	a	Somálska.	Na	klinice	dr.	Luka	
Denka	 ve	Wanyoku	 jsou	 nadále	 ošetřová-
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chom	 zásah	 mezinárodního	 společenství,	
aby	bylo	ukončeno	bezuzdné	vraždění	ne-
vinných	 žen,	 dětí	 a	 postižených	 a	 starých	
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Matka s dětmi před klinikou CSI
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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

Jižní Súdán – CSI osvobodila dalších 400 otroků
	 Tragické	boje	postihují	velké	území	Jižní-
ho	Súdánu.	V	severní	provincii	Bahr	el-Gha-
zal,	kde	operuje	CSI,	je	ale	mír.	CSI	nadále	
osvobozuje	lidi	zotročené	v	severním	Súdá-
nu	 a	 navrací	 je	 do	 jejich	 domovů.	 400	 lidí	
bylo	osvobozeno	28.	února	a	1.	března!

 Achol a Akeen, matka a syn, byli uneseni 
a zotročeni odděleně během války. Achol se 
podařilo z otroctví uniknout a nyní jí CSI při-
vedla domů syna!

 Kuol  oslepl na pravé oko, poté, co jej jeho 
pán brutálně zbil. Jedna z krav, které pásl, 
se totiž zatoulala na sousedovo pole. „Jsem 
tak šťastný, že jsem zde“, řekl nám: „Budu 
se snažit sehnat nějaké pozemky na farmu 
a pokusím se najít rodiče.“ 

 Abuk a Angom, sestry, které byly odděle-
ny patnáct let. Angom byla za války zajata 
a zotročena džihádisty ze severního Súdá-
nu. Léta Abuk cestovala s CSI a doufala, že 
mezi osvobozenými bude její sestra.  Tento-
krát se konečně dočkala!

 Aguil. Děti, které se jí narodily v otroctví jí 
byly odebrány dřív, než jim stačila dát jméno. 
„Jsem ráda, že jsem zde, protože život na 
severu byla tak hrozný“. 

 Ayak unesli lovci otroků jako mladou dívku. 
Jejího otce a dva bratry zabili. Ona a její hol-
čička Achuil  se vrátily domů prostřednictvím 
CSI. Doufá, že najde matku a tři sestry. 

 Agany byl zotročen v roce 1986. Je ko-
nečně volný a zpět ve své vlasti! „Nemyslel 
jsem, že by se to někdy mohlo stát,“ řekl. 
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Jižnímu Súdánu hrozí hladomor

 Kostel v severním státě Bahr el-Ghazal. 57 členů sboru jsou bývalí otroci. Většinu z nich, 
včetně ministranta, osvobodila CSI.

	 Celé	komunity	v	Jižním	Súdánu	jsou	ohro-
ženy	hladem,	sdělil	to	místní	církevní	před-
stavitel,	 který	 dále	 řekl,	 že	 boje	 pokračují	
navzdory	příměří.
	 Biskup	Roko	Taban	Mousa	řekl,	že	se	ob-
rovské	množství	lidí	nachází	ve	stavu	„nalé-
havé	nouze“.	
	 Zdůraznil	 potřebu	 rýže,	 kukuřice,	 fazolí,	
cukru,	oleje,	soli	a	čisté	vody.	
	 Biskup	Taban,	který	je	apoštolským	admi-
nistrátorem	 diecéze	 Malakal	 a	 v	 podstatě	
úřadující	biskup,	řekl,	že	v	některých	nejvíce	
postižených	oblastech	 jeho	diecéze	má	až	
100	000	lidí	zoufalou	nouzi	o	potraviny.
	 Podle	 biskupa	Tabana	 je	 po	 celé	 diecézi	
nejméně	30	000	domů	v	troskách.	
	 V	 celém	 Jižním	 Súdánu	 v	 konfliktu	 mezi	
jihosúdánskými	 vládními	 silami	 a	 povstalci	
vedenými	bývalým	viceprezidentem	Riekem	

	Macharem	zemřely	tisíce	lidí.
	 OSN	oznámila,	že	od	propuknutí	násilí	15.	
prosince	2013	uprchlo	více	než	860	000	lidí	
ze	svých	domovů.

Zdroj: Church in Need
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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

Indie - Příběh obyvatel zapadlých vesnic v Katangu 
ve státě Manipur

 Otec Palely ze saleziámské misie otce 
Jana Meda v Indii nám napsal o křesťanech 
z kmene Zeliangron. 

	 Zeliangrong	 je	skupina	složená	ze	 tří	pří-
buzných	 kmenů	 žijících	 v	 okrese	 Tameng-
long	v	západním	Manipuru.	Tyto	tři	skupiny	
jsou	Rongmei	(Kabuis),	Liangmei	a	Zemei.	
Mnoho	Kabui	vesnic	se	nachází	 také	v	 ro-
vinách	Manipuru,	Assamu	a	několik	osad	v	
Nagalandu.	Zemei	a	Liangmei	jsou	od	ostat-
ních	odděleni	řekou	a	horami,	jejich	dialekty	
se	 liší	 jeden	od	druhého.	Křesťané	 kmene	
Zeliangron	 jsou	vystavování	nevýslovnému	
utrpení	a	jejich	každodenní	život	provází	pro	
nás	nepředstavitelné	těžkosti.	
	 Velkým	problémem,	se	kterým	se	křesťané	
zeliangrongských		kmenů	v	Manipuru	potý-
kají	je	špatná	zdravotní	péče.	Lidé	v	této	ob-
lasti	často	onemocní	malárií,	 tuberkulózou,	
tyfem,	 žloutenkou,	 průjmem,	 vysokou	 ho-
rečkou	atd.	Dalším	rizikem	je	podvýživa	jak	
dětí,	tak	dospělých.	Vysoká	míra	kojenecké	
úmrtnosti	 je	 důsledkem	 nejen	 nemocí,	 ale	
také	nedostatečné	péče	a	znalostí.	
	 Většina	jazyků	a	dialektů	kmenů	v	Manipu-
ru	nejsou	dostatečně	vyvinuty.	 	Vše	je	pře-
kládáno	 do	 domorodých	 dialektů	 v	 latince.	
Kvůli	negramotnosti	se	daří	pověrám.	S	ne-
gramotností	souvisí	i	nedostatečná	hygiena	
a	 nemoci.	 Desetiletí	 společensko-	 politic-
kých	nepokojů	je	dalším	problémem.	Vede-
ní	v	sociálně	–	politických	hnutích	 je	často	
uskutečňováno	na	kmenových	úrovních.	To	
přináší	 konflikty	 a	 nedorozumění	 mezi	 sa-

motnými	 vedoucími	 křesťanů.	 Nemilosrdné	
postoje	 a	 zvyk	 vykonávat	 pomstu	 je	 spo-
lečným	 rysem	místních	kmenů	 .	Prohloubit	
v	 nich	 naši	 křesťanskou	 víru	 a	 pomoci	 jim	
praktikovat	hodnoty	evangelia,	 jako	odpuš-
tění	a	univerzální	bratrství,	je	velmi	náročný	
úkol	 jak	pro	misionáře,	 tak	 i	pro	místní	cír-
kevní	představitele	.
	 Křesťané	 mezi	 zeliangrongskými	 	 kmeny	
nemají	 dostatek	 znalostí	 o	 křesťanské	 víře	
a	 o	 církvi.	 To	 je	 důvod,	 proč	 jsou	 snadno	
ovlivněni	jinými	domorodými	náboženstvími,	
která	jsou	v	rozporu	s	křesťanským	učením.	
Nedostatek	vyškolených	katechetů	ve	vesni-
cích	je	dalším	velkým	problémem	Manipuru.	
Také	 nedostatek	 financí	 znemožňuje	 pod-
poru	 duchovního	 života	 zeliangrongských		
křesťanů.

	 Další	 překážkou	 pro	 naši	 evangelizaci	 a	
katechezi	 je	 horský	 terén	 téměř	 bez	 silnic.	
Misionáři	tak	nemohou	pravidelně	navštěvo-
vat	všechny	vzdálené	vesnice.	Vzhledem	k	
těmto	problémům	 je	pro	Zeliangrogy	 téměř	
nemožné	 být	 ve	 spojení	 s	 ostatními	 křes-
ťany.	Tato	 sounáležitost	 je	 pro	 ně	 důležitá,	
protože	jsou	často	kvůli	své	křesťanské	víře	
pronásledováni.
	 Mnoho	 Zeliangrogů	 je	 závislých	 na	 alko-
holu,	opiu,	apod.		Cítíme	odpovědnost	naší	
církve	za	vytváření	povědomí	o	těchto	spo-
lečenských	zlech	a	spolu	s	občanskými	or-
ganizacemi	chceme	zapojit	co	nejvíce	lidí	do	
pomoci.
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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

Čína – Arogance moci je živena mlčením většiny

 Výběr z rozhovoru Zenitu s kardinálem 
Zen Ze-Kiunem  o současné situaci katolíků 
v zemi.
 Eminence, již roky usilujete o nábožen-
skou svobodu a lidská práva ve své zemi. 
Jaké plody už Vaše úsilí přineslo?
 Kardinál Zen:	Přes	otevření	země	světo-
vému	trhu	nepozorujeme	v	zemi	žádné	změ-
ny	v	politice	ani	náboženství.	Panuje	totální	
dohled	 nad	 církví,	 pohrdání	 církví	 a	 syste-
matické	ponižování	našich	biskupů.	Někte-
ří	 z	 nich	 jsou	 už	 po	 desetiletí	 vězněni.	My	
v	Hongkongu	ještě	můžeme	svůj	názor	šířit	
svobodně	-		musíme	pozvednout	svůj	hlas	a	
mluvit	hlasitě,	za	což	jsme	vděční!	Arogance	
mocných	se	totiž	živí	mlčením	většiny.	Tak	je	
naší	povinností	nadále	protestovat	a	přede-
vším	se	zasazovat	o	náboženskou	svobodu.
 Co ještě, kromě útlaku věřících, prožívá 
Hongkong a celá Čína?
 Kardinál Zen:	Nezákonnosti,	diskriminaci,	
kolektivní	egoismus	proti	určitým	skupinám	
lidí	nebo	proti	 různým	menšinám.	To	se	 již	
stalo	negativní	kulturou,	která	nemá	s	tisíci-
letou	tradicí	Hongkongu	nic	společného.

 12 milionů katolíků žijících v Číně to 
tedy určitě nemá lehké…
 Kardinál Zen:	 	 Prožíváme	 dlouhodobé	
dilema.	Když	se	vláda	podvolí,	můžeme	se	
určité	svobody	nadít.		Právě	teď	je	vláda	na-
kloněna	evangelizaci.	Já	se	ale	domnívám,	
že	nejde	o	žádnou	svobodu,	ale	o	porobu,	
neboť	 existenci	 církve	 si	musíme	 vykoupit.	
Papež	dal	k	tomuto	tématu	jasná	doporuče-
ní.	 Nabádá	 věřící,	 aby	 se	 vzdali	 krátkodo-
bých	 úspěchů	 a	 raději	 přijali	 porážku,	 než	
aby	byli	církvi	nevěrní.
 Zmínil jste nového papeže. Jakou váhu 
mají jeho slova v Číně?
 Kardinál Zen:	 Nevím	 vůbec,	 zda	 lidé	 v	
Číně	 mají	 možnost,	 se	 o	 něm	 informovat.	
Mohu	 jen	 říci,	 že	my	 v	Hongkongu	 jsme	 z	
nového	papeže	šťastní,	i	když	se	doposud	k	
situaci	v	Číně	moc	nevyjadřoval	–	což	já	ale	
považuji	za	moudré.
 Věříte, že by se mohla uskutečnit pape-
žova cesta do Číny?
 Kardinál Zen:	Nový	papež	vkládá	mnoho	
úsilí	 do	dialogu	 s	ČLR.	Přesto	není	 v	 sou-
časnosti	 jasné,	kdo	jsou	vlastně	strany	dia-
logu,	které	by	mohly	dialog	vést.	Ze	strany	
vládnoucí	 strany	 nejsou	 doposud	 zřetelné	
žádné	 známky	 vzbuzující	 naději.	 Hodlají	
sice	 stranu	modernizovat,	 přitom	ale	 chtějí	
zůstat	u	vesla.	Přesto	důvěřuji	dobré	vůli	no-
vého	prezidenta	Xi	Tin	Phinga,	protože	jeho	
otec	Xi	Zhogxun	byl	osvícený	muž.	Můžeme	
jen	doufat,	že	prezident	rozpozná,	že	je	tře-
ba	změnit	politický	kurz.
 Je dnes papežova cesta do Číny vylou-
čena?
 Kardinál Zen:	Pro	takovou	cestu	musí	dozrát	
podmínky.	Mnoho	kardinálů	už	navštívilo	Čínu	

	 Naše	aktivity	vidím	především	ve	finanční	
podpoře	dětí	na	studiích	a	jejich	vzdělávání	
ve	víře.	Dále	 -překládání	Bible	do	místních	
jazyků.	 Pořádání	 měsíce	 katechetů	 (vzdě-
lávací	 programy	 ve	 farnostech).	 Dvakrát	
ročně	v	obcích	pořádáme	 tábory	bible,	 ka-
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Váš Jose Palely SDB
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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.

–	a	 čeho	dosáhli?	Téměř	 ničeho.	Mohli	 se	
nechat	 vyfotografovat	 s	 našimi	 nelegálními	
biskupy	(těmi, co jsou utiskováni).	Po	návra-
tu	domů	Čínu	chválili,	přestože	nevěděli	na-
prosto	nic	o	reálném	životě	v	zemi.
 Papež František je podle čínských mé-
dií třetí nejvýznamnější osobnost roku
 Čína.	 I	Čína	si	uvědomuje	význam	pape-
že	Františka.	Jeho	jméno	se	objevilo	na	se-
znamu	 deseti	 nejvýznamnějších	 osobností	
uplynulého	roku,	který	sestavuje	Čínské	tis-
kové	fórum.	Jeho	členy	jsou	nejvýznamnější	
představitelé	médií	a	novinářských	sdružení	
kontinentální	Číny.	Papež	se	objevil	hned	na	
třetí	pozici	a	je	vůbec	prvním	představitelem	
náboženského	světa,	který	se	na	tomto	se-
znamu	vyskytnul.
Čína – Gao Zhisheng – svědomí Číny

   Obhajoval oběti čín-
ského justičního systé-
mu a nyní se sám dostal 
do soukolí policejního 
aparátu. Již od roku 
2006 je tento obhájce 
lidských práv, právník 
Gao Zhisheng vězněn 
za těch nejtvrdších pod-
mínek.

	 Jeho	životní	osudy	jsou	neuvěřitelné	a	zá-
roveň	strastiplné.	Narodil	se	v	důlní	oblasti	
ve	vnitrozemí	Číny	v	provincii	Shaanxi.	Vy-
růstal	v	bídných	podmínkách.	Od	mládí	se	o	
sebe	staral.	Pracoval	kolem	těžby	uhlí	a	jako	
pouliční	 prodavač.	 Na	 školy	 nebyly	 peníze	
ani	čas.	Gao	měl	ale	nadání	a	učil	se	sám.	
I	 když	 neměl	 vysokou	 školu,	 složil	 v	 roce	
1994	 právnické	 zkoušky	 a	 začal	 obhajovat	
lidi	s	malými	šancemi	na	spravedlnost:	oběti	
vyvlastňování,	 korupce	a	 kruté	 politiky	 jed-
noho	dítěte.
	 Čínské	 ministerstvo	 spravedlnosti	 uznalo	
jeho	práci	a	zvolilo	ho	v	roce	2001	mezi	de-
set	oceněných	obhájců.	Začalo	se	mu	také	
říkat	 „svědomí	 Číny“.	 Získal	 mezinárodní	
ocenění	a	byl	navrhován	na	Nobelovu	cenu	
míru.
Den, na který jsem v životě pyšný

	 Gao	 byl	 členem	 ilegální	 domácí	 církve	 a	
přívržencem	 Falun-Gong	 (dálně	 východní	
náboženské	 hnutí,	 které	 bylo	 v	 roce	 1999	
čínskou	vládou	zakázáno).	Začal	příslušníky	
Falun-	Gong	obhajovat	a	zastávat	se	 jejich	
práv.	V	 roce	2005	nakonec	 vystoupil	 z	 ko-
munistické	strany.	„To	byl	den,	na	který	jsem	
pyšný“,	prohlásil	v	jednom	rozhovoru.
Oběť státního násilí

	 Od	 té	 doby	 byl	 Gao	 čínskými	 úřady	 krutě	
pronásledován.	Byla	mu	odebrána	právnická	
licence	a	byl	odsouzen	do	domácího	vězení.	
V	Prosinci	2006	byl	pro	„podněcování	k	státní-
mu	převratu“	odsouzen	ke	třem	letům	vězení	
s	pětiletou	zkušební	dobou.	Běhen	těchto	pěti	
let	byl	Gao	pravidelně	zadržován,	mučen.	Tr-
pěla	také	jeho	rodina,	která	často	po	měsíce	
nevěděla	vůbec	kde	je	a	zda	ještě	žije.
	 V	 únoru	 2009	 zmizel	Gao	 beze	 stopy	 ze	
své	domovské	vesnice	v	provincii	Shaanxi.	
Teprve	v	dubnu	2010	dostala	o	něm	rodina	
informace,	když	ve	svém	vystoupení	zinsce-
novaném	 policií	 mluvil	 o	 lidských	 právech.	
Potom	opět	zmizel.	Mezitím	se	jeho	ženě	s	
oběma	dětmi	podařilo	dostat	do	USA.
	 Když	mu	v	roce	2011	měl	konečně	skončit	
podmíněný	trest,	byl	obviněn	z	jeho	nedodr-
žování,	 a	proto	musel	 nastoupit	 svůj	 tříletý	
trest.	Uvězněn	byl	až	v	daleké	ujgurské	pro-
vincii	na	západě	Číny.
 Prosíme, žádejte jeho propuštění zaslá-
ním přiloženého protestního lístku! 
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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.

Kazachstán – Sovětské metody proti nepohodlnému pastorovi
	Bachyčan	 Kaškumba-
jev,	 pastor	 Církve	 Milosti	
v	 hlavním	 městě	 Astaně,	
musí	 čelit	 dvěma	 obvině-
ním,	 která	 mu	 mohou	 vy-
nést	roky	vězení.
	Již	deset	 let	 jsou	křesťan-
ská	společenství	v	Kazach-
stánu	sledována,	šikanová-
na	a	jsou	pod	stálým	tlakem	

úřadů.	 Obzvlášť	 tvrdě	 je	 pronásledována	
presbyteriánská	 církev.	Podobně	 jako	 ostat-
ní	křesťanské	církve,	zaznamenala	po	pádu	
Sovětského	 svazu	 velký	 nárůst	 členů.	To	 je	
solí	v	očích	úřadům.	Křesťané	jsou	napadáni	
v	médiích	a	obviňování	z	řady	zločinů	–	pra-
ní	špinavých	peněz,	špionáže,	nezákonného	
obchodování	s	cizí	měnou,	rozšiřování	extré-
mistické	 literatury	 a	 používaní	 halucinogen-
ních	látek	ve	víně	při	večeři	Páně.
Obvinění – pastor zavinil schizofrenii své 
věřící

	 Bachyčan	Kaškumbajev	byl	obviněn	z	 těž-
kého	ublížení	na	zdraví	a	ve	svých	67	letech	
17.	5.	2013	uvězněn.		Byl	obviněn,	že	přidával	
halucinogeny	do	mešního	vína,	ačkoliv	spo-
lečenství	používalo	 jako	nápoj	obyčejný	čaj.	
Jeho	uvěznění	souvisí	s	případem	Lyazat	Al-
menové,	který	se	začal	odvíjet	už	v	roce	2011.	
Lyazat	Almenová	 se	 několikrát	 přes	 nesou-
hlas	rodiny	zúčastnila	bohoslužeb	Církve	Mi-
losti	v	Astaně.	Její	matka	si	stěžovala	úřadům,	
že	se	pod	vlivem	kázání	pastora	Kaškumba-
jeva	u	dcery	vyvinula	paranoidní	schizofrenie	
a	podařilo	se	 jí	umístit	dceru	na	psychiatric-
kou	léčebnu,	kde	musela	Lyazat	proti	své	vůli	
strávit	několik	měsíců.	V	říjnu	2012	bylo	za-
hájeno	stíhání	pastora.	Byla	prohledána	bu-
dova	Církve	Milosti	a	zabavena	náboženská	
literatura.	Almenová	několikrát	zdůraznila,	že	
je	zdravá	a	že	pastor	Kaškumbajev	nemohl	
mít	žádný	vliv	na	 její	zdraví.	Také	další	čle-
nové	 komunity	 potvrdili,	 že	 Kaškumbajev	
na	ni	nevyvíjel	 žádný	psychologický	nátlak.										

Křesťanská	mezinárodní	solidarita																																																
Christian	Solidarity	International	 	 	
PO	BOX	11
549	01	Nové	Město	nad	Metují	 	 	
Czech	Republic	

13	Kč

Your	Excellency,

President	Xi	Jingping

Velvyslanectví	ČLR

Pelléova	18

160	00	Praha	6	–	Bubeneč

----------------------------------------------------------------------------------
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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! 

Střední východ – pronásledování křesťanů roste

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

Your	Excellency,
	 We	are	dismayed	 to	hear	 that	 the	human	 rights	advocate	Gao	Zhisheng	 from	Shaanxi	
Province	remains	in	jail,	among	other	things	for	having	defended	house-church	members	in	
court.
Being	China’s	new	head	of	state,	we	ask	you,	as	a	matter	of	urgency,	to	see	to	it	that	Gao	
Zhisheng	is	immediately	and	unconditionally	released,	in	view	of	the	fact	that	China	is	party	
to	 the	 International	Covenant	 for	Civil	and	Political	Rights,	article	18	of	which	guarantees	
religious	liberty.
Yours	sincerely	and	respectfully,

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

	 Rozhořčilo	 nás	 opakované	 věznění	 obhájce	 lidských	 práv	Gao	Zhisheng,	 kromě	 jiného	
proto,	že	obhajoval	u	soudu	členy	domácích	církví.	Jako	novou	hlavu	státu	Vás	žádáme	o	
jeho	bezpodmínečné	a	okamžité	propuštění.	I	Vaše	země	je	signatářem	listiny	lidských	práv	
zahrnujících	i	právo	na	občanskou	svobodu.	

Přesto	byl	v	květnu	2013	Kaškumbajev	za-
tčen.	 Celé	 měsíce	 byl	 ve	 vazbě.	 Dva	 mě-
síce	byl	držen	proti	své	vůli	v	psychiatrické	
léčebně.	Tyto	metody	připomínají	sovětskou	
éru,	kdy	byla	běžně	psychiatrie	zneužívána	
k	odstraňování	nepohodlných	disidentů.	Ná-
sledovalo	domácí	vězení	a	zákaz	činnosti.	
Nové obvinění – extrémismus
	 Pastor	Kaškumbajev	byl	v	říjnu	2013	znovu	
zatčen	a	obviněn	z	extrémismu	a	šíření	ex-
trémistické	propagandy.	Za	 tato	 „provinění“	
mu	hrozí	až	7	let	vězení.	Nyní	je	ve	vazbě	v	
Astaně.

	 Zatímco	 na	 západě	 je	 potlačování	 nábo-
ženské	 svobody	 projevem	 hluboké	 krize	
identity,	na	Středním	východě	dosáhlo	pro-
následování	křesťanů	nevídaných	rozměrů.	
Arcibiskup	Francis	A.	Chullikatt,	 apoštolský	
nuncius	při	OSN,	o	tom	mluvil	11.	února	při	
veřejné	debatě	na	washingtonském	Kapito-

lu,	které	se	účastnilo	několik	výborů	americ-
ké	Sněmovny	reprezentantů	(Výbor	pro	za-
hraniční	záležitosti,	Podvýbor	pro	Afriku,	pro	
globální	zdraví,	pro	globální	lidská	práva).
	 Náboženská	svoboda	 je	prvním	a	základ-
ním	 lidským	 právem,	 z	 něhož	 se	 odvíjejí	
všechna	 další,	 shrnul	 vatikánský	 reprezen-

Zašlete, prosím, protestní lístek požadující propuštění pastora Kaškumbajeva!



10 11

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! 

tant	 katolické	 stanovisko.	 Tato	 svoboda	 je	
„posvátným	a	nezcizitelným	právem“,	a	tedy	
její	zachovávání	stojí	v	jádru	zodpovědnos-
ti	Spojených	národů,	připomíná	arcibiskup 
Chullikatt.	Svůj	projev	pak	rozdělil	do	dvou	
částí:	 první	 věnované	 situaci	 křesťanů	 na	
Středním	 východě	 a	 druhé	 zaměřené	 na	
úlohu	OSN	v	ochraně	náboženské	svobody:	
 „Na Středním východě zuří nehorázné a 
obecně rozšířené pronásledování křesťanů. 
Nevyhýbá se žádnému křesťanovi, ať už je 
nebo není Arab. Malá leč významná komu-
nita arabských křesťanů se stává cílem trva-
lého trýznění výlučně kvůli svému nábožen-
ství.“ 

	 Arcibiskup	 Chullikat	 připomíná	 „už	 téměř	
zavedenou	tradici“	útoků	na	katolická	místa	
bohoslužeb	o	vánoční	vigilii.	Je	stále	zřejměj-
ší	–	dodává	–	že	jednotlivé	vlády	nezahrnují	
garanci	náboženské	svobody	mezi	základní	
lidská	práva.	Útoky	na	věřící	mají	často	do-
konce	formu	otevřeného	pronásledování	ze	
strany	státních	autorit.	Podle	statistik	každý	
rok	 přichází	 o	 život	 kvůli	 své	 víře	 více	než	
100	tisíc	křesťanů.	K	tomu	pak	přistupují	jiné	
formy	útlaku	a	nátlaku,	které	se	objevují	 i	v	
tradičně	 křesťanských	 západních	 zemích,	
kde	dochází	 k	marginalizaci	 křesťanství	 ve	
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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-

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

Your	Excellency,
	 We	are	dismayed	 to	hear	 that	Bakhytzhan	Kashkumbayev,	Pastor	of	 the	Grace	Church	
in	Astana,	has	been	rearrested	on	October	8,	2013,	and	is	now	facing	criminal	charges	of	
“extremism”.	Pastor	Kashkumbayev	has	been	detained	since	May	17,	2013,	 for	allegedly	
harming	the	health	of	a	church	member,	who	has	repeatedly	stated	that	these	allegations	are	
false.	The	new	charges	of	“extremism”	are	also	unfounded,	as	Pastor	Kashkumbayev	and	his	
church	merely	exercised	their	right	to	religious	liberty.
	 Pastor	Kashkumbayev	and	the	Grace	Church	have	been	subject	 to	repeated	police	ha-
rassment	and	slanderous	media	campaigns.	We	ask	you	as	a	matter	of	urgency	to	ensure	
that	Pastor	Kashkumbayev	gets	a	fair	and	unbiased	trial,	respecting	his	rights	as	a	citizen,	
especially	his	right	to	religious	liberty,	as	specified	in	the	International	Covenant	for	Civil	and	
Political	Rights,	to	which	your	country	is	party.

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

	 Jsme	znepokojeni	z	nového	uvěznění	duchovního	Bachyčana	Kaškumbajeva	v	říjnu	2013	
a	jeho	nařčení	z	kriminálního	činu	extrémizmu.	Je	zadržovaný	od	května	2013	pro	falešná	
obvinění	z	poškozování	zdraví	svých	farníků.	Podobně	falešné	je	i	nařčení	mírumilovného	
duchovního	z	extrémizmu.

veřejném	 životě,	 vytěsňování	 jeho	 historic-
kého	 a	 sociálního	 významu,	 ba	 dokonce	 k	
omezování	křesťanů	v	sociální	a	charitativ-
ní	službě.	To	vše	se	děje	v	zemích,	kde	 je	
svoboda	a	lidská	práva	„papírově“	chráněna	
–	podotýká	vatikánský	nuncius	a	dodává,	že	
každá	 vláda	 by	 měla	 zaručit	 náboženskou	
svobodu	pro	každého	nejen	v	zákoníku,	ale	
také	v	praxi.	S	náboženskou	svobodou	pak	
úzce	souvisí	respekt	k	výhradě	svědomí“.
 „Výhrada svědomí je založena na nábo-
ženských, etických a morálních důvodech a 
na univerzálních požadavcích lidské důstoj-
nosti. Jako taková je pilířem každé vskutku 
demokratické společnosti a právě z toho dů-
vodu ji občanský zákoník musí vždy a všude 
uznávat a chránit. Tyto kroky totiž zajišťují 
nejen lidskou důstojnost, ale také důstojnost 
demokratických institucí.“
	 Pokud	 jde	 o	 roli	 Spojených	 národů,	 vati-
kánský	 reprezentant	 připomněl,	 že	 nábo-
ženskou	svobodu	garantují	základní	nástro-
je	mezinárodního	práva	a	další	dokumenty,	
včetně	Všeobecné	 deklarace	 lidských	 práv	

(čl.	18	(1948)).	Přesto	úsilí	a	úmysly	mnoha	
lidí	dobré	vůle,	s	nimiž	se	lze	setkat	na	mezi-
národní	platformě,	nenacházejí	odpovídající	
odezvu.	 Arcibiskup	 Chullikat	 proto	 vybízí,	
aby	zejména	členské	státy	OSN,	zvláště	ty,	
které	mají	vůdčí	roli,	jako	Spojené	státy,	pod-
nikly	rozhodné	kroky	k	pevnějšímu	zajištění	
náboženské	svobody	po	celém	světě.	
Na	závěr	svého	vystoupení	na	washington-
ském	Kapitolu,	arcibiskup	Chullikat	poděko-
val	dolní	komoře	amerického	parlamentu	za	
pozvání	a	dodal:	„Věříme,	že	vaše	země	do-
stojí	své	vlastní	Ústavě	a	ukáže	svou	váhu	
na	každém	fóru,	které	se	zasazuje	za	to,	aby	
se	skoncovalo	s	narušováním	tohoto	nejzá-
kladnějšího	z	lidských	práv.“	

Johana Bronková
http://www.radiovaticana.cz	

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi
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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-

Blízký východ – tíživá situace křesťanů
	Tíživá	situace	křesťanů	na	
Blízkém	 východě	 by	měla	
znepokojovat	nás	všechny.
	Jessi	Boulus	byla	šťastná	
dívka	 a	 jediné	 dítě	 svých	
rodičů.	Toto	desetileté	děv-
če	 se	 před	 několika	 týdny	

vracelo	domů	z	biblické	hodiny,	když	k	němu	
přistoupil	 jakýsi	muž	 a	 zabil	 je	 jediným	 vý-
střelem	do	hrudníku.
	 Jessiina	 matka	 Phoebe	 nemá	 pochyb	 o	
tom,	 že	 Jessi	 byla	 zabita	 za	 svůj	 „zločin“	
křesťanské	víry.	„Byla	mou	nejlepší	přítelky-
ní.	Byla	pro	mě	vším.	Z	Jessi	se	právě	stáva-
la	žena,“	řekla.
	 „Každá	žena	sní	o	 tom,	že	se	stane	mat-
kou.	A	 já	 jsem	měla	 to	štěstí,	že	 jsem	byla	
10	let	maminkou.	Bude	mi	chybět	to,	jak	mi	
Jessi	říkala	mami…	Vím,	že	to	už	nikdy	neu-
slyším.“
	 Příběh	 Jessi	 je	 již	 téměř	 zapomenutým	
drobným	dodatkem	k	tomu,	co	se	dá	popsat	
pouze	jako	válka,	jež	uvěznila	blízkovýchod-
ní	křesťany	kdesi	mezi	exodem	a	holocaus-
tem.
	 Při	 děsivých	 vojenských	 operacích,	 které	
často	zůstávají	Západem	nepovšimnuty,	se	
někteří	muslimští	fanatici	vrhají	na	starobylé	
křesťanské	komunity	s	krvelačností,	která	je	
nyní	v	arabských	zemích	až	příliš	běžná.

	 Fundamentalisté	v	tomto	regionu	jsou	vět-
šinou	 vtahováni	 do	 dlouholetých	 místních	
sporů:	šíité	proti	sunnitům.	Tento	spor	trvá	již	
1381	let	a	jde	v	něm	o	to,	kdo	je	následovní-
kem	Mohameda.	Jedná	se	o	velké	schisma	
v	rámci	islámu.	Jednání	mezi	válčícími	stra-

nami	netroskotají.	Žádná	totiž	neprobíhají.
	 Většinu	všech	muslimů	na	světě	tvoří	su-
nnité.	Velké	tektonické	desky	tohoto	neklid-
ného	 náboženství	 na	 sebe	 silně	 narážejí	
kolem	Íránu	a	Iráku,	kde	žijí	povětšinou	šíité.
	 Ale	 mnoho	 šíitských	 a	 sunnitských	 mus-
limů	 sdílí	 nenávist	 vůči	 křesťanům.	 Příliš	
často	 se	 domnívají,	 že	 pronásledování,	 či	
dokonce	 zabíjení	 křesťanů	 je	 oprávněné.	
Tolerance	nepatřila	vždy	k	silným	stránkám	
islámu.
	 Blízkovýchodní	 křesťané,	 kteří	 se	 odva-
žují	praktikovat	své	náboženství,	jsou	často	
ostrakizováni,	 týráni,	 zabíjeni	 a	 jejich	 ženy	
znásilňovány	 rozlícenými	 muslimskými	 ex-
tremisty,	 kteří	 se	 staví	 na	 odpor	 plíživému	
pronikání	moderního	světa	do	jejich	země.
Moderní	 svět	 pro	 ně	 znamená	 Západ.	 Zá-
pad	pro	ně	symbolizuje	křesťan.
	 Křesťanské	 hodnoty,	 které	 podporují	 rov-
nost,	 vzdělání,	 sociální	 péči	 a	 oddělení	
církve	 a	 státu	 poskytly	 Západu	 obrovskou	
výhodu	oproti	společnostem,	které	si	možná	
nepřejí,	aby	jejich	ženy	byly	vzdělané	nebo	
řídily	automobily,	které	jsou	netolerantní	vůči	
menšinám	a	které	by	nejraději	trávily	plynem	
děti	rodičů,	jejichž	názory	se	liší	od	těch,	kte-
ré	zastávají	jejich	genocidní	vůdcové.
	 Někteří	 rozlícení	 muslimové,	 kteří	 závi-
dí	způsob	života,	 jaký	nikdy	nebudou	moci	
vést,	 útočí	 na	 křesťany.	A	 ti,	 pokud	přežijí,	
prchají	v	obrovských	počtech.
	 V	 posledních	 týdnech	 došlo	 v	 Egyptě	 k	
opakovaným	 vražedným	útokům	na	Kopty,	
kteří	tam	kdysi	tvořili	křesťanskou	většinu,	a	
v	Pákistánu	bylo	zabito	85	křesťanů	muslim-
skými	 sebevražednými	atentátníky	 v	 staro-
bylém	kostele	Všech	svatých	v	Péšávaru.
Tak	kde	je	ohlušující	mezinárodní	protest	a	
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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!

Nigérie: Krizová situace uprchlíků z Gwoza

pro	 přežití,	 okrádáni	 o	 svou	 budoucnost	
nebo	nuceni	žít	jako	uprchlíci“.	„Nesmíme	se	
smířit	 s	 představou	 Blízkého	 východu	 bez	
křesťanů,“	prohlásil.
	 Podpory	se	mu	dostalo	z	nečekané	strany:	
od	 Sajídy	 Warsí,	 muslimky	 pákistánského	
původu	žijící	v	hrabství	Yorkshire.
	 Paní	Warsí	o	sobě	říká,	že	je	pracující	mat-
ka,	ale	je	mnohem	víc	než	to,	možná	jedna	z	
nejodvážnějších	žen	na	světě.
	 Je	významnou	členkou	Konzervativní	stra-
ny,	 britským	 premiérem	 Davidem	 Camero-
nem	byla	 jmenována	do	Sněmovny	 lordů	a	
působí	jako	ministryně	pro	víru	a	společen-
ství.
	 Pronásledování	křesťanů	ze	strany	přísluš-
níků	 svého	 náboženství	 nazvala	 „globální	
krizí“.
	 „Být	dnes	křesťanem	v	některých	částech	
světa	znamená	vystavovat	svůj	život	nebez-
pečí,“	říká.	„Počet	křesťanů	se	snižuje	a	toto	
náboženství	 je	 vyháněno	 z	 některých	 jeho	
historických	center.“
	 Důkazy	 potvrzují,	 že	 má	 pravdu.	 V	 roce	
1990	bylo	v	 Iráku	1,2	milionu	křesťanů,	ale	
zůstalo	pouze	200	000	a	extremisté	nadále	
v	zemi	provádějí	náboženské	„čistky“.
	 Bylo	oznámeno,	že	třetina	syrských	křesťa-
nů	uprchla	poté,	co	se	stali	terčem	povstalců,	
kteří	je	masakrují	a	ničí	jejich	kostely.
	 Baronka	Warsí	plánuje	na	příští	měsíc	me-
zinárodní	 konferenci,	 na	 které	 by	 měl	 být	
vypracován	plán	na	záchranu	blízkovýchod-
ních	křesťanů.

	 Možná	 pozve	 i	 zástupce	 urážlivé	 indo-
néské	vlády.	Náš	nejbližší	soused	musel	být	
minulý	týden	tak	trochu	hýčkán	poté,	co	kvůli	
únikům	informací	o	australské	špionáži	zjev-
ně	ztrácí	tvář.
	 Ztrácí	tvář?	A	co	všechny	ty	ztracené	živo-
ty	křesťanů	v	Indonésii,	nejlidnatější	muslim-
ské	zemi?
	 OSN	odhaduje,	že	během	okupace	Východ-
ního	Timoru	bylo	až	202	600	místních	obyva-
tel	zabito	nebo	zemřelo	hlady	–	97	procent	z	
nich	byli	katolíci	–	a	že	Indonésané	jsou	zod-
povědní	za	70	procent	násilných	úmrtí.
	 Indonéští	křesťané	jsou	ve	své	vlasti	 také	
ohrožováni.	 V	 Sulawesi	 byly	 před	 několika	
lety	zavražděny	tři	křesťanské	školačky.	Hla-
vy	 těchto	dívek	byly	 vloženy	do	 igelitových	
pytlů	s	nápisem	„Hledá	se:	100	a	více	hlav	
křesťanů,	 dospívajících	 nebo	 dospělých,	
mužů	či	žen“.
	 Reakce	křesťanů?	Žádné	falešné	rozhořče-
ní.	 Žádné	 nepokoje.	 Žádné	 žhářství.	 Žádné	
vraždy.	 Jen	 nezměrný	 smutek,	 že	 se	 něco	
takového	mohlo	stát	před	naším	prahem.	

Zdroj: Herald Sun - Austrálie

	 Terénní	pracovník	Hlasu	mučedníků	nedáv-
no	navštívil	křesťanské	uprchlíky	z	nigerijské	
oblasti	Gwoza,	kteří	již	mnoho	let	čelí	nepřátel-
ství	muslimských	sousedů	a	místních	vzbou-
řenců.	Ke	dnešnímu	dni	bylo	zcela	vysídleno	
46	 křesťanských	 osad	 v	 regionu	 –	 celkem	
přišlo	o	domov	618	rodin.	Příslušníci	islámské	
radikální	skupiny	Boko	Haram	vypálili	a	zničili	
55	kostelů	a	modliteben	a	541	obytných	domů	
patřících	křesťanům	v	Gwoza.	Gwoza	se	na-
chází	v	jižní	části	spolkového	státu	Borno,	ne-
daleko	hranice	s	Kamerunem.

	 V	 muslimy	 ovládané	 společnosti	 nemě-
li	 křesťané	 snadný	 život	 nikdy.	 Ještě	 před	
nástupem	 Boko	 Haram	 nesměli	 křesťané	
v	 Gwoza	 zastávat	 žádné	 politické	 funkce,	
přestože	 tvoří	 téměř	 70	 procent	 místních	
obyvatel.	Žháři	vypalovali	misijní	školy.	Křes-
ťané	si	nemohli	stavět	nové	kostely	a	mod-
litebny,	několik	stávajících	církevních	budov	
bylo	přestavěno	na	mešity.
	 18.	února	2005	se	život	místních	obyvatel	
změnil	 z	 obtížného	 na	 zoufalý.	 Boko	 Ha-
ram,	povstalecká	skupina	usilující	o	vyhnání	
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mokracie a jejího právního systému. Čím to, 
že náboženství, spojující lásku k Bohu ne-
oddělitelně s láskou k bližnímu, může plodit 
tak diskriminační pojetí svobody, která je zá-
kladním rysem každé opravdové, nezištné 
lásky?

Pokračování ze Zpravodaje 0510

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

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

ROZŠIŘUJ 

A PŮJČUJ!

Nigérie: Při útoku na křesťanskou osadu zahynulo více než 30 lidí

všech	nemuslimů	a	zavedení	islamistického	
režimu	 podporovaného	 právním	 řádem	 ša-
ría,	 začala	v	Borno	vraždit	 křesťany.	Vláda	
spolkového	 státu	 navzdory	 prohlášením	 o	
podpoře	 křesťanů	 nezúčastněně	 přehlížela	
incidenty,	při	kterých	povstalci	křesťany	za-
bíjeli	ve	velkém.	Další	věřící	prchali	ze	svých	
domovů,	aby	si	zachránili	holý	život.	Státní	
orgány	 do	 situace	 prakticky	 nezasahovaly	
a	příslušníci	Boko	Haram	pokračovali	v	úto-
cích.
	 V	 období	 od	 května	 do	 září	 2013	 radiká-
lové	připravili	o	domov	14	000	křesťanů	ze	
46	osad	a	zničili	180	obytných	domů,	další	
domy	obsadili.	Příslušníci	Boko	Haram	čas-
to	 zastřelili	 nebo	 rozsekali	mačetami	muže	
před	zraky	vyděšené	rodiny.	68	vdov	s	dětmi	
zůstalo	odkázáno	samo	na	sebe.

	 V	osadě	Uvagha	povstalci	vypálili	kostel	a	
unesli	trojici	dívek,	které	tři	týdny	zadržovali,	
donutili	je	konvertovat	k	islámu	a	sexuálně	je	
zneužívali,	než	se	jim	podařilo	uprchnout.
7.	 října	2013	členové	Boko	Haram	za	bílé-
ho	 dne	 podnikli	 razii	 v	 osadě	 Sabon	 Gari,	
při	které	zavraždili	16	křesťanů	na	místním	
tržišti	–	bez	varování	začali	střílet	na	proda-
vače	i	jejich	zákazníky.	Teroristé	také	zapálili	
pět	aut	s	potravinami,	vozidla	i	náklad	oheň	
zcela	zničil.

	 Křesťané	z	osady	Gava	West	mají	za	se-
bou	již	11	samostatných	útoků.	Útočníci	vy-
palovali	kostely,	zapálili	200	obytných	domů	
a	připravili	místní	obyvatele	o	bezpočet	do-
mácích	zvířat.	Majetek	křesťanů	z	této	i	okol-
ních	osad	si	radikálové	přivlastnili.	V	osadě	
Barawa	povstalci	zavraždili	osm	lidí,	později	
se	vrátili	a	v	domech	kdysi	patřících	křesťa-
nům	se	usadili.
	 Křesťané,	kteří	v	roce	2013	přišli	o	domov,	
uprchli	 do	 táborů	 ve	 spolkových	 státech	
Borno,	Adamawa	a	Taraba.	Více	než	5000	
uprchlíků	překročilo	hranice	a	nachází	se	v	
uprchlických	 táborech	 v	 Kamerunu.	 Podle	
informací	pracovníka	Hlasu	mučedníků	žije	
ve	 spolkovém	 státě	 Borno	 přibližně	 1355	
křesťanských	uprchlíků,	v	Adamawa	4715	a	
v	Taraba	413.
	 Místní	křesťané	nás	 informovali,	že	 jim	stát	
neposkytl	 žádné	 kompenzace	 ani	 humani-
tární	pomoc.	Školy,	nemocnice	a	ošetřovny	v	
oblasti	byly	vypáleny	nebo	obsazeny	přísluš-
níky	Boko	Haram.	Děti	 umírají	 na	podvýživu	
a	související	choroby.	Kvůli	stresu	spojenému	
ze	stěhování	trpí	nemocemi	také	dospělí,	roz-
šířené	jsou	žaludeční	vředy,	vysoký	krevní	tlak	
a	další	doprovodné	projevy	stresových	situací.
	 Kromě	dalších	 forem	pomoci	 pronásledo-
vaným	křesťanům	v	 celé	Nigérii	 pracovníci	
Hlasu	mučedníků	převezli	 trojici	unesených	
dívek	do	našeho	centra	 „Štěpán“	 (Stephen	
Centre),	které	slouží	 jako	ubytovna	a	 inter-
nátní	škola	pro	oběti	pronásledování	v	Nigé-
rii.	Podle	posledních	zpráv	se	dívky	zotavují	
a	komunikují	s	ostatními	dětmi	v	centru.	Pra-
covníci	také	v	uprchlických	táborech	rozdá-
vají	křesťanské	materiály	včetně	přehrávačů	
s	křesťanskými	kázáními	a	audio	verzemi	Bi-
ble.	Pracovníci	Hlasu	mučedníků	se	modlí,	
aby	 tyto	 dary	 přinesly	místním	 věřícím	 po-
vzbuzení	uprostřed	traumatizující	situace.

 Zdroj: Hlasu mučedníků

nigerijská vdova

	 Při	nedávném	incidentu	přišlo	o	život	více	než	30	nigerijských	křesťanů.	Stovky	fulských	
muslimských	pastevců	vyzbrojených	střelnými	zbraněmi	a	mačetami	6.	ledna	vtrhly	do	osa-
dy	Šonong	v	oblasti	Riyom	ve	spolkovém	státě	Plateau.	Podle	místních	křesťanů	se	v	osadě	
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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 

 Bata Badugu (75) s vnučkou Lydií. Obě utr-
pěly zranění při útoku na osadu Šonong

Zdroj: www.persecution.net

nacházeli	vojáci,	kteří	měli	křesťany	chránit,	
při	útoku	se	však	přidali	k	pastevcům.	
	 „Vojáci	 mě	 postřelili,	 když	 jsem	 se	 běžel	
ukrýt.	Všichni	jsme	byli	uvězněni	ve	vesnici	
a	neměli	jsme	žádnou	možnost	útěku.	Běželi	
jsme	ke	kostelu	a	část	vojáků	nás	pronásle-
dovala.	 Stále	 stříleli,	 stejně	 jako	 pastevci.	
Všude	vládl	chaos	a	zmatek,“	popsal	situaci	
jeden	z	mužů,	který	útok	přežil.	
	 Útočníci	 zapálili	 desítky	 domů,	 v	 mnoha	
případech	 také	 vesničanům	 ukradli	 nebo	
vybili	 dobytek.	Přibližně	15	křesťanů	utrpě-
lo	 vážná	 zranění	 a	 podle	 poslední	 zprávy	
je	 o	 ně	 pečováno	 v	 křesťanské	 nemocnici.	
Mezi	obětmi	se	nacházelo	mnoho	žen	a	dětí.	
Modleme	se	za	oběti	pronásledování	i	za	je-
jich	pronásledovatele.

Indie - Karnataka vede v pronásledování křesťanů

Zástupce CSF (Katolické sekulární forum)  
předává zprávu o pronásledování křesťanů 
kardinálovi Oswaldovi Gracias, předsedovi 
indické biskupské konference
Z obsahu zprávy:
-	kolem	4000	křesťanů	bylo	obětí	protikřes-
ťanského	násilí
-	 Více	 než	 1000	 žen	 a	 500	 dětí	 bylo	mezi	

obětmi
-	přes	400	kněží	a	představitelů	společenství	
bylo	napadeno
-	bylo	provedeno	asi	100	útoků	na	kostely	a	
modlitebny
-	minimálně	7	křesťanů	včetně	mladistvých	
bylo	zabito
V	násilnostech	i	počtu	obětí	vede	jednoznač-
ně	spolkový	stát	Karnataka.	
Následuje	přehled	zabitých:
1.	Rajasthan:	Anugarg	(Anmol)	–	sedmiletý	
hoch	zabit	
2.	Tripura:	Křesťan	sťat	protože	nechtěl	kon-
vertovat	k	hinduismu
3.	Uttar	Pradesh:	Křesťan	zabit	pro	svou	víru
4.	 Odisha:	 Mladý	 křesťan	 ubit	 na	 policejní	
strážnici
5.	Odisha:	Dr.	 Jaishankar	 z	misie	Blessing	
Youth	Mission	zabit
6.	Madhya	Pradesh:	 Křesťanka	 znásilněna	
a	zabita
7.	Andhra	Pradesh:	Studenka	zdravotní	ško-
ly	nalezena	zavražděná	v	kostele

Druhy pronásledování:
	 Většina	 pronásledování	 není	 z	 různých	
důvodů	zveřejněna.	Často	policie	odmítá	za-
znamenat	násilí,	poněvadž	by	to	na	ni	vrhlo	
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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 

Egypt: Mediálně známý konvertita uvězněn kvůli údajnému 
„podněcování konfliktů“

špatné	světlo.	Pro	média	to	nejsou	„zajíma-
vé	 zprávy“	 a	 také	místní	 vlivné	 organizace	
nemají	o	medializaci	zájem.	Pronásledování	
je	často	zlehčováno	a	zdůvodňováno	jinými,	
než	náboženskými	důvody	–	duševní	choro-
bou,	opilostí,	majetkovými	příčinami,	nepřá-
telstvím	apod.

	 Ve	zprávě	jsou	dále	vyjmenovány	instituci-
onální	zdroje	pronásledování.	Zahrnují	opat-
ření	vlády	a	vrcholných	úřadů	od	roku	1950.		
Hlavní	 součástí	 zprávy	 je	potom	dokumen-
tace	velké	řady	jednotlivých	konkrétních	pří-
kladů	pronásledování.	

Zdroj: ICAN 24/1

	 Egyptský	 křesťan	 Mohammed	 Hegazy,	
známý	 bojovník	 za	 náboženskou	 svobodu,	
byl	zadržen	na	základě	nařčení	z	údajného	
podněcování	„sektářských	konfliktů“.	Zdroje	
obeznámené	s	místní	situací	se	obávají,	že	
by	jednatřicetiletý	křesťan	mohl	být	ve	věze-
ní	týrán.
	 Mohammed	(v	současné	době	známý	pod	
svým	 křesťanským	 jménem	 Bishoy	 Armia	
Boulous)	byl	zadržen	4.	prosince	v	 ranních	
hodinách	v	kavárně	ve	městě	Minya	v	Hor-
ním	Egyptě.	Příslušníci	bezpečnostních	slo-
žek	tvrdí,	že	pracoval	pro	křesťanskou	sate-
litní	stanici	a	přispíval	k	utváření	„falešného	
obrazu“,	podle	kterého	v	Minya	docházelo	k	
protikřesťanským	násilnostem.
	 Lidé	obeznámení	s	případem	tvrdí,	že	Mo-
hammedovo	 zatčení	 nemělo	 žádnou	 sou-
vislost	 s	 jeho	 prací	 reportéra,	 ale	 spíše	 se	
jedná	 o	 pokračující	 mstu	 za	 jeho	 konverzi	
ke	křesťanství.	Od	přijetí	 křesťanské	víry	 v	
roce	1998	byl	mnohokrát	zatčen,	v	 jednom	
případě	byl	dokonce	ve	vazbě	tři	dny	fyzicky	
mučen.
	 V	 srpnu	2007	 se	Mohammed	 stal	 prvním	
Egypťanem,	který	se	rozhodl	soudit	o	změ-
nu	údaje	o	náboženské	příslušnosti	na	své	
identifikační	kartě.	Soud	nakonec	rozhodl	v	
jeho	neprospěch	na	základě	zdůvodnění,	že	
islámský	právní	řád	šaría	konverze	od	 islá-
mu	zakazuje.	V	dubnu	2010	odvolací	soud	
odložil	proces	na	neurčito.
	 V	 důsledku	 konverze	od	 islámu	a	 zmíně-
ných	snah	o	změnu	 identifikační	karty	bylo	
Mohammedovi	několikrát	vyhrožováno	zabi-
tím,	pročež	se	s	manželkou	a	dvěma	dětmi	
musel	začít	skrývat.	Podle	dostupných	zpráv	

rodina	v	současné	době	žije	v	blíže	neurče-
né	evropské	zemi.
Představitel	katolické	církve	v	Egyptě	vyzý-
vá	křesťany,	aby	zůstali	v	zemi.
	 Egyptští	 křesťané	 by	 měli	 zůstat	 ve	 své	
zemi	 a	 pomáhat	 ji	 rozvíjet,	místo	 aby	 volili	
„snadnou	cestu“	emigrace	do	zahraničí,	řekl	
vysoce	 postavený	 člen	 tamější	 katolické	
církve.	Otec	Rafic	Greiche,	vedoucí	tiskové-
ho	odboru	katolické	církve	v	Egyptě,	vyjádřil	
20.	 listopadu	 pro	 agenturu	 Catholic	 News	
Service	své	znepokojení,	 že	od	 roku	2011,	
kdy	 lidová	revoluce	ukončila	téměř	třicetile-
tou	sekulární	vládu	bývalého	autokratického	
prezidenta	 Husního	Mubaraka,	 stovky	 tisíc	
křesťanů	odcházejí	do	zahraničí.
	 Odcházejí	„ti	nejvzdělanější“,	řekl	otec	Greiche	v	
rozhovoru.	„Potřebujeme	je,	aby	investovali	nejen	
svoje	peníze,	ale	také	svou	energii,	a	jako	křesťané	
mají	povinnost	být	misionáři	ve	své	vlastní	zemi.“
	 Po	 pádu	Mubaraka	měl	 Egypt	 vojenskou	
vládu,	zažil	vzestup	demokraticky	zvoleného	
islamistického	prezidenta	Mohameda	Mursí-
ho	a	v	červenci	jeho	svržení	poté,	co	miliony	
Egypťanů	 protestovaly	 proti	 jeho	 způsobu	
vlády.	Nyní	je	u	moci	prozatímní	vláda	dosa-
zená	armádou.
	 Podle	slov	otce	Greicheho	zahraniční	vel-
vyslanectví	 v	 Egyptě	 uvádějí,	 že	 ze	 země	
zatím	odešlo	asi	300	000	křesťanů,	ale	přes-
ný	počet	je	těžké	určit,	protože	mnozí	z	těch,	
kteří	odcházejí,	mají	ještě	druhý	pas	a	nein-
formují	církev	o	tom,	že	emigrují.
	 „Někdy	existují	legitimní	důvody,	ale	větši-
na	lidí	odchází	hned	po	prvních	problémech.	
Vezmou	svůj	americký	pas	a	odejdou,“	řekl	
otec	Greiche.
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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, 
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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-
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Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo 
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonym-
ní

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

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

K modlitbě a zamyšlení

	 Po	 pádu	 Mubaraka	 v	 roce	 2011	 násilí	 v	
Egyptě,	 převážně	 muslimské	 zemi	 s	 více	
než	80	miliony	obyvatel,	prudce	vzrostlo.
Po	svržení	Mursího	v	červenci	opět	vzrost-
la	 vlna	 násilí,	 většinou	 bylo	 namířeno	 proti	
egyptským	 vládním	 zařízením	a	 proti	 křes-
ťanské	 komunitě	 v	 zemi,	 která	 představuje	
asi	10	procent	populace.
	 Vládní	 úředníci	 a	 křesťanští	 představitelé	
v	 zemi	 včetně	 otce	 Greicheho	 obviňují	 ze	
stupňování	násilí	dnes	již	zakázané	Muslim-
ského	bratrstvo	a	Mursího	islamistické	stou-
pence.
	 Reprezentanti	 Bratrstva,	 z	 nichž	 mnozí	

jsou	nyní	 ve	vězení,	popírají,	 že	by	byli	 za	
násilí	zodpovědní.
	 Otec	 Greiche	 řekl,	 že	 útoky	 na	 křesťany	
se	od	srpna,	kdy	bylo	vypáleno,	vypleněno	
a	zdevastováno	více	než	70	kostelů	po	celé	
zemi,	postupně	snižují.	Ale	postěžoval	si	na	
to,	co	nazval	„novou	vlnou	násilí“	namířenou	
proti	bezpečnostnímu	aparátu	země,	napří-
klad	na	vraždu	vysokého	úředníka	minister-
stva	 vnitra	 17.	 listopadu	 v	Káhiře	 a	 na	 se-
bevražedný	bombový	útok	o	tři	dny	později	
na	 Sinajském	 poloostrově,	 při	 kterém	 bylo	
zabito	10	vojáků.																																																																								

Zdroj: Morningstar News, 
Release International

Modlete se, aby Bůh chránil křesťanská 
společenství na Srí Lance

Srí Lanka: Křesťané terčem 
několika útoků
	 Naši	křesťanští	bratři	a	sestry	na	Srí	Lance	
se	v	uplynulých	týdnech	stali	terčem	několi-
ka	útoků.
	 21.	prosince	přibližně	o	půlnoci	někdo	vho-
dil	 dvě	 zápalné	 lahve	 do	 pastorova	 bytu	 v	
Ahangama	v	distriktu	Galle.	Pastor	ani	nikdo	
z	jeho	rodiny	naštěstí	nebyl	zraněn.
	 Na	Štědrý	večer	útočníci	napadli	tři	spole-
čenství	na	jihu	země.	Pastora	společenství	v	
Angunukolapalassa	v	distriktu	Hambanthota	
obklíčilo	více	než	300	vesničanů	a	buddhi-
stických	 mnichů	 s	 požadavkem,	 aby	 zrušil	
veškeré	 naplánované	 vánoční	 bohoslužby.	
Ten	samý	večer	neznámí	útočníci	házeli	pe-
tardy	na	církevní	pozemek	a	sousední	pas-
torovu	rezidenci	v	Hikkaduwa,	distrikt	Galle.	
Terčem	útoků	se	stala	ještě	jedna	modliteb-
na	ve	stejné	osadě:	výtržníci	házeli	na	budo-
vu	kameny	a	rozbili	několik	oken.
	 O	několik	dní	později	(27.	prosince)	se	při-
bližně	200	demonstrantů	dožadovalo	ukon-
čení	výstavby	modlitebny	v	Buttala	v	distriktu	
Monaragala.	Přestože	na	místě	zasáhli	poli-
cisté	a	další	složky,	situace	zůstává	napjatá	
a	podle	posledních	zpráv	byla	výstavba	do-
časně	pozastavena.
	 12.	ledna	došlo	k	útoku	na	dvě	modlitebny	
v	 Hikkaduwa	 (na	 stejném	 místě	 jako	 zmí-

něné	dva	ze	 tří	útoků	na	Štědrý	den).	Dav	
čítající	přibližně	300	osob	se	vrhl	na	obě	cír-
kevní	budovy	a	začal	na	ně	házet	kameny.	
Útočníci	spálili	nebo	jiným	způsobem	zničili	
také	křesťanskou	literaturu,	hudební	nástro-
je	 a	 další	 majetek.	 Mezi	 demonstranty	 se	
nacházelo	 několik	 buddhistických	 mnichů,	
kteří	prohlašovali,	že	přítomnost	křesťanů	v	
oblasti	 je	nelegální.	Ve	stejný	den	v	Pitipa-
na	 v	 distriktu	 Colombo	 neznámí	 útočníci	 v	
časných	 ranních	 hodinách	 zapálili	 dům,	 ve	
kterém	 se	 křesťané	 sešli	 k	 modlitbám.	 Na	
dveře	 modlitebny	 připevnili	 varovný	 vzkaz.	
Oheň	se	naštěstí	podařilo	uhasit	dříve,	než	
způsobil	vážné	škody.

zdroj: Hlas Mučedníků
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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 1.12.2013 
do 31.1.2014 
Absolon	Petr,	Ackermann	Hana,	Mgr.	Adlt	Miroslav,	Bajajová	
Marie,	 Balnarová	 Hermína,	 Bayer	 Tomáš,	 Baštová	Aloisie,	
Benda	 Jan,	 Beneš	Alfons,	 Benák	Vladimír,	 Beránková	Ma-
rie,	Bezděk	Jan.	Bečička	Karel,	Bittner	 Josef,	Blahuta	 Jan,	
Blecha	Martin,	Borková	Hana,	MUDr.	Bortlík	Ladislav,	Borá-
ková	Zdenka,	Bouška	Jiří,	Bradnová	Božena,	Brich	Václav,	
P.	Brtnik	Jiří,	Brychta	Petr,	Brázdová	Vlasta,	Brůna	František,	
Ing.	Brůna	Václav,	Ing.	Bublan	Jiří,	Bukvička	Jaroslav,	Burget	
Radek,	Busková	Milada,	Bušáková	Olga,	Běhanová	Ludmila,	
Bílek	Josef,	Bílkovi	Jaroslav	a	Jitka,	Cabejšková	Marie,	Mgr.	
Cano	Miroslav,	Členové	 živého	 růžence	Chromeč,	Čermák	
Zdeněk,	Černuška	Pavel,	Mgr.	 Ing.	Černý	Jiří,	Čubík	Josef,	
Čápek	 František,	 Číhal	 Václav,	 Chalupník	 Roman,	 Charita	
sv.Anežky	Otrokovice,	Chrastina	David,	Chrudinovi,	Chufe-
shchuk	Mariya,	Cingálková	Zdenka,	Daňková	Eliška,	Dole-
žalová	Ludmila,	Doležel	Radek,	Dolistová	Marie,	Dolníčková	
Hedvika,	Ing.	Dolák	Josef,	Duba	Roman,	Mgr.	Dubský	Zde-
něk,	Duda	Vlastislav,	RNDr	Dusílek	Pavel,	Dvořáková	Marie,	
Evanžinová	 Františka,	 Ing	 Fajmon	 Vladimír,	 Farní	 Charita	
Plzeň,	 Farní	 společenství	 Horní	 Újezd,	 Felner	 František,	
Felnerová	Mariana,	Fialová	Anna,	Florianovi	Vladimír	a	Ma-
rie,	 Fojtík	 Josef,	 Fojtů	 Zdeněk,	 Francová	Helena,	 Frolková	
Noela,	Frydrychová	Věra,	Fujáková	Růžena,	Gajdoš	Milan,	
PhDr.	Gleisner	Karel,	Grecmanová	Marie,	Grimová	Magda,	
Grym	 Václav,	 Halouzka	 Jiří,	 Hamerníková	 Marie,	 Hana	 a	
JUDr.	 František	 Borkovi,	 Hanzlíková	 Alžběta,	 Hanák	 Mar-
tin,	 Hasalová	 Jiřina,	 Herynková	Miloslava,	 Hessová	Marta,	
Hieková	Anna,	Hladík	Petr,	Hobzová	Hedvika,	Holasovi,	Ing	
Holub	Vítězslav,	Holubová	Ludmila,	Holá	Jaroslava,	Homolo-
vá	Jana,	Horák	Martin,	Horáková	Martina,	Hošková	Ludmila,	
Hradská	Vlasta	a	Josef,	Hrušová	Zdenka,	Hurbiš	Josef,	Hučí-
nová,	Hána	Vojtěch,	Jambor	Josef,	Janková	Marie,	Janousek	
Martin,	Jansa	Miloš,	Jansa	Petr,	Janů	Věra,	Jargusová	An-
děla,	Jašková	Božena,	P.	Jedlička	Vladimír,	Jelínek	Severín,	
Jelínková	Marie,	Jeřábek	Bedřich,	Julišová	Anežka,	Jágrová	
Ludmila,	 Jílek	 Petr,	 Jónová	 Veronika,	 Kacálková	 Helena,	
Kadeřábková	Hana,	Ing.	Kadlec	Jiří,	Kadlecová	Eva,	Kadle-
cová	 Marie,	 Kavanová	Alena,	 Kavanová	 Blanka,	 Kašicová	
Jaroslava,	Klabal	 Ivan,	Klapetek	František,	Klímková	Anna,	
Knotková	 Marie,	 Kochová	 Jana,	 Kolečkářová	 Anna,	 Mgr.	
Kolář	 Martin,	 Kolářová	 Hana,	 Konečná	Marie,	 Kongregace	
Sester	Nejsvětější	Svátosti	České	Budějovice,	Kongregace	
sester	 Těšitelek	 Božského	 srdce	 Ježíšova	 Rajhrad,	 MUDr.	
Kopecká	 Ludmila,	 MUDr	 Kopečná	 Eva,	 Kopečná	 Jiřina,	
RNDr	 Kopečný	 Vít	 Maria,	 Kostera	 Jiří,	 Kostrubová	 Jana,	
Kotrncová	 Jaroslava,	 Paed	 Dr	 Kotyza	 Karel,	 Koutová	 Ma-
rie,	Kovář	Jan,	Ing	Kovářík	Vladimír,	Kozák	Jan,	Košátková	
Olga,	Krejčová	Jana,	Krejčí	Ilja,	Krpeš	Václav,	Krčková	Anna,	
Kupková	 Pavla,	 Kurečková	 Milada,	 Kusý	 Vlastimil,	 Kučera	
Pavel,	Kuřátková	Lenka,	Kytl	Václav,	Ing	Kšicová	Pavla,	Kší-
rová	Alice,	MUDr	Křivská	Dagmar,	Larisch	Vilém,Ing.	Lavický	
Karel,	Lazebníček	Lukáš,	Lodrovi,	Lubovi	Josefa	a	Antonín,	
Luxa	Martin,	Příbram,	Machynková	Marie,	Macíčkovi	David	a	
Petra,	Malíková	Jitka,	PhDr.	Mančalová	Jana,	Dr.	Marek	Jo-
sef,	Mareš	Antonín,	Dr.	Martinková	Ludmila,	Matúšů	Anežka,	
Ing.	Matúšová	Marie,	Mazanec	Miloslav,	Mazurová	Ludmila,	
Mikula	Albert,	Mikulášková	Jaroslava,	Mikšátková	Jana,	Miš-
kovská	 Eugenie,	 Mičánková	 Jaroslava,	 Mlejnecký	 Jiří,	 Ml-
čáková	Antonie,	Motanová	Marie,	Muhlová	 Irena,	Mužíková	
Eliška,	Míčková	Růžena,	Müllerová	 Karla,	 Ing.	 Navrátil	 Ja-
roslav,	Navrátil	Milan,	Nemravová	Miloslava,	Nešetřil	Kamil,		

Novozámská	Vítězslava,	Novák	Čestmír,	Nováková	Anežka,	
Nováková	Daniela,	 Nováková	 Veronika,	 Nováková	 Vlasta,	
Němcová	Zdenka,	Ing.	Němec	Dobroslav,	Mgr.	Němečková	
Marcela,	Ohryzek	Pavel,	Ondruš	Jiří,	Ondrušková	Terézia,	
PRAXMEDPRO	s.r.o.,	Pachtová	Marie,	Pavelka	Radek,	Pa-
velková	Anežka,	Pavelková	Eva,	Pavlíková	Anna,	Pavlíková	
Bohumila,	 Pavlíková	 Vlasta,	 Pavlíčková	 Jana,	 Petrovická	
Blanka,	Petřinová	Anna,	Petřík	Augustin	Mario,	Pilarčík	Šte-
fan,	Piprek	Radim,	Plášková	Karolína,	Podestátová	Jarosla-
va,	Pokorná	Marie,	Pokorná	Marie,	Polcar	Vladimír,	Polášek	
Karel,	P.	Mgr.	Poláček	Bohumil,	Pomkla	Petr,	Pospíšil	Milan,	
Pospíšil	Mojmír,	 Potůčková	Sylva,	Poulíčková	Marie,	 Poz-
děnová	Anna,	Pořízkovi	Miroslav	a	Šárka,	Prandner	Rudolf,	
Prasková	Elfrída,	Prchlíková	Jarmila,	Procházková	Eva,	Pr-
zeczek	František	a	Eliška,	Průchová	Emilia,	Ptáček	Bořivoj,	
Puldová	Marie,	Pálek	Jaroslav,	Páralová	Marie,	Radikovská	
Marie,	Rančík	Jan,	Ing	Rázek	Adolf,	Redemptoristé	Frýdek	
Místek,	 Rydlo	 Jan,	Řičánková	Blanka,	ŘKF	 Lipovec,	 ŘKF	
Březník,	ŘKF	Nový	Přerov	,ŘKF	farnost	Bohdalov,	ŘKF	Al-
brechtice,	ŘKF	Kutná	Hora	Sedlec,	ŘKF	Zašová,	ŘKF	a	dě-
kanství	Tišnov,	ŘKF	Starý	Jičín,	ŘKF	Vratislavice	nad	Nisou,	
ŘKF	Louňovice	pod	Blaníkem,	ŘKF	Náměšť	nad	Oslavou,	
Sabová	 Margita,	 Salvetová	 Markéta,	 Sarofinová	 Ludmila,	
Sbor	ČCE	Růžďka,	Schindler	 Stanislav,	 Schmidt	 Vladimír,	
Schneider	Stanislav,	Schneider	Václav,	Schwarzová	 Irena,	
Sekanina	Alois,	Severovi,	MUDr	Skovajsa	Petr,	Slezáková	
Marie,	Slunečkovi	M.+M.,	Sluštíková	Ludmila,	Slámová	Eva,	
Smejkalová	Ludmila,	Smrčkovi	Jan	a	Marie,	Smutný	Josef,	
Sovadinová	Marie,	Společenství	Petra	a	Pavla	Horní	Újezd,	
Stanzel	Vladimír,	Stančíková	Eva,	Stejskal	 Ivan,	Stoklásek	
Josef,	 Strnad	 Milan,	 Stránská	 Felicitas,	 Stěhulová	 Marie,	
Suchánek	Aleš,	Svoboda	Rudolf,	Svobodová	Aloisie,	Svo-
bodová	Antonie,	Svobodová	Dana,	Svrčina	Miroslav,	Synek	
Luděk,	Synková	Marie,	Šandrejová	Jana,	P.Mgr.	Šich	Josef,	
Šilhavý	 Josef,	 Šimonová	Květoslava,	Šimíček	Marek,	Šin-
dar	Josef,	Šmírová	Eva,	Šnajdar	Martin,	Šouláková	Marie,	
Špačková	Felicitas,	Dr	Špelda	 Jaroslav,	Štěpničková	Mar-
ta,	Švecar,	Švehla	Jan,	Švejnohová	Krista,	Šťastný	Jakub,	
Tauchmanová	Anna,	Tetuová	Veronika,	Tichá	Jana,	 Ing	Ti-
chý	Borek,	Tomanová	Alena,	MUDr.	Tonar	Zbyněk,	Trbolo-
vá	Alena,	Trunčíková	Ema,	Tutokyová	Hana,	Tyl	Vratislav,	
Mgr.	Uhrová	Marcela,	Vachek	Pavel,	Vaculovičovi,	Valerovi	
Tomáš	a	Renata,	Valná	Krista,	Valová	Jana,	Vančíkovi	Jaro-
slava	a	Alois,	Vaněk	Přemysl,	Vařeková	Anastázie,	Veverová	
Marta,	 P.	Mgr.	 Vlček	 Josef,	 Vlčnovská	 Ludmila,	 Vodáková	
Eliška,	Vojáčková	Marta,	Vokatá	Ludmila,	Voláková	Draho-
míra,	Vondrák	Luděk,	Vopelková	Ludmila,	Votíková	Božena,	
Vrbenský	Jaroslav,	Vrbenský	Pavel,	Ing.	Vrágová	Marta,	Ing.	
Vyskočil	František,	Václavík	Jan,	Vágnerová	Marie,	Vávrová	
Jarmila,	MUDr	Véghová	Velgáňová	Mária,	Vít	Jan,	Vítková	
Marie,	 JUDr.	 Zavadil	 Emil,	 Zbranková	Anna,	 Zdráhal	 Vác-
lav,	Zechovská	Monika,	Zeman	Dušan,	 Ing	Zeman	Václav,	
Zlámalíková	Irena,	Ing.	Záleský	Jaroslav	a	Jitka,	Zámečník	
Karel,	 Ing.	 arch.	 Žalud	 Stanislav,	 Žanta	 Miloslav,	 Železná	
Marta,	Ing	Žingor	Daniel,	Žlebek	Jiří,	Žolnerčíková	Jindřiška,	
Žárská	Marie

 Děkujeme také všem, 
kteří nechtějí být uváděni nebo jejichž jména 

nebyla čitelná nebo jsou dárci anonymní.
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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

Tel: 491 470 084
       737 852 903 T-Mobile
e-mail: csi@csi-cr.cz
Internet: www.csi-cr.cz

Za	redakci	a	úpravu	zpravodaje	zodpovídá
Ing.	Monika	Kahancová.

Tisk - Tiskárna Smola

Placeno převodem
982507-0334/2011 

Nové Město nad Metují
  549 01 

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


