
Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny!
(1 Kor 12:26)
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Výroční konference CSI a Otevřený den české CSI

Výroční konference (dále AC)

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

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

O své dojmy se podělil Ing. Pavel Nohel

Otevřený den (dále OD)

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

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

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

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

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

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

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

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

A jak můžeme my v Čechách těmto lidem 
pomoci? 

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

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

Slovo úvodem
„Neste si vzájomne bremená, a tak naplníte Kristov zákon.“ (Gal 6, 2) 
Drahí priatelia!
	 S	veľkou	radosťou	Vás	pozdravujeme	spod	Tatier.	Sme	vďační,	že	česká	pobočka	CSI	v	posledných	
mesiacoch	rozšírila	svoje	pôsobenie	i	na	Slovensku.
	 Pomoc	našim	prenasledovaným	bratom	a	sestrám	v	Pánovi	nie	je	pre	nás	len	naplnením		výzvy	sv.	
Pavla,	ale	aj	určitou	„splátkou	dlhu“,	ktorý	máme	z	minulosti.	Mnohí	v	našej	krajine	(najmä	tí	skôr	narode-
ní)	si	celkom	živo	pamätajú	na	obdobie	neslobody	a	komunistickej	diktatúry	niekoľkých	desaťročí.	V		tom-
to	ťažkom	čase	sme	však	neostali	sami.	Aj	nás	podopierala	láskavá	pomoc	štedrých	zahraničných	dar-
cov,	ktorí	obetovali	nemalé	úsilie	i	čas,	aby	povzbudili	našu	vieru.	Vďaka	nej	sme	mali	nádej,	že	i	napriek	
utrpeniu	Boh	na	nás	nezabudol.	Mnohí	dobrodinci	podporovali	slovenských	veriacich	nielen	materiálne,	
ale	predovšetkým	modlitbami	a	obetami,	ktoré	podnes	ostávajú	ukryté	pred	naším	zrakom.	A	tak	sme	s	
Božou	pomocou	prešli	cestou,	ktorá	v	histórii	Slovenska	nebola	jednoduchá.	Dnes	sme	však	svedkami	
narastajúceho	prenasledovania	kresťanov	hlavne	na	Blízkom	východe.	Táto	situácia	je	zase	príležitosťou	
pre	nás,	aby	sme	podali	pomocnú	ruku	tým,	ktorí	sa	nachádzajú	v	pre	nás	nepredstaviteľnom	utrpení.	Už	
dnes	môžeme	otvoriť	svoje	srdcia	a	pokorne	prosiť	Pána	za	pokoj	a	zmierenie	pre	všetkých.
	 Čo	sa	 týka	slovenskej	pobočky,	naša	práca	spočíva	zatiaľ	vo	vybudovaní	siete	pravidelných	odbe-
rateľov	časopisu	CSI,	ktorí	budú	 takpovediac	 „z	prvej	 ruky“	 informovaní	o	situácii	 	prenasledovaných	
kresťanov	 vo	 svete.	Momentálne	 zisťujeme	záujem	 jednotlivcov,	 farností	 i	 spoločenstiev	 o	 zasielanie	
Spravodaja,	preto	budeme	radi,	ak	sa	nám	ozvete,	aby	sme	Vás	mohli	zaradiť	do	databázy	odberateľov.	
Časopis	je	bezplatný	a	vychádza	6x	ročne.	O	jeho	zasielanie	môžete	požiadať	na	nižšie	uvedených	kon-
taktoch.
	 Nech	Vás	Pán	naplní	svojou	milosťou	a	požehnaním.																																												Ing. Miroslav Peterec

Milí	přátelé	CSI	v	České	i	Slovenské	republice!
	Jsem	velice	vděčná	za	Vás,	kteří	jste	ochotni	Zpravodaj	číst,	na	
pronásledované	křesťany	v	modlitbě	pamatovat,	a	také	aktivně	
jednat.	Děkuji.
	V	úvodu	Zpravodaje	Vám	přinášíme	redakční	rozhovor	s	Fran-
tiškem	Mikloškem.	Mimo	jiné	v	něm	vyjádřil	svou	podporu	aktivi-
tám	CSI	na	Slovensku.	
	Po	dlouhých	letech	občanské	války	v	Sýrii,	která	z	původních	
protestů	proti		režimu	Bašára	Asada	přerostla	v		nepřehlednou	
zástupnou	válku,		se	s	ruskou	pomocí	pod	kontrolu	vládních	jed-

notek	vracejí	města	dříve	ovládaná	povstalci.	Ve	válečném	zmatku	jsou		nuceny		žít	miliony	Syřanů,	kteří	
ještě	neopustili	své	domovy	a	neodešli	do	okolních	zemí	nebo	někam	dál,	třeba	do	Německa.	O	brutalitě	
Asadova	režimu	není	pochyb.		Ale	ani	protiasadovští		povstalci	a	džihádisté	nejednají	„v	rukavičkách“.	
Povstalci	však	mají	jedno	společné	–	nepřátelství	ke	křesťanům.	A	tak	území	ovládané	Asadem	je	tím	
jediným,	kde	se	křesťané	cítí	poměrně	bezpečně.	Na	těchto	místech	se	CSI	snaží	křesťanům	pomoci	s	
návratem	k	normálnímu	životu.	Znakem	návratu	normálních	poměrů	je	oprava	školy	a	zahájení	školní	
výuky.	O	jedné	pravoslavné	škole,	která	byla	válkou	zdevastovaná	a	s	pomocí	CSI	se	ji	podařilo	uvést	do	
provozu,		se	dočtete	ve	Zpravodaji.	
	 Opět	Vás	žádám	o	zasílání	protestních	lístků	–	tentokrát	filipínským	biskupům	s	vyzvou	k	ochraně	práv	
křesťanů	na	filipínském	jihu,	kde	má	vzniknout	autonomní		islámský		stát		s	islámským	právem.	Infor-
mujeme	také	o	dalších	projektech	CSI	na	pomoc	pronásledovaným	křesťanům.	CSI	prostřednictvím	své	
podzemní	sítě	a	díky	Vaší	pomoci	pokračuje	v	osvobozování	otroků	ze	severního	Súdánu.	
Přeji	Vám	všem	požehnané	Velikonoce																																																																		Ing. Monika Kahancová

Foto na této straně:  Kahancovi a Petercovi – setkání v Ružomberoku

Kontaktní údaje na zastoupení CSI na Slovensku: - Ing. Miroslav Peterec, 
Liptovská Štiavnica, tel: 0910 555 984, email: mpeterec@gmail.com 

Č. účtu CSI Slovensko: Prima banka 837 035 3002/5600 IBAN: SK75 5600 0000 0083 7035 3002 
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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-
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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. 

Želám CSI trpezlivosť, výdrž a ducha modlitby
Rozhovor s Františkem Mikloškem.

 RNDr. František Mikloško je slovenský 
konzervativní politik a bývalý poslanec Ná-
rodní rady Slovenské republiky. Předlisto-
padový disident a aktivista tzv. Tajné církve 
patřil k organizátorům významné pokojné 
manifestace věřících za náboženskou a ob-
čanskou svobodu  - známé Svíčkové mani-
festace v roce 1988.
 V listopadu 1989 se stal členem Koordi-
načního výboru Verejnosti proti násiliu. V 
roce 1992 se stal členem Kresťanskodemo-
kratického hnutia. Od roku 1990 byl poslan-
cem Slovenské národní rady a Národní rady 
Slovenské republiky. I jako bývalého člena 
výboru NR SR pro lidská práva jsme položili 
panu Mikloškovi několik otázek:
CSI: V současnosti jsou většinově mus-
limské země největším zdrojem proná-
sledování křesťanů. Představitelé západ-
ních církví hovoří o klíčovém významu 
mezináboženského dialogu? Křesťané 
starobylých blízkovýchodních církví, ale 
žádají důrazné zastání. Jak by se tedy 
měli zachovat zástupci církví ve svobod-
ném světě?
František Mikloško:	Ako	to	bolo	za	komuni-
zmu?	Predstavitelia	Vatikánu	na	čele	s	kar-
dinálom	Casarolim	 presadzovali	 vo	 vzťahu	
ku	 komunistickým	 krajinám	 tzv.	 Východnú	
politiku	Vatikánu,	 ktorá	 bola	 o	 rokovaní	 i	 o	
kompromisoch	so	silnou	a	netolerantnou	ko-
munistickou	mocou.	Naproti	tomu	Ján	Pavol	

II.	pomenúval	prenasledovanie	a	verejne	sa	
zastával	 prenasledovaných	 kresťanov	 vo	
svete.	Musím	sa	priznať,	že	nám,	ktorí	sme	
zápasili	o	slobodu	Cirkvi	v	Československu	
pomáhal	 a	 povzbudzoval	 nás	 prístup	 Jána	
Pavla	II.	Samozrejme,	neodvážim	sa		tvrdiť,	
že	 rovnako	 mala	 postupovať	 i	 diplomacia	
Vatikánu.	 Pokiaľ	 ide	 o	 prenasledovaných	
kresťanov	v	moslimských	krajinách,	v	prvom	
rade	 je	dôležité,	aby	oni	vedeli,	že	na	nich	
myslíme,	verejne	sa	ich	zastávame	a	chce-
me	im	pomáhať.
CSI: Od událostí „Arabského jara“ v roce 
2011 mnozí politici očekávali přerod au-
toritářských režimů směrem k demokra-
cii. Ve skutečnosti se ale arabské režimy 
buď příliš nezměnily (to v lepším přípa-
dě), anebo došlo k rozvratu států a inicia-
tivu převzali džihádisté  (Sýrie, Irák, Libye 
….). Nabízí se otázka - je islám slučitelný 
s demokracií a lidskými právy? Je refor-
movatelný?
F.M.:	Medzi	kresťanským	svetom	a	islamom	
panovali	obdobia	„tolerancie“	a	rovnako	ob-
dobia	 ťažkých	 konfrontácií.	 „Arabská	 jar“	
visela	 dlho	 vo	 vzduchu,	 aj	 ako	 reakcia	 na	
diktátorské	 režimy	 niektorých	 arabských	
krajín.	 Dnes	 navyše	 prežívame	 obdobie,	
kedy	 sa	 končí	 monopolárne	 rozostavenie	
sveta,	v	ktorom	od	pádu	komunizmu	hrali	je-
dinú	veľmocenskú	rolu	Spojené	štáty	ame-
rické.	 Vidíme,	 že	 sa	 vracia	 do	 hry	 Rusko,	
ekonomicky	Ázia	a	dramatickým	spôsobom	
radikálni	islamisti.	Takže	v	takejto	konštelácii	
mocenských	prúdov	je	mi	ťažko	odpovedať	
na	otázku,	či	 je	dnes	islam	schopný	demo-
kracie.
CSI: Jak by podle Vašeho názoru měli v 
této situaci postupovat vůči regionu Blíz-
kého východu (BV) lídři západních zemí?
F.M.:	Odpovedať	na	túto	otázku	v	celej	jej	šír-
ke	 je	dosť	zložité.	Problematika	Blízkeho	vý-
chodu	zahrňuje	 jednu	 „večnú“	úlohu:	ubrániť	
Izrael	ako	jedinú	baštu	demokracie	a	našej	ži-
dovsko-kresťanskej	civilizácie.	A	od	tejto	úlohy	
sa	potom	zrejme	odvíjajú	rôzne	stratégie.	Za	
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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

môjho	politického	pôsobenia	 na	Slovensku	
došlo	 v	 svetovej	 politike	 k	 veľkému	 zlomu,	
keď	 George	 Bush	 jr.	 vyhlásil	 tzv.	 „os	 zla“:	
Irak,	Irán	a	Sýriu	a	začal	vojnu	v	Iraku.	Vy-
stúpil	 som	vtedy	 v	 slovenskom	parlamente	
proti	 vyslaniu	 našich	 jednotiek	 do	 Iraku	 a	
takto	sme	aj	väčšina	z	KDH	potom	hlasovali.
CSI: Na Slovensko přišlo 149 křesťan-
ských uprchlíků z BV, i do ČR v sou-
časnosti přijíždí 153 iráckých křesťanů. 
Někteří humanisté přednostní přijímání 
křesťanů považují za diskriminační. Jaký 
je Váš názor?
F.M.:	 Prijímať	 len	 kresťanov	 je	 z	 ľudského	
hľadiska	diskriminačné.	Ak	štát	urobí	všetko	
preto,	 aby	medzi	 azylantami	neboli	 teroris-
ti,	potom	treba	pomôcť	každému.	Na	druhej	
strane	pomáhať,	aj	prednostne,	kresťanom,	
ktorým	hrozí	zánik	ich	prastarých	komunít	je	
v	poriadku.	Celý	 tento	príbeh	uprchlíkov	 je	
ľudsky	tak	komplikovaný,	že	treba	individu-
álne	postupovať	od	jedného	riešenia	k	dru-
hému,	všetko	zovšeobecňujúce	je	zlé.
CSI: Někteří významní západní politici 
(Merkelová, Cameron, Sarkozy) v minu-
losti prohlásili, že multikulturalismus 
selhal. Zdá se ale, že tento levicový ideo-
logický koncept stále přežívá a to napříč 
politickým spektrem. Stále je také mezi 
intelektuály velice silně zažité sebeobvi-
ňování, podle kterého  může za veškerou 
bídu světa bohatý Západ. Je v silách líd-
rů EU s takovou ideovou výbavou nějak 
účinně omezit příval migrantů a zamezit 
postupné islamizaci Evropy?
F.M.:	 Bohatý	 západ	 už	 desaťročia	 otvára	
svoje	krajiny	prisťahovalcom	a	snaží	sa	 im	
pripraviť	 životné	 podmienky	 neporovna-
teľné	 s	 prostredím	 odkiaľ	 prišli.	 Isteže	 títo	
ľudia	 sú	 pre	 ekonomiku	 týchto	 západných	
krajín	užitoční,	ale	 to	zásadné	 je,	 že	žijú	v	
ľudsky	dôstojnejšom	a	ekonomicky	 lepšom	
prostredí.	 Osobne	 dnes	 obdivujem	 postoj	
kancelárky	Merkelovej,	ktorý	odpovedá	tým	
najlepším	humanistickým	tradíciám	starého	
kontinentu.	 Iste,	bohatstvo	západu	spočíva	
aj	na	ekonomickom	egoizme	jeho	krajín,	ale	
v	 prvom	 rade	 je	 výsledkom	 práve	 slobody	

a	 v	 konečnom	dôsledku	 aj	 úcty	 k	 človeku.	
Táto	migračná	vlna	spadla	ako	veľký	oblak	
na	západnú	Európu.	Ja	v	nej	vidím	aj	nádej,	
že	Európa	sa	od	materiálneho	pragmatizmu	
znovu	odrazí	k	svojím	duchovným	koreňom.	
A	ak	nie,	 tak	bude	nakoniec	možno	 islami-
zovaná.
CSI: Češi i Slováci většinově odmítají 
masívnější přijímání, především muslim-
ských imigrantů. Jsou často kritizováni 
za xenofobii a islamofobii, která údajně 
pramení z izolovanosti v komunistické 
totalitě. Vidíte to také tak, nebo jsou tu i 
jiné příčiny?
F.M.:	To,	 čo	 sa	 dnes	 odohráva	 na	Sloven-
sku	 je	 v	 prvom	 rade	 zlyhanie	 slovenských	
politických	 i	 duchovných	 elít.	 Dnes	 poli-
tické	 elity	 pred	 nadchádzajúcimi	 voľbami	
zbabelo	 zlyhali,	 vycítili,	 že	 ľudia	 sú	 proti	
migrantom	a	oni,	 často	populistickým	 jazy-
kom	 idú	 tiež	 proti	migrantom.	Poviem	vám	
príklad.	Po	voľbách	1990	bol	na	Slovensku	
v	parlamente	 zápas	o	 tzv.	 jazykový	 zákon.	
Nacionalistické	 sily,	 za	 väčšinovej	 podpory	
obyvateľstva	chceli,	aby	jediným	jazykom	v	
úradnom	styku	bola	slovenčina.	My	sme	sa	
niekoľkí	postavili	proti	„všetkým“	a	presadili	
sme,	že	na	zmiešanom	území	možno	hovo-
riť	aj	v	menšinovom	jazyku.	Dnes	to	nikomu	
nevadí	a	nikto	z	ľudí	s	tým	nemá	problém.

František Mikloško přednáší na 
Akademických týdnech (2014)

CSI: Stále pokračuje pronásledová-
ní křesťanů v komunistických zemích 
(KLDR, Čína, Kuba). Podle některých od-
hadů, je v současné komunistické Číně 
více než 100 milionů křesťanů. A zatím 
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 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

co se prohlubuje jejich pronásledování 
ze strany režimu, vláda ČR ale i mnohé 
další prohlubují obchodní a „přátelské“ 
vztahy z Čínou. Kde je hranice mezi prin-
cipiálním hájením základních svobod a 
ekonomickým pragmatismem?
F.M.:	 Ako	 padol	 komunizmus	 v	 Českoslo-
vensku?	 Na	 podpore	 demokracie	 v	 našej	
krajine	zo	strany	západu,	na	utpení	i	odpo-
re	obyvateľov,	na	modlitbách	ľudí,	na	súhre	
veľmocenských	 zápasov	 a	 na	 ekonomike,	
ktorá	bola	pod	 tlakom	dominancie	 západu.	
Neodvážim	 sa	 preto	 povedať	 jednoduchý	
recept,	 ale	 isto	 viem,	 že	 spoločným	 me-
novateľom	 tohoto	 pohybu	 bola	 solidarita	 a	
snaha	slobodného	sveta	pomôcť	utláčaným	
krajinám.	Aj	v	prípade	 takých	gigantov	ako	
je	Čína	vidím	takýto	prístup	 jako	 jediné	vý-
chodisko	pre	všetky	ostatné	kroky	a	rozhod-
nutia.
CSI: Křesťanská mezinárodní solidarita v 
současnosti rozšiřuje své působení i na 
Slovensko. V České republice je infor-
movanost o pronásledování křesťanů ve 
světě poměrně slabá. Možná tento nezá-
jem souvisí s nízkou religiozitou Čechů. 
Jaká je v této oblasti situace na Sloven-

sku, které je daleko religióznější?  
F.M.: 	Myslím,	že	sa	podarilo	dostať	do	po-
vedomia	kresťanov	na	Slovensku	prenasle-
dovanie	 ich	bratov	zo	strany	 islamistických	
radikálov.	 Už	 o	 mnoho	 menej	 sa	 hovorí	 o	
prenasledovaní	 kresťanov	v	Číne,	 v	sever-
nej	 Kórei,	 na	 Kube	 a	 v	 mnohých	 ďalších	
krajinách	sveta.	Tu	máme	veľké	rezervy,	tu,	
zahltení	 vlastnými	 problémami	 sme	 rýchlo	
zabudli,	ako	to	bolo,	keď	sme	my	ako	kres-
ťania	boli	prenasledovaní.
CSI: Co byste popřál CSI na Slovensku?
F.M.:	CSI	na	Slovensku	by	malo	byť	„hlasom	
volajúcim	na	púšti“,	prorockým	hlasom,	ktorý	
nám	bude	pripomínať	koľko	ľudí	na	svete	žije	
v	neslobode,	v	nedôstojných	životných	pod-
mienkach	a	prenasledovaní.	Na	Slovensku	
prežívame	dnes	obrovský	zápas	o	duchov-
nú	 tvár	 krajiny.	 Jednou	 z	 našich	 skúšok	 je	
aj	dnešná	situácia	s	migrantami.	Želám	CSI	
na	Slovensku,	aby	v	duchu	slov	sv.	Pavla	sa	
prihováralo	Slovensku	s	láskou,	ale	„vhod	či	
nevhod“	hovorilo	pravdu,	upozorňovalo	oby-
vateľov	na	problémy	sveta,	ktoré	si	v	behu	
života	nevšímajú.	Som	šťastný,	že	táto	orga-
nizácia	prichádza	na	Slovensko	a	želám	jej	
trpezlivosť,	výdrž	a	ducha	modlitby.

Sýrie – Křesťanská škola je po bombardování znovu v provozu
 Občanská válka zanechala v Homsu zni-
čené budovy. Nyní se objevují první známky  
naděje. Vybombardovaná škola řecké pra-
voslavné církve byla znovu uvedena do pro-
vozu. Vedoucí syrského projektu CSI, John 
Eibner, školu navštívil.

J. Eibner ve zničené škole

 Obraz	zkázy	se	naskytl	Johnu	Eibnerovi	v	
květnu	 2015,	 když	 navštívil	 základní	 školu	
řecké	pravoslavné	církve.	Pobořené	zdi	byly	
sotva	znatelné	v	hromadách	trosek.	Z	andě-
lů,	kteří	zdobili	zničené	dveře,	zbyla	jen	hro-
mada	šrotu.	Za	vysklenými	okny	jsou	zřetel-
né	 zbytky	 školních	 lavic.	 Sutinami	 pokrytý	
klavír,	chaos	v	knihovně	a	těžce	poškozené	
pomůcky	 byly	 připomínkou	 dřívějšího	 řád-
ného	chodu	školy.	„Bohu	díky	při	bombardo-
vání	 nepřišel	 nikdo	o	 život	 ani	 nebyl	 nikdo	
zraněn”	 poděkoval	 John,	 vedoucí	 projektu	
CSI	pro	Blízký	východ.
Obsazen „umírněnými povstalci”
	 Starý	Homs	byl	obsazen	džihádisty		začát-
kem	 roku	2012.	Školy	 se	vyhnulo	bombar-
dování	 i	minometná	 palba.	Rebelové	 vnikli	
do	školy	a	vyrabovali	ji.	Nešlo	jen	o	přísluš-
níky	 IS,	 přišli	 i	 místní	 muslimští	 povstalci	
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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

 Filipínská vláda ustoupila tlaku geril Islám-
ské fronty osvobození. Letos bude na Filipí-
nách ustanoven autonomní stát Bangsamo-
ro pro muslimy. Křesťané jsou opomenuti.

	Druhý	 největší	
filipínský	 ost-
rov	 Mindanao	
a	 souostroví	 na	
jihu,	 jsou	 obyd-
leny	 převážně	
muslimy.	 V	 této	
oblasti,	velké	 jak	
Česká	republika,	
má	 vzniknout	

Bangsamoro.	 Podle	 ústavy	 nového	 mus-
limského	státu	v	něm	má	platit	právo	šaría.	

Nový	 autonomní	 stát	 má	 dostat	 finanční	
podporu	od	centrální	vlády.	
	 Povstalci	 se	 zavázali,	 že	 potvrdí	 dohodu	
odevzdáním	všech	zbraní.
Nejasné využití peněz – váhavé předává-
ní zbraní.
	 Z	nových	dohod	není	jasné,	jak	bude	vyu-
žíváno	v	přepočtu	asi	4,2	mld	Kč,	které	má	
nový	 stát	 ročně	 dostávat	 od	 centrální	 vlá-
dy.	 Peníze	 by	 měly	 sloužit	 nemuslimským	
menšinám	na	výuku	náboženství,	 stavby	a	
opravy	 kostelů	 a	 v	 nejhorším	 případě	 i	 na	
nákup	zbraní.	Islámské	gerily	totiž	doposud	
předaly	 jen	malé	množství	ze	zbraní,	které	
vlastní	a	 jejichž	množství	bylo	 smluvně	ur-
čeno	k	předání.

vyzbrojení	a	podporovaní	z	USA.	Život	pod	
vládou	takové	sebranky	byl	pro	místní	křes-
ťany		nesnesitelný	a	proto	jich	většina	město	
opustila.
CSI přislíbila podporu
Před	 rokem	 byli	 džihádisté	 z	 Homsu	 vlád-
ními	 vojsky	 vytlačeni	 a	 tisíce	 uprchlíků	 se	
vrátily	zpět.	Většina	z	nich	našla	své	domy	
poničené.	Poničená	byla	i	škola	pravoslavné	
církve.	Mnozí	navrátilci	se	obrátili	o	pomoc	
na	místní	 církve,	 které	 se	 tak	 staly	 prvním	
krizovým	střediskem.	Zde	dostávali	pomoc,	
na	 které	 se	 finančně	 podílela	 i	 CSI.	 John	
Eibner	při	své	loňské	květnové	návštěvě	slí-
bil	vedení	školy,	že	se	CSI	bude	na	obnově	
školy	finančně	podílet.

Žáci opravené školy

Přátelství bez hranic
	 Záhy	 byly	 zahájeny	 opravy	 a	 obnovená	
škola	 byla	 otevřena	 loni	 v	 prosinci.	 John	
Eibner	 se	 při	 své	 poslední	 cestě	 do	 Sýrie	
zúčastnil	školního	vyučování	v	právě	obno-
vené	budově	školy.	 „Prožil	 jsem	obrovskou	
radost,	 že	 tato	 škola	 postavená	 před	 sto	
lety	je	po	těžkém	poškození	opět	v	provozu.	
Pohled	 na	 žáky	 v	 nově	 otevřených	 třídách	
mně	přesvědčil,	že	se	do	Homsu	vrací	život	
a	náboženská	mnohotvárnost.		Pevně	dou-
fám,	že	se	to	bude	opakovat	i	v	dalších	čás-
tech	Sýrie,	 které	 dosud	ovládá	 IS	a	 „umír-
nění“	 	džihádisté	 -	spojenci	USA.	 	Velká	 je	
radost	žáků,	kteří	po	svém	návratu	do	Hom-
su	 mohou	 zase	 navštěvovat	 svoji	 “starou”	
školu.	Ve	starém		Homsu	to	vypadá	 jako	v	
řadě	měst	Německa	po	druhé	světové	vál-
ce.	Ruiny	 ale	 v	Homsu	 zůstanou	 déle	 než	
v	poválečných	německých	městech.	Žádný		
Marshalův	 plán,	 prostřednictvím	 kterého	
Američané	 vytvořili	 finanční	 základnu	 pro	
obnovu,	se	tentokrát	nekoná.

Zdroj: CSI

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

Filipíny – Autonomní  muslimský stát Bangsamoro
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Dear Mr. Lariani,
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ber 12, 2009, could be sentenced to death. He had protested the Goverment´s making the attendance 
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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 
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   Place, date / Místo, datum      Signature / Podpis
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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

Radikální muslimové jsou brzdou dohody
	 Od	roku	2008	jsou	ve	vedení	geril	radikál-
ní	muslimové	napojení	na	Al	Kaidu	a	IS.	Ti	
důrazně	 požadují,	
aby	 stát	Bangsamo-
ro	 byl	 zcela	 nezá-
vislý	 na	 Filipinách.	
Jejich	 extrémně	 sil-
ný	 tlak	 brání	 plnění	
dohod.	 Možné	 do-
hody	 sabotují	 už	 od	
roku1996			
Starostka se brání, 
biskupové varují

Maria Isabelle Climaco 
	 Vzhledem	k	těmto	skutečnostem	je	na	Fi-
lipínách	dohoda	s	muslimy	v	nově	vznikají-
cím	státě	předmětem	pochybností	a	diskuzí.	
Mezi	 vyššími	místními	 politiky	 je	 k	 dohodě	
velmi	silný	odpor.	„Zamboanga	nebude	sou-
částí	 Bangsamora“!,	 prohlašuje	 starostka	
šestého	 největšího	města	 na	 ostrově,	 Ma-
ria	 Isabelle	 Climaco.	 Tři	 biskupové	 ostro-

va	Mindanao	 sbírají	 podpisy	pod	petici,	 ve	
které	varují	před	zničením	Filipin,	které	mo-
hou	následovat	příkladu	autonomního	státu	
Bangsamoro.	Obávají	se	výsledku,	který	ni-
jak	nevyřeší	desetiletí	trvající	konflikty.	Může	
jít	o	Trojského	koně,	který	sice	přichází	jako	
anděl	míru,	 ale	může	 skončit	 střemhlavým	
náletem.	Obávají	se,	že	se	partneři	dohody	
budou	snažit	dospět	k	předpokládané	ratifi-
kaci	i	za	cenu,	že	se	vyhnou	řešení	ožeha-
vých	bodů.	Žádají	také	o	vyjasnění	budoucí-
ho	postavení	křesťanů	a	dalších	menšin	na	
ostrově	Mindanao	a	jeho	okolí.

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

30	Kč

Catholic	Bishops’	Conference	of	the

Philippines,	General	Secretariat	

470	General	Luna	Street

Intramuros

Philippines

-------------------------------------------------------------------------------------
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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.

Předchozí dohody nejsou plněny
	 Nebylo	by	 to	poprvé,	co	ústřední	vláda	v	
Manile	uzavřela	dohodu	s	muslimy.
	 V	roce	1976	se	uskutečnilo	setkání	v	Tripo-
lisu	a	v	roce	1996	byla	podepsána	dohoda	
s	muslimy	 na	 ostrově	Mindanao.	Byla	 teh-
dy	podepsána	Národní	 frontou	osvobození	
Moros.	 Nebyla	 však	 v	 několika	 provinciích	
ratifikována	referendem	a	zůstala	jen	cárem	
papíru.	 Také	 stávající	 dohoda	 podepsaná	
Národní	 frontou	osvobození	Moros	nedává	
záruky	oboustranného	plnění.

Lidským právům nepřátelská šaría
	 Oficiálně	je	tvrzeno,	že	šaría	bude	platit	jen	pro	
muslimy.	 Přesto	 mnozí	 křesťané	 pochybují,	 že	
budou	ženy	po	všech	stránkách	rovnoprávné	s	
muži,	např.	při	vyjednávání	o	sňatcích,	rozvodech,	
dětech	 a	 dědictví	 či	 pozůstalosti	 nebo	 při	 svě-
decké	výpovědi.	Šaría	také	trestá	odpadlictví	od	
islámu	k	jinému	náboženství	tj.	také	ke	křesťan-
ství.	Při	vstupu	do	manželství	se	musí	ještě	před	
svatbou	 stát	 nemuslimský	 partner	 muslimem.	
Všechny	tyto	šariátské	principy	nadřazenosti	jsou	
v	rozporu	s	lidskými	právy	deklarovanými	OSN.

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

Excellencies,	dear	Bishops,
In	the	framework	of	the	historic	Comprehensive	Agreement	on	the	Bangsamoro	(CAM),	we	
call	on	you	to	see	to	it	that	basic	principles	enshrined	in	the	UN	Universal	Declaration	of	Hu-
man	Rights	are	fully	met.	This	especially	applies	to	the	introduction	of	Sharia	law,	which	in	
essence	prohibits	conversion	from	Islam	to	another	religion	and	disadvantages	women	over	
men.
Furthermore,	also	as	a	matter	of	urgency,	we	ask	you	 to	see	 to	 it	 that	Christians	are	not	
discriminated	against	with	regard	to	the	allocation	of	state	funds	for	the	new	Bangsamoro	
Government	and	that	all	weaponry	still	in	possession	of	the	formerly	warring	parties	is	de-
commissioned	as	soon	as	possible.
	 Yours	sincerely	and	respectfully,

 

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

 Drazí	biskupové,	žádáme	Vás,	abyste	se	v	rámci	obsáhlé	a	historické	smlouvy	o	autonomii	státu	
Bangsamoro	 zasadili	 o	 dodržení	 principů	 lidských	 práv	OSN.	 Jde	 především	 o	 rozsah	 zavedení	
práva	šaría,	které	zakazuje	konverzi	od	islámu	ke	křesťanství	a	znevýhodňuje	ženy.
Podporujeme	vás	ve	snaze	smluvně	zaručit	rovnoprávné	postavení	křesťanů	žijících	v	hojném	počtu	
na	ostrově	Mindanao	a	ve	snaze	o	odzbrojení	muslimských	geril.

Jižní Súdán: Jako zotročené dítě byla sexuálně zneužívána
 Awein Kuol Lual (31 let) byla ještě dítě, 
když byla arabskými milicemi zajata, unese-
na a prodána. Roky trvající brutální otroctví 
ukončila útěkem v září 2015. Ještě dnes trpí 
následky týrání.
	 Moje	odvlečení	 je	 už	 vzdálenou	minulos-
tí.	Byla	jsem	ještě	malé	dítě,	když	se	to	sta-
lo.	Ale	 ta	 ošklivá	 událost	 mi	 nesmazatelně	
utkvěla	v	paměti:	Bylo	brzy	ráno.	Hrála	jsem	

	si	s	jinými	dětmi.	Tu	se	náhle	objevili	Arabo-
vé	na	koních	a	oslech	a	napadli	naši	vesnici.	
Sebrali	mě	a	další	děti	a	vlekli	sebou.	Cho-
vali	se	velmi	hrubě	-	svázali	nám	ruce	a	táhli	
nás	za	sebou.	Viděla	jsem,	že	se	mnou	bylo	
uneseno	mnoho	dalších	dětí	a	 také	několik	
dospělých.
	 Když	jsme	přijeli	do	prvního	lesa,	rozvázali	nám	
ruce	a	jeden	Arab	si	mě	posadil	k	sobě	na	koně.
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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.

Nepředstavitelný strach
	 Putováníní	 na	 sever	 trvalo	 celý	 týden.	 K	
jídlu	 jsme	 dostávali	 jen	 zbytky	 po	 milicích.	
Velmi	zlé	pro	nás	bylo,	když	jsme	se	museli	
dívat,	jak	dva	zajatce	z	naší	vesnice	z	niče-
ho	nic	zastřelili.	Opravdu	jsem	nevěděla,	co	
udělali.	Začala	jsem	se	strašně	bát,	že	mne	
to	 může	 také	 kdykoliv	 potkat.	 Od	 té	 doby	
jsem	se	přestala	rozhlížet	a	dívala	se	jen	do	
země.
Jako dítě pásla krávy
	 Když	jsme	konečně	dorazili	na	Sever,	byla	
jsem	prodána	otrokáři	Abdullahovi	Abakaro-
vi.	 Vzal	mě	 na	 svoji	 farmu	 ve	 vesnici	Abu-
-jabara.	Měl	tři	ženy:	Khaltoumu,	Zaru	a	Fa-
timu.	Měl	s	nimi	jedenáct	dětí.
	 Sotva	 jsem	přišla	na	 farmu,	musela	 jsem	
se	starat	o	krávy.	Na	pastvu	 jsme	 je	vodily	
společně	s	jednou	z	jeho	dcer.	S	ní	jsem	si	
rozuměla	 dobře.	 Byla	 na	mne	milá.	 Každý	
den	 jsme	 vodily	 krávy	do	 lesa.	Ale	 již	 brzo	
odpoledne	 jsme	 je	 vodily	 domů	 a	 oddělily	
jsme	 se	 od	 sebe,	 což	 jsem	 nesla	 těžce.	 K	
jídlu	 jsem	nedostávala	nic	 jiného,	než	zbyt-
ky,	které	nechala	rodina.	Spát	 jsem	musela	
sama	v	jakési	maličké	kůlně.
Traumatizovaná po znásilnění 
	 Když	 jsem	 jednou	šla	 s	 krávami	do	 lesa,	
všimla	jsem	si,	že	mne	sleduje	můj	otrokář.	
Najednou	 mne	 uchopil	 zezadu	 a	 brutálně	
mne	znásilnil.	Měla	 jsem	 tehdy	sotva	 jede-

náct.	 Tento	 ošklivý	 den	 změnil	 můj	 život.	
Vzpomínám	 si,	 jak	 jsem	 se	 vlekla	 domů	 s	
nesnesitelnými	 bolestmi.	 Plakala	 jsem	 ce-
lou	noc.	Dalším	následkem	 tohoto	ohavné-
ho	znásilnění	bylo,	že	jsem	neměla	žádnou	
normální	 menstruaci.	 Také	 jsem	 trpěla	 ne-
ustálými	 bolestmi	 zad.	 Jako	 mladé	 děvče	
mně	nenáviděný	otrokář	provdal	za	jednoho	
otroka	z	kmene	Dinků,	ze	kterého	pocházím	
i	já.	Nemohla	jsem	otěhotnět.	Znásilnění	mi	
zničilo	život.	Za	to,	že	jsem	neměla	děti,	jak	
si	otrokářova	rodina	přála,	mně	bili,	nadávali	
mi	a	trvale	mně	ponižovali.	Trpěla	jsem		tě-
lesně	ale	i	duševně.

Awein Kuol Lual a Franco Majok (CSI)
Útěk
Abu-jabara	bylo	zlé	místo.	Chovala	jsem	na-
ději,	že	se	nablízku	objeví	osvoboditel	otroků	
Oman.		Když	jsem	zase	jednou	v	lese	pás-
la	krávy,	vycítila	jsem,	že	je	vhodná	chvíle	a	
bez	 dlouhého	 váhání	 utekla.	Naštěstí	 jsem	
věděla,	kde	se	Oman	zdržuje	a	krátce	na	to	
jsem	 ho	 i	 našla.	 Vzal	mě	 s	 sebou	 do	 své-
ho	uprchlického	tábora.	Tam	jsme	nastoupili	
na	nákladní	auto	a	vyrazili	k	jihosúdánským	
hranicím.
	 Byla	 jsem	šťastná,	že	 jsem	ve	své	vlasti.	
Stále	mne	 sice	 provázely	 bolesti,	 ale	 hned	
jsem	se	vydala	hledat	své	příbuzné.	Ze	srd-
ce	děkuji,	že	jsem	se	mohla	vrátit	domů.	

  Zdroj: CSI

Švýcarsko/Pákistán – farář Latif navštíví Švýcarsko

Farář Latif a jeho žena Ester navštíví ve dnech 26. dubna až 5. května 2016 Švýcarsko. 
Budou v kostelích a školách hovořit o situaci křesťanů ve své vlasti, Pákistánu a informovat 
o projektu CSI ve slumech.
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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! 

	 Jeden	 z	 bratrů	 faráře	 Latifa	 přijel	 před	
20	 lety	 do	 Švýcarska	 jako	 uprchlík	 a	 dnes	
je	 promovaným	 farmaceutem	 v	 nadnárod-
ním	 koncernu.	 Jeho	 prostřednictvím	 CSI	
navázala	 spolupráci	 s	 rodinou	pana	 	 Latifa	
v	Pákistánu.	 Jejich	 děd	 pocházel	 z	 Indie	 a	
konvertoval	jako	sikha	ke	křesťanství.	Farář	
Latif	 studoval	 architekturu.	 Spolupracoval	
na	plánech	letiště	v	Karáčí.	Potom	převlád-
la	 jeho	 práce	 pro	 křesťanské	 společenství.	
Nyní	 sbírá	 zkušenosti	 jako	 vedoucí	 školy,	
jelikož	 jeho	starší	 bratr	 využívá	horní	patro	
rodinného	domu	pro	výuku	dětí.

	 Srdeční	záležitostí	jeho	ženy	Ester	je	péče	
o	 znevýhodněné	 ženy.	 Má	 na	 starost	 du-
chovní	péči	ve	společenství	žen,	které	byly	
nuceně	provdány.

Herbert Maier u nové školy
Nasazení pro nejchudší
	 Již	při	své	první	návštěvě	v	listopadu	2012	
nás	 farář	 Latif	 seznámil	 s	 obyvateli	 slumů,	
jejichž	děti	nemají	žádný	přístup	ke	vzdělá-
ní.	Na	jednom	kopci	nám	ukázal	malý	poze-
mek	lemovaný	chatrčemi	chudých	křesťanů.		
Snil,	 že	 na	 tomto	místě	 bude	 stát	 škola.	V	
březnu	 roku	2013	 zahrnula	CSI	 projekt	 vý-
stavby	školy	do	svého	akčního	plánu	pro	Pá-
kistán.	Základní	 kámen	novostavby	byl	 po-
ložen	ještě	v	témže	měsíci.	O	rok	později	už	
budova	školy	stála,	takže	byla	v	únoru	2014	
za	přítomnosti	prezidenta	CSI	Herberta	Me-
iera	otevřena.	“	500	chlapců	a	děvčat	se	v	ní	
učí	v	ranní	a	odpolední	směně	s	novými	uči-
teli	pod	vedením	ředitele	Hashima”,	sděluje	

Latif.	Některé	z	učitelek	jsou	bývalé	žákyně	
jeho	staršího	bratra	z	miniškoly	v	rodinném	
domě.

Farář Latif rozděluje pomoc od CSI
Péče o oběti teroru
	 Farář		Latif	se	svojí	ženou	Ester	doprová-
zejí	pracovníky	CSI	na	cestách	do	ohnisek	
nábožensky	motivovaného	násilí	namířené-
ho	proti	pákistánským	křesťanům.	Se	svým	
týmem	 poskytovali	 první	 pomoc	 stovkám	
obětí	pumového	útoku	na	anglikánský	kostel	
v	Péšaváru	v	září	2013.	Pomáhali	také	obě-
tem	útoků	na	dva	kostely	v	Lahore	v	březnu	
2015.	V	loňském	roce	nedostali	tito	aktivisté	
a	rodiče	čtyř	dětí	švýcarské	vstupní	vízum	a	
nemohli	se	proto	zúčastnit	dne	CSI	v	Cury-
chu.	Proto	nás	těší,	že	tentokrát	Švýcarsko	
navštíví	a	budou	informovat	ve	školách,	sbo-
rech	a	kostelích	o	svém	působení	a	o	životě	
křesťanů	v	Pákistánu.

Zdroj CSI
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké 
toleranci státu?
Kardinál Zen: Kostely jsou opravdu otevře- 
né, také bylo několik nových, velkých a krás-
ných kostelů postaveno, jiné byly opraveny. 
Věřící mohou chodit na bohoslužby, zpívat 
a slavit liturgii. Ale církev není jen to. Církev 
musí být také organizována. Tato organiza- 
ce se musí občas měnit, ale to má svá pravi-
dla, která byla daná Ježíšem Kristem. Ježíš 
vybral apoštoly jako základy pro svoji cír-
kev. Mezi nimi je hlavou svatý Petr. My dnes 
mluvíme o papeži a biskupech jako před-
stavených v církvi. Ale v Číně dnes řídí cír-
kev „Vlastenecké sdružení“. A směrnice pro 
„Vlastenecké sdružení“ dává vláda. Bisku-
pové například nesmějí volně kontaktovat 
papeže. To je proti zvyklostem a není to plná 
svoboda.

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

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

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

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

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

Náboženská svoboda v Evropě

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

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

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

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

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

Otázka: Příští rok bude mít „Kirche in Not“ 
jako hosta na 4. mezinárodním kongresu 
„Setkání světové církve“ ve Würzburku Va-
šeho následovníka na biskupském stolci 
v Hongkongu, biskupa Jana Tong Hon. Bude 
moci vyjádřit svobodně svůj názor?
Kardinál Zen: Samozřejmě řekne svůj ná-
zor. Už vícekrát se kriticky vyjádřil k čínské 
náboženské politice a stojí za tím. Zastá-
vá stejnou pozici, jakou jsem zastával já, 
a naše názory na církev v Číně jsou shodné. 
Velmi mne těší, že jste jej pozvali! 

 Rajani se vzepřela násilí. Následovala 
odplata. Postavila se svému mučiteli a byla 
polita kyselinou a při tom životu nebezpeč-
ně zraněna. Nyní jsme se s touto statečnou 
ženu setkali v nemocnici v Ranchi. Rajani je 
v rukou dobrých lékařů.
	 Rajani	byla	jako	zaměstnankyně	na	jedné	
kozí	farmě	několikrát	znásilněna	dozorcem.	
Zoufalá	 mladá	 žena	 se	 jednoho	 dne	 vze-
přela,	 násilí	 si	 nenechala	 líbit	 a	 chtěla	 vše	
nahlásit	policii.	Za	to	ji	chtěl	dozorce	zabít	a	
polil	Rajani	kyselinou.

Po brutálním napadení kyselinou se Rajáni 
pomalu vrací do života.

O vlas unikla smrti
	 S	 těžkými	 popáleninami	 na	 hlavě	 a	 obličeji	
byla	včas	dopravena	do	nemocnice,	což	jí	za-
chránilo	život.	Po	návratu	z	nemocnice	se	zcela	
izolovala	od	okolí	a	vůbec	nevycházela	z	domu.
	 Z	peněz	od	velkorysých	dárců	byly	zapla-
ceny	operace	a	Rajani	se	pomalu	vrací	do	ži-
vota.	Po	prvních	operacích	už	může	zavírat	
oči	a	tedy	lépe	spát.	
	 Také	 našim	 dárcům	 je	 třeba	 poděkovat.	
Z	jejich	darů	může	CSI	platit	další	operace,	
které	se	provádí	na	specializované	popále-
ninové	 klinice.	 Tam	 jsme	 se	 také	 setkali	 s	
Rajáni	a	její	matkou
Opět kontury v obličeji
	 Rajani	 má	 zpočátku	 zakrytý	 obličej.	 Po	
chvíli	 se	 radujeme	 z	 její	 důvěry	 k	 nám.	 Ta	
se	 zvyšuje	 minutu	 od	 minuty	 tak,	 že	 nako-
nec	ukáže	Rajáni	obličej	 i	nám.	I	když	první	
pohled	vzbuzuje	soucit,	 je	možné	pozorovat	
několik	pozitivních	změn.	Zcela	spálené	vlasy	
začínají	znovu	růst	a	k	tomu	má	její	obličej	už	
jisté	kontury.	Srdečně	se	s	námi	loučí	s	odha-
leným	obličejem,	což	svědčí	o	její	naději.
	 Rajáni	 je	 v	 dobrých	 rukou	 chirurga	 Raje.	
Přátelsky	a	trpělivě	nám	vysvětluje,	jak	provádí	
jednotlivé	operace	na	 jejím	obličeji.	Po	dosa-
vadních	život	zachraňujících	operacích	přijdou	
na	 řadu	operace	kosmetické.	Raj	má	pověst	
výborného	specialisty	na	odstraňování	násled-
ků	popálenin	a	říká:	“Doufám,	že	jí	vrátím	po-
dobu	alespoň	z	80%“.	Vyžádal	si	její	fotografii	
před	politím	kyselinou,	aby	viděl,	jak	vypadala.
	 Muž,	 který	 Rajáni	 opakovaně	 napadal	 je	
už	ve	vězení,	a	to	díky	právníkům,	kteří	spo-
lupracují	s	CSI.																															Zdroj CSI

Indie: Po kyselinovém útoku se Rajani pomalu vrací do života

Syrie: Boj o Aleppo

	 Syrská	řádná	armáda	ve	spolupráci	s	ruskými	jednotkami	zahájila	tažení	na	osvobození	
Aleppa,	říká	tamní	katolický	apoštolský	vikář,	mons.	Georges	Abou	Khazen.	Mezi	prchajícím	
civilním	obyvatelstvem	jsou	také	bojovníci	extrémistických	skupin	se	svými	rodinami,	uvedl	
pro	agenturu	Asia	News	(10.2.)	Cílem	vládního	vojska	je	vyčistit	region	od	extrémistů,	vy-
světluje	syrský	biskup,	a	umožnit	lidem	návrat	do	jejich	domovů.	V	některých	oblastech	už	
opětovně	otevřely	školy	a	byly	zprovozněny	dodávky	vody	a	elektřiny.
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mnoho nemluvilo, alespoň ne na úrovni uče-
ných debat (srv. Husovy spisky o simonii!). 
Dalším předmětem sporu byla konkrétní po-
doba tehdejší církevní instituce a její vztah 
k politické moci, i o něm se – s výjimkou pro-
blému tří papežů - mluvilo jen okrajově. Byly 
tak ale zanedbány v podstatě oba rozhodují-
cí body sporu a za těchto okolností byla sku-
tečná reforma církve velmi nesnadná, ne-li 
nemožná. 
 To byla situace uvnitř křesťanské církve, 
hlavní náboženské instance tehdejší Evro-
py, ve zlomovém období mezi středověkem 
a novověkem. Už průběh husitských válek
v první polovině 15. století napovídal, že pře-
konání krize nebude snadné, zvláště pokud 
se o ně bude usilovat silovými prostředky. 
V období čekání na reformní církevní sněm 
došlo k několika tápavým a nedůsledným 
dohodám, které ale nakonec utonuly ve 
zmáhajícím se ideovém chaosu – významné 
jsou mezi nimi zvláště dva pokusy o dohodu 
: Jednání s odbojnými Čechy na Bazilejském 
sněmu (1534) a ještě těsně po opožděném 
Tridentském sněmu (1555) dohodnutý 
Augsbugský mír, který by byl mohl ze spo-
ru vymanit alespoň státní moc tehdejších 
monarchů, všemožně provázaných s mocí 
církevní. Poslední ze zmíněných pokusů ale 
nakonec přece jen ukázal cestu k řešení, 
i když vlastně směrem, na který asi původ-
ně sotva někdo pomyslel. A bylo “zapotře-
bí“ celého jednoho století násilností i válek, 
než tato cesta byla nalezena a přijata. Jejich 
závěrečným aktem byla strašlivá Třicetiletá 
válka, ze které nevzešel žádný jasný vítěz 
a kterou prohráli především prostí lidé, která 
ale vytvořila nesmělý předpoklad k postup-
nému prosazování náboženské svobody 
jako toho, co zbylo, když žádná z válčících 
stran nebyla tak silná, aby ostatní porazila 
a vnutila jim svou vůli. Poznenáhlu se v dů-
sledku koncepce Vestfálského míru (1648) 
pomalu, ale stále zřetelněji prosazovala zá-
sada Augsburgského míru cuius regio, eius 
religio (čí vláda, toho i náboženství). Impli-
citně je tím v naší části Evropy uznána exis-
tence i jiného, než “římského“ křesťanství, 

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

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

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

	 V	 situaci	 všeobecného	 napětí	 začíná	
probleskovat	 naděje,	 soudí	mons.	 Khazen:	
“Mnohé	 ze	 syrských	 teroristických	 skupin	
požadují	ukončení	války,	dožadují	se	příměří	
a	dialogu	s	vojskem	i	vládou.	Nicméně	zbra-
ně	vítězí	 tam,	kde	převažují	 zahraniční	ex-
trémisté,	provázaní	s	mocnostmi,	které	jsou	
přítomné	uvnitř	i	vně	našeho	regionu.	Prav-
dou	je,	že	místní	teroristé	chtějí	nalézt	cestu	
k	dialogu	a	zabránit	dalším	krvavým	bitvám	
o	město	i	vesnice”.
	 Podle	 aleppského	 vikáře	 se	 křesťanští	
uprchlíci	 mohou	 stát	 kvasem	 pro	 západní	
církve,	soudí	v	souvislosti	se	syrskou	migra-
cí.	“S	radostí	totiž	prožívají	pastorační	a	cír-
kevní	službu,	 jsou	to	 lidé	víry.	Západ	může	
z	jejich	přítomnosti	mnoho	načerpat”,	soudí	
biskup	Khazen.	V	souvislosti	s	muslimskými	
uprchlíky	apoštolský	vikář	vyzývá,	aby	“Ev-
ropané	 neměli	 strach	 a	 vydávali	 před	 nimi	
svědectví	o	evangeliu”.	Příchod	migrantů	do	
Evropy	vnímá	apoštolský	vikář	jako	znamení	
časů,	příhodné	k	hlásání	radostné	zvěsti.
	 Aleppo	už	pět	měsíců	žije	bez	elektrické-
ho	proudu	a	měsíc	bez	vody,	vrací	se	biskup	
Khazen	do	své	církve.	Zásobování	potravi-
nami	naopak	funguje,	protože	vláda	otevře-
la	 nový	 přístup	 do	 města,	 ačkoli	 potraviny	
jsou	 velmi	 předražené.	 Zásadním	 problé-
mem	 zůstává	 voda,	 pokračuje	 apoštolský	

vikář.	 Studny	 vyhloubené	 poblíž	 kostelů	 a	
mešit	však	dosud	postačovaly	pro	všechny	
Aleppany.	Syrská	 vláda	 nyní	 do	města	 po-
sílá	 autocisterny	 s	 vodou	 a	 vojsko	 hloubí	
nové	 studny.	 Městskou	 vodárnu	 i	 teplárnu	
totiž	drží	v	 rukou	 teroristé,	a	proto	elektric-
ký	 proud	 vyrábějí	 pouze	 generátory.	 Podle	
odhadů	Františkánské	kustodie	Svaté	země	
se	tak	náklady	na	elektřinu	pro	jednu	rodinu	
pohybují	okolo	dvanácti	tisíc	euro	měsíčně!

	 Rovněž	 aleppská	 církev	 osmého	 února	
vstoupila	 do	 postní	 doby,	 kterou	 věřící	 na	
Blízkém	východě	silně	prožívají.	 Jak	podo-
týká	biskup	Khazen,	utrpení	křesťanů	v	Sýrii	
a	Iráku	již	vedlo	k	prvnímu	zázraku	–	setkání	
papeže	Františka	s	patriarchou	Kirillem.	Je	
to	 znamení	 útěchy,	 zdůrazňuje	 apoštolský	
vikář	a	dodává:	“V	postní	době	se	ve	zbylých	
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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-

Sýrie - Madája - město jako rukojmí 

aleppských	kostelech	budou	konat	duchov-
ní	 cvičení,	 katecheze,	 pobožnosti	 křížové	
cesty,	kterých	se	společně	účastní	maronité,	
katolíci,	chaldejci	i	pravoslavní.	Žijeme	spolu	

na	jedné	půdě	a	již	nyní	zakoušíme	ekume-
nismus	 krve”,	 uzavírá	mons.	Abou	Khazen	
pro	zpravodajskou	agenturu.	

Jana Gruberová, RV 

	 Madája	 je	 město	 „držené	 jako	 rukojmí“	
těmi,	kdo	jej	obsadili	uvnitř,	tedy	ozbrojenými	
skupinami	a	teroristy	Islámského	státu,	kteří	
užívají	civilisty	„jako	lidský	štít“.	Pro	agenturu	
AsiaNews	 to	 potvrdil	 melchitský	 patriarcha	
Řehoř	III.	Laham.	Jak	dále	upřesnil,	v	tomto	
syrském	městě,	o	které	bojují	vládní	vojska,	
žije	20	 tisíc	 lidí	a	nikoli	40	 tisíc,	 jak	uvádě-
jí	některá	média.	„My,	 jako	církev,	nemáme	
do	města	přístup	–	dodává	patriarcha	–	ale	
víme,	že	posílání	pomoci	je	riskantní,	proto-
že	často	končí	v	nepovolaných	 rukou,	 jako	
se	už	stalo	jinde,	v	rukou	kriminálníků	a	tero-
ristických	skupin“.

	 Až	4,5	milionu	lidí	žije	v	této	chvíli	v	oblas-
tech,	o	které	se	bojuje	a	které	 jsou	obtížně	
dosažitelné.	Nejméně	400	tisíc	lidí	v	15	růz-
ných	oblastech	je	v	současnosti	v	obležení	a	
žije	v	podmínkách	krajní	nouze,	mimo	dosah	
humanitární	pomoci.	Mezi	ně	patří	také	Ma-
dája	(foto),	25	kilometrů	severozápadně	od	
Damašku	a	pouhých	11	km	od	libanonských	
hranic.	 Od	 července	 loňského	 roku	 je	 tato	
oblast	 obléhána	 vládním	 vojskem	 podpo-
rovaným	 šíitskými	 spojenci	 z	 libanonského	
Hizballahu.	 Přestože	 je	 obtížné	 dobrat	 se	
přesných	 údajů	 o	 počtu	 obětí,	 organizace	
Lékaři	bez	hranic	dosvědčuje	kritický	nedo-
statek	výživy	a	léků	v	tamní	nemocnici,	kte-
rý	měl	 v	minulém	měsíci	 za	následek	 smrt	
nejméně	23	 lidí.	 Podle	 zdrojů	OSN	 lidé	 ve	

městě	umírají	hlady	a	další	jsou	zabíjeni	při	
pokusu	o	útěk.
	 Do	 Madáje	 se	 vydal	 humanitární	 konvoj	
se	zásobami	jídla	nejméně	na	jeden	měsíc.	
Obyvatelstvo	 nemělo	 přístup	 k	 pomoci	 od	
loňského	 října	 a	 ceny	 potravin	 na	 černém	
trhu	se	vyšplhaly	na	neuvěřitelných	200	do-
larů	za	litr	mléka.	V	příštích	dnech	mají	být	
do	města	dopraveny	také	léky	a	další	před-
měty	první	pomoci.	
	 Vstup	konvoje	do	města	však	ještě	nezna-
mená,	že	se	pomoc	dostane	k	civilnímu	oby-
vatelstvu,	 upozorňuje	 patriarcha	 Řehoř	 III.	
Laham.	„Hrozí,	že	potraviny,	budou	zkonfis-
kovány.	Je	to	složitý	problém,	nejde	pouze	o	
vládu,	která	nechce	povolit	vstup	humanitár-
ní	pomoci.	Je	to	zločin	na	pokračování,	který	
nejvíce	dopadá	na	 ty,	kdo	 jsou	slabí.	 Je	 to	
válka	mocných,	která	jako	vždycky	kosí	obě-
ti	mezi	těmi	nejslabšími,“	dodává	patriarcha.

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

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

Pokračování ze Zpravodaje 0510

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

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

ROZŠIŘUJ 

A PŮJČUJ!

Svatý	rok	milosrdenství	vyhlášený	papežem	
Františkem,	dodává	patriarcha	Řehoř	III.	La-
ham.	Připomíná	totiž	lidem,	že	„nesmějí	zhá-
šet	plamen	naděje,	že	je	potřeba	modlit	se	a	
zasazovat	se	o	pokoj	a	smíření.“	

Johana Bronková, RV

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

Německo - Pronásledování křesťanů v uprchlických táborech

	 Pronásledování	 křesťanů	muslimy	pokra-
čuje	 i	 v	 německých	 uprchlických	 táborech.	
Informuje	o	tom	O.	Daniel	Irbitis,	převor	pra-
voslavného	 kláštera	 sv.	 Řehoře	 u	 Berlína,	
který	 je	zároveň	členem	německé	 rady	pro	
integraci.	 K	 jeho	 práci	 patří	 také	 asistence	
pravoslavným	 křesťanům	 z	 Damašku.	 Jak	
tvrdí,	míra	 pronásledování	 je	 tak	 velká,	 že	
mnoho	 křesťanských	uprchlíků	 se	 chce	 ra-
ději	vrátit	do	válkou	zkoušené	vlasti	než	žít	v	
těchto	podmínkách.

	 O	situaci	křesťanů	v	uprchlických	táborech	
informoval	už	v	říjnu	deník	Die	Welt.	Napsal	
doslova,	 že	 muslimové	 jednají	 s	 křesťany	
jako	se	zvířaty	a	hrozí	 jim	smrtí.	O.	Daniel	
o	 tom	nyní	 napsal	 v	 listu	 adresovaném	 fe-
derálnímu	 ministru	 Peteru	 Altmaierovi.	 In-
formuje	ho,	že	křesťané	ze	Sýrie,	Eritrey	a	
dalších	zemí	zažívají	v	německých	táborech	
ústrky,	 pronásledování	 a	 násilí.	 V	 nejhorší	
situaci	 jsou	 bývalí	 muslimové,	 kteří	 přija-
li	 křest.	 Pro	muslimy	 totiž	 odpadlíci	 nemají	
právo	na	 život.	Proto	 se	bojí	 nocovat	 v	 tá-
borech	 a	 často	 hledají	 nocleh	 v	 kostele.	 V	
listu	ministru	Altmaierovi	O.	Daniel	 zdůraz-
ňuje,	že	německé	právo	by	nemělo	slevovat	
v	 postizích	 vůči	muslimům.	 Skutečnost,	 že	
policie	 v	 těchto	 záležitostech	 nezasahuje,	
označuje	za	nepřípustnou.	

Johana Bronková, RV

	 Přibližně	před	čtyřiceti	lety	doléhalo	z	mé-
dií	k	běžnému	občanovi	naší	vlasti	prakticky	
denně	 vážné	 varování	 před	 nebezpečnými	
rejdy	 mezinárodního	 imperialismu,	 piklemi	
jeho	 ideologických	 diverzantů,	 vnitřních	 i	
vnějších,	zkrátka	třídních	nepřátel.	Anonym-
ní,	 všudypřítomný	 strach,	 který	 přitom	 člo-
věk	pociťoval,	však	pramenil	jinde.	Souvisel	
s	existencí	bezpečnostní	složky	ministerstva	
vnitra,	 Státní	 bezpečnosti,	 a	 to	 přesto	 či	
právě	proto,	že	běžný	občan	neznal	ani	její	
zkratku	-	StB,	protože	se	o	ní	v	médiích	ne-
mluvilo.	Pouze	třídní	nepřítel	mohl	mít	zku-
šenost	s	realitou,	která	se	za	ní	skrývala.
	 Třídní	nepřítel	dvacátého	století	byl	zkrát-
ka	 nesnadno	 identifikovatelný	 a	 skutečný	

strach	nevzbuzoval	ten,	kdo	byl	tímto	termí-
nem	ocejchován,	nýbrž	ti,	kdo	jím	cejchova-
li.	Jinak	řečeno,	strach	vzbuzovalo	samotné	
přisuzování	tohoto	termínu	konkrétním	lidem	
a	skutkům.	Může	to	být	překvapivé	zjištění,	
ale	násilné	převzetí	moci	v	 takzvané	Velké	
říjnové	 socialistické	 revoluci	 v	 Petrohradě	
neprovedl	 třídní	 nepřítel.	 Naopak,	 proti	 to-
muto	nepříteli	tato	revoluce	mířila,	ba	dokon-
ce	tohoto	nepřítele	zrodila,	aby	potom	mohl	
být	 soustavně	 a	 nekompromisně	 potírán.	
Podobně	ani	pachatelé	globálně	okázalých	
násilností	tohoto	století	v	New	Yorku	a	jinde	
nenazvali	 sami	 sebe	 teroristy,	 nevyznávali	
krédo	 mezinárodního	 terorismu.	 Tento	 po-
jem	je	totiž	podobná	zbraň	jako	třídní	nepří-

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

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

Pokračování ze Zpravodaje 0510

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

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

ROZŠIŘUJ 

A PŮJČUJ!

Fabrice Hadjadj: znovu objevit mužnost v hlásání evangelia

tel.	Slouží	 těm,	kdo	mají	 patent	na	cejcho-
vání	reality,	což	nejsou	nutně	vždycky	ti,	kdo	
se	touto	mocí	veřejně	pyšní.	Člověk	sice	je	
ohrožován	reálně,	ale	jinak	a	odjinud	než	mu	
předkládají	média.	Historie	se	opakuje.
	 Slovo	ideologie,	které	bylo	v	naší	nedávné	
minulosti	užíváno	zřídka	a	pozitivně,	je	dnes	
spíše	odsudkem,	ne-li	nadávkou.	Jen	zřídka	
však	byla	tato	metoda	verbálního	cejchování	
reality	 nazývána	 pravým	 jménem.	 A	 mož-
ná,	že	teprve	postupem	doby	je	patrnější,	k	
čemu	se	doopravdy	vztahuje.	Ideologie	není	
ani	 tak	 doktrínou,	 byť	 lživou	 a	 klamavou,	
ale	 spíše	 individuálně	 osvojitelnou	 spiritua-
litou,	která	umožňuje	dělat	světskou	kariéru	
i	 bez	 přirozených	 schopností	 a	 ctností.	 Je	
hodnotovou	 esencí	 doby,	 která	 je	 výrazem	
pokroku	i	rozkladu	zároveň.	Filosoficky	ji	ve-
lice	výstižně	charakterizuje	nesnadný	a	veli-
ce	 subtilní	 pojem	nominalismus,	 označující	
středověký	myšlenkový	směr,	ke	kterému	v	
novodobém	 papežském	 magisteriu	 poprvé	
a	několikrát	odkázal	Pavel	VI.	a	v	poslední	
době	ještě	častěji	nynější	Petrův	nástupce.
	 Nominalismus	 je	 snaha	 nálepkovat	 reali-
tu	jmény,	která	ji	neumožňují	poznat,	avšak	
paralyzují	mysl	a	srdce	člověka,	odvádějí	od	
pravdy.	 Verbální	 nálepkování	 požaduje	 na	
člověku	plně	sekulární	víru,	iracionální	víru,	
jejíž	původce	je	neznámý,	ale	obsah	závaz-
ný,	zesvětštělou	víru	ve	slogany,	které	mají	
uhrančivou	moc,	zaklínají	a	zotročují	 lidské	
svědomí	komplicitou	a	vnitřní	korupcí.	Nomi-
nalismus,	 který	 účelově	 užívá	 strach	 a	 ne-
návist,	je	nástrojem	okultní	gnóze,	výrazem	
nepřátelství	k	lidské	přirozenosti,	satanskou	

inspirací	lidských	dějin,	emanací	inteligence	
zlého	ducha,	který	v	důsledku	prvotního	hří-
chu	vládne	tomuto	světu	 lží,	ale	 jehož	moc	
zlomil	v	dějinách	svým	křížem	a	vzkříšením	
Ježíš	Kristus,	vtělený	Spasitel.
	 Dějiny	 stále	 jasněji	 ukazují,	 že	 stupňující	
se	 globalizace	 vede	 k	 vládci	 tohoto	 světa,	
jehož	 manifestace	 musí	 podle	 Ježíšových	
proroctví	předcházet	dovršení	lidských	dějin	
a	 návratu	Krista	Pána.	Metodou	 otce	 lži	 je	
vzbuzování	 konfliktu,	 který	 vede	 ke	 hříchu	
a	vraždění.	Pomocí	sekulárních	mýtů	a	bájí	
chce	proti	sobě	postavit	děti	Boží,	protože	v	
jejich	konfliktu	spatřuje	svoje	vítězství.	Ději-
ny	se	tedy	stále	více	stávají	zkouškou	křes-
ťanské	víry,	jejímž	původcem	a	dovršitelem	
je	Kristus.
	 „Nominalismus	 používá	 přívlastku	 „křes-
ťanský“	 k	 označování	 spousty	 věcí	 čistě	
konvenčních,	povrchních	a	vnějších,	aniž	by	
prohloubil	podstatu	 jeho	významu	a	vnímal	
ono	 vnitřní	 chvění,	 které	 by	 toto	 označení	
mělo	 vždycky	 vzbuzovat.	 Není	 proto	 zby-
tečné	 znovu	 stanovit	 místo,	 které	 má	 mít	
křesťanské	učení	v	žebříčku	spekulativních	
i	činných	hodnot,	jež	v	sobě	zahrnuje,	pokud	
je	opravdu	náboženské	a	dokonce	samo	je	
náboženskou	 pravdou	 a	 vrcholem	 principů	
určujících	 lidský	 řád	 i	 duchovní	 rovnováhu.	
Jakkoli	 plodný,	 neodmyslitelný	 a	 nevyčer-
patelný	je	a	musí	být	impuls,	který	lidskému	
povznesení	 dává	 křesťanství,	 nemůže	 být	
účelově	používán	v	takových	pojmech,	které	
–	jako	např.	dnes	užívaný	obrat	„křesťanský	
socialismus“	–	ideologicky	i	prakticky	odpo-
ruje	křesťanství.“																Milan Glaser, RV

Francie:	Francouzští	katolíci	jsou	příliš	defenzivní	
a	příliš	podléhají	autocenzuře.	Řídí	se	„mystikou	
kvasu	v	těstě“	a	zapomínají	na	lampu,	kterou	ne-
lze	ukrývat	pod	poklopem	–	domnívá	se	Fabrice	
Hadjadj.	Tak	si	 vysvětluje	 tento	 francouzský	filo-
sof	a	člen	Papežské	rady	pro	laiky	příliš	slabý	vliv	
církve	 na	mladé	 lidi	 ve	 Francii.	 Jak	 zdůrazňuje,	
katolíci	mají	znovu	nalézt	mužnost	v	hlásání	evan-
gelia.	„Kristus	je	obětovaný	Beránek,	ale	také	Lev	
z	 Judeje.	Křesťan	 je	 člověk,	 který	 je	 všem	brat-
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„Fakt? Opravdu to dělají? Já tedy ne. Já vám 
chci říct: pokud si žijete daleko od Boha, jde-
te cestou tam, kam se Bůh už ani nedívá. To 
je ztracenost. Prosím vás, obraťte se! Bůh 
vás má rád. Poslal svého Syna.“ A pak jsem 
jim vysvětlil spasení skrze Ježíše Krista. 
 Ne, já bych nechtěl neobrácené lidi utě-
šovat slovy o nebi. Na to ani nepomyslím. 
Ale ti, kteří patří Ježíši, mají zcela jistou na-
ději na věčný život, a už se neptají: „Pane, 

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

K zamyšlení a modlitbě 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K modlitbě a zamyšlení

rem,	 ale	 také	 dobrým	 Ježíšovým	 vojákem	
(srov.	2	Tm	2,3)“	–	připomíná	Hadjadj,	který	
je	sám	konvertitou	z	židovství	a	křest	přijal	
před	18	lety.
	 Týdeník	Famille chrétienne	 oslovil	 tohoto	
filosofa	v	kontextu	debaty	nad	atraktivností	
džihádu	pro	mladou	generaci	francouzských	
muslimů.	 Hadjadj	 v	 mladých	 džihádistech	
spatřuje	jisté	paralely	ke	generaci	roku	´68,	
ačkoliv	 jsou	 samozřejmě	 zaměřeni	 jiným	
směrem.	Odmítá	plošně	stigmatizovat	 radi-
kalismus,	 protože	 v	 etymologickém	 smyslu	
vypovídá	o	návratu	ke	kořenům,	který	uvol-
ňuje	 v	 člověku	 velký	 dynamismus,	 chrání	
před	 kompromisními	 postoji	 a	 před	 poryvy	
veřejného	 mínění.	 Nebezpečný	 je	 oproti	
tomu	extremismus,	protože	si	nárokuje	de-
finitivní	řešení.
	 Hadjadj	 poukazuje	 také	 na	 naprostou	
bezradnost	 francouzského	 vzdělávacího	
systému	 s	 problémy	 s	 mládeží.	 Laickost,	
občanské	či	 republikánské	hodnoty	zkrátka	
nestačí.	Tím	spíše,	že	mladí	dnes	nehledají	
především	 vědění	 a	 vzdělání,	 ale	 povolání	
a	naději.	Potřebují	najít	smysl,	chtějí	vědět,	

proč	má	 smysl	 žít	 a	 umírat.	 Štěstí	 se	 totiž	
člověku	nedostane	blahobytem	a	pohodlným	
životem,	nýbrž	velkodušností,	která	sahá	až	
k	oběti.	Ten,	kdo	žije,	musí	žít	v	plnosti.	Zna-
mená	to	předávat	život	a	dávat	vlastní	život.	
Pokud	se	toto	zanedbá,	život	se	mění	v	ab-
surdní	parodii.	Kdo	ho	nedává,	ten	jej	bere,	
sobě	i	jiným	-	říká	Hadjadj.
	 Za	inspirativní	v	této	situaci	považuje	dva	
základní	 texty	 papeže	 Františka:	 Evangelii 
gaudium a Laudato	si.	První	nám	připomíná,	
že	jestliže	jsme	se	z	vůle	Prozřetelnosti	obje-
vili	na	světě	v	tomto	konkrétním	okamžiku	a	
na	tomto	místě,	máme	splnit	úkol,	který	nám	
Bůh	svěřil	jako	poslání,	navzdory	našim	sla-
bostem	a	omezením.	 „Je	 to	neproveditelné	
poslání,	 to	 je	 pravda,	 ale	 anděl	 přece	 řekl	
Marii,	že	u	Boha	není	nic	nemožné,“	připo-
míná	Hadjadj.
	 Druhý	 text	 věnovaný	 integrální	 ekologii	
je	povzbuzením	vytvářet	malá	společenství	
založená	na	práci	a	modlitbě	díkuvzdání,	v	
nichž	lze	znovu	objevit	blízkost	k	druhým	a	
k	zemi	a	která	nás	mohou	také	znovu	otevřít	
pro	Nebe	–	říká	francouzský	filosof.			

Egypt: Zkonfiskované vybavení televizní 
stanice navráceno 
	 Zástupce	satelitní	 televizní	stanice	SAT-7	
nedávno	oznámil,	že	veškeré	vybavení	po-
třebné	k	natáčení	a	produkci	pořadů	zaba-
vené	 v	 loňském	 roce	 pracovníky	 oddělení	
cenzury	ministerstva	komunikačních	a	infor-
mačních	 technologií	 dostali	 zpátky.	 „Víme,	
kolik	lidí	po	celém	světě	se	modlilo	za	tento	
okamžik	a	za	náš	egyptský	štáb.	Velice	vám	
děkujeme	za	veškerou	podporu	v	tomto	ne-
lehkém	období.“	
	 10.	 října	 loňského	 roku	 policie	 v	 rámci	
vyšetřování	 aktivit	 SAT-7	 zabavila	 stanici	
nezbytně	důležité	 vybavení,	 včetně	 televiz-
ních	kamer,	studiových	světel	a	zařízení	po-
třebného	k	redakčním	úpravám	pořadů.	Od	
té	doby	produkční	tým	nemohl	natáčet	živá	
vysílání	ani	připravovat	celou	řadu	pravidel-
ných	 křesťanských	 programů,	 což	 pro	 pro-
vozovatele	znamenalo	nemalé	ztráty.

 Modlete	se	za	nové	příležitosti	pro	SAT-7,	
aby	stanice	získala	ještě	větší	vliv	 i	za	hra-
nicemi	Egypta	a	dokázala	oslovit	obyvatele	
dalších	oblastí	na	Blízkém	východě.

Chvály ve vysílání SAT-7 TV.

Keňa: Útok radikálů z hnutí Al-Šabáb na 
pobřežní vesnici
	 31.	 ledna	 islámští	 extrémisté	 z	 hnutí	 Al-
-Šabáb	zaútočili	na	osadu	na	keňském	po-
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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 

břeží.	K	incidentu	došlo	ještě	před	úsvitem,	
útok	trval	čtyři	hodiny.	O	život	přišli	nejméně	
čtyři	křesťané	–	dva	byli	zastřeleni,	jednomu	
radikálové	uřízli	hlavu	a	další	uhořel	ve	svém	
domě.	Řada	dalších	obyvatel	utrpěla	zraně-
ní.	Podle	očitých	svědků	bylo	evidentní,	že	
útočníci	„lovili“	křesťany.

Keňská vesnice (ilustrační foto)
	 Somálští	vzbouřenci,	kteří	bojují	s	vládní-
mi	 silami	 na	 celostátní	 i	 regionální	 úrovni,	
považují	 severní	 část	 keňského	pobřeží	 za	
islámské	území.	Přestože	členové	této	sku-
piny	v	oblasti	útočili	již	dříve,	poslední	akce	
křesťany	 mimořádně	 znepokojila	 a	 stovky	
jich	 uprchly	 z	 domovů,	 přestože	 je	 místní	
církevní	 vedoucí	 vybízel,	 aby	 se	 nenechali	
ovládnout	strachem:	„Bůh	nás	povolal,	aby-
chom	byli	‚solí‘	a	‚světlem‘	a	přivedli	mnohé	k	
tomu	nejúžasnějšímu	světlu,	kterým	je	Kris-
tus,“	snažil	se	je	přesvědčit.	
	 K	 jinému	 násilnému	 incidentu	 došlo	 21.	
prosince	 2015.	Dva	 křesťané	 přišli	 o	 život,	
když	 radikálové	 ze	 stejné	 skupiny	 zastavili	
autobus	na	cestě	do	hlavního	města	Mande-
ra.	Vetřelcům	se	naštěstí	nepodařilo	oddělit	
křesťanské	pasažéry	od	muslimů.	Značnou	
zásluhu	 na	 tom	mělo	 několik	 muslimských	
cestujících,	kteří	se	rozhodli	křesťany	chránit	
a	s	povstalci	nespolupracovat.	 Jeden	křes-
ťan	však	byl	zabit	při	pokusu	o	útěk,	druhou	
obětí	se	stal	řidič	automobilu,	který	zastavil	
a	vykročil	směrem	k	autobusu.	Podle	očitých	
svědků	radikálové	řidiče	zabili	jakmile	zjistili,	
že	je	to	křesťan.	
	 Životy	zbývajících	pasažérů	autobusu	byly	
naštěstí	 ušetřeny.	 Radikálové	 nabyli	 myl-

ného	dojmu,	 že	 ve	 druhém	vozidle	 dorazili	
příslušníci	keňské	armády,	a	když	se	 jejich	
pozornost	 na	 chvíli	 soustředila	 jinam,	 řidiči	
autobusu	se	podařilo	z	místa	rychle	ujet.
	 Je	 bezpochyby	 povzbudivé,	 že	 několik	
muslimů	 v	 autobuse	 riskovalo	 životy,	 aby	
zachránili	křesťanské	spolucestující.	Modle-
te	se,	aby	jim	Bůh	velice	požehnal	za	to,	že	
se	rozhodli	ochránit	své	bližní	 tímto	odváž-
ným	způsobem,	a	aby	 jim	dal	poznat	prav-
du	evangelia.	Podobně	se	modlete	 také	za	
přívržence	 hnutí	 al-Šabáb	 a	 vyprošujte	 jim	
duchovní	osvícení,	aby	se	mohli	odvrátit	od	
skutků	temnoty	a	místo	toho	kráčeli	ve	světle	
našeho	zmrtvýchvstalého	Pána	Ježíše.	

Zdroj: Morning Star News, 
Release International, Hlas mučedníků USA

Indie: Varování adresované křesťanům
	 Na	 jednom	 vlakovém	 nádraží	 v	 Indii	 se	
objevil	 varovný	 leták	 vydaný	 hinduistickou	
radikální	 skupinou	 RSS.	 Autor	 upozorňuje	
všechny	křesťany,	že	jejich	víra	představuje	
problém	a	proto	 si	 (radikálové)	 stanovili	 za	
cíl	uskutečnění	hromadného	„návratu	domů“	
–	 přivedení	 všech	 obyvatel	 zpátky	 do	 lůna	
hinduismu.	 V	 oznámení	 se	 dále	 uvádí,	 že	
skupina	 vymýtí	 křesťanství	 z	 Indie	 do	 roku	
2021	 (aby	 se	 stala	 výlučně	 hinduistickou	
zemí)	 a	 ve	 snaze	o	 vytvoření	 tímto	 způso-
bem	jednotné	Indie	jsou	její	členové	ochotni	
i	zemřít.	

Zdroj: Persecution.com NewsRoom 
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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

Pákistán: Útok na mladé ženy skončil tra-
gédií
	 Křesťanky	jsou	v	této	převážně	muslimské	
zemi	obzvlášť	zranitelným	cílem	a	často	se	
stávají	obětí	znásilnění	nebo	veřejného	zo-
stuzení,	které	mají	na	svědomí	místní	extré-
misté.	Při	nedávném	incidentu	skupina	mus-
limských	mužů	úmyslně	najela	autem	do	tří	
mladých	křesťanských	žen,	protože	odmítly	
jejich	návrhy	sexuálního	charakteru.
	 Kiran	 (17),	 Šamroza	 (18)	 a	 Sumble	 (20)	
šly	 spolu	 domů,	 když	 u	 nich	 zastavili	 čtyři	
muslimové	v	autě	a	předložili	 jim	nemravný	
návrh.	Dívky	odmítly,	načež	se	muži	rozzu-
řili	a	řidič	do	nich	najel.	Při	srážce	dvě	dívky	
utrpěly	vážná	zranění	včetně	mnohačetných	
zlomenin.	Kiran	srážku	nepřežila	–	po	nára-
zu	nejprve	skončila	na	kapotě,	načež	se	řidič		
rychle	 rozjel	 a	 poté	 prudce	 zabrzdil,	 dívka	
odletěla	dopředu	a	spadla	na	silnici.
	 Podobné	 nelidské	 násilnosti	 v	 této	 jihoa-
sijské	 zemi	 často	 zahrnují	 zneužívání	 žen	
a	 dětí.	 Pákistán	 se	 aktuálně	 nachází	 na	
osmém	místě	v	seznamu	World	Watch	List	
(země,	 ve	 kterých	 jsou	 křesťané	 vystaveni	

nejkrutějšímu	pronásledování,	vydává	orga-
nizace	Open	Doors).	Když	soud	před	časem	
potvrdil	trest	smrti	pro	Asiu	Bibi,	křesťanskou	
matku	nepravdivě	obviněnou	z	rouhání,	pří-
pad	vyvolal	mezinárodní	pozdvižení.	
	 V	 Pákistánu	 jsou	 křesťané	 obviňováni	 z	
rouhání,	 stávají	 se	 obětmi	 zneužívání	 dra-
konických	zákonů,	 jsou	neustále	ohrožová-
ni	na	životě	a	všemožnými	dalšími	způsoby	
pronásledováni.	Kéž	jim	spravedlivý	Bůh	při-
nese	skutečnou	spravedlnost.											

Zdroj: International Christian Concern, 
British Pakistani Christian Association
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yer, Magdalena Knorková, Miroslav Cano, Mgr.Zdeněk 
Dubský, Ing.Vladislava Kácalová, Ing. Borek Tichý, PhDr.
Jana Mančalová, František Felner, Mgr. Bohumil Poláček, 
Dušan Zeman, Vladimír Benák, Josef Hurbiš, Lesy ČR, 
MUDr. Bernarda Dvořáková, Zdeněk Kuráň, Jan Mokrý, 
Anděla Švecová, Miluše Marešková, Markéta Salvetová, 
Otakar Regner, Dušan Kaláb, Ing. Daniel Žingor, Petr Sol-
dán, Jarmila Prusková.

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

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

Děkujeme také všem, kteří nechtějí být uváděni nebo 
jejichž jména nebyla čitelná nebo jsou dárci anonym-
ní

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

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Ing.	Adamus	Petr,	Mgr.	Adlt	Miroslav,	ThDr	Adámek	
Milan,	Babincovi	Petr	a	Jana,	Bajajová	Marie,	Bartoš	
Ladislav,	Benda	Jan,	Benák	Vladimír,	Bervidová	Aure-
lie,	Bezděk	Jan,	Bittner	Josef,	Blahuta	Jan,	Blechová	
Marie,	MUDr.	Bortlík	Ladislav,	Boráková	Zdenka,	Bou-
chal	Pavel,	Bouška	Jiří,	Bradnová	Božena,	Brich	Vác-
lav,	Brychta	Petr,	Brázdová	Vlasta,	Brůna	František,	
Burget	 Radek,	 Běhanová	 Ludmila,	 COOP	 TU,	 Mgr.	
Cano	 Miroslav,	 Čápek	 František,	 Černuška	 Pavel,	
Mgr.	Ing.	Černý	Jiří,	Čubík	Josef,	Ing.	Chalupník	Pa-
vel,	Charouzová	Anna,	Chládková	Milada,	Chrastina	
David,	Chutná	Františka,	Chvojka	Jiří,	Daňková	Eliš-
ka,	Diakonie	a	misie	Církve	Husitské,	Doležel	Radek,	
Ing.	Dolák	 Josef,	Dolák	Petr,	Dostalíkovi	 Ladislav	 a	
Libuše,	Drbálková	Jana,	Mgr.	Dubský	Zdeněk,	Děkan-
ský	úřad	ve	Křtinách,	Exner	Karel,	Farní	Charita	U	P.	
M.	Růžencové	v	Plzni,	Ing	Fellner	David,	Felner	Fran-
tišek	a	Mariana,	Flidr	Jan,	Fojtík	Josef,	Folejtar	Jan,	
Frolek	 Roman,	 Frolková	 Noela,	 Frydrychová	 Věra,	
Fujáková	 Růžena,	 Gabrielová	Anežka,Gerža	 Pavel,	
PhDr.	 Gleisner	 Karel,	 Gorka	 Artur	 Andrzej,	 MUDr.	
Gradwohl	Jiří,	Grubhoffer	Stanislav,	Hamberger	Jan,	
Hana	 a	 JUDr.	 František	 Borkovi,	 Hanušová	 Marie,	
Hanzlíková	Alžběta,	Harsová	Marie,	Hasalová	Jiřina,	
Herynková	Miloslava,	MUDr.	Hlaváčková	Marie,	Ho-
lasová	 Marta,	 Holečková	 Běla,	 Ing	 Holub	 Vítězslav	
CSc,	Homolová	Jana,	Horák	Jan,	 Ing	Horák	Martin,	
Hrdá	Anežka,	Hrubý	Antonín,	Hrčková	Anna,	Hríň	Mi-
lan,	Ing.	Huková	Růžena,	Hurbiš	Josef,	Hána	Vojtěch,	
P.	Jagoš	Bedřich,	Jambor	Josef,	Jandáček	Milan,	Ja-
nečková	Dagmar,	Janoušek	Martin,	Jašková	Božena,	
Jelínek	Severín,	Jeníček	Antonín,	Ježová	Marie,	Jou-
dal	Karel,	Jun	Zdeněk,	Jurenčáková	Jarmila,	Jágrová	
Ludmila,	Jílek	Petr,	Jónová	Veronika,	P.	Juchelka	Ga-
briel,	K	-	medica	s.r.o.,	Kacálková	Helena,	Ing.	Kadlec	
Jiří,	 Ing.	 Kališ	 Jaroslav,	 Kavanová	 Alena,	 Kašicová	
Jaroslava,	 Kašpárková	 Jarmila,	 Kettner	 František,	
Klimková	 Anna,	 Klíma	 Miloslav,	 Kolečkářová	 Anna,	
Kolářová	Hana,	Konečná	Jana,	Konečná	Marie,	Kon-
gregace	Sester	Nejsvětější	Svátosti	v	Českých	Budě-
jovicích,	MUDr.	Kopečná	Eva,	Mgr	Kopečný	Vojtěch,	
RNDr	Kopečný	Vít	Maria,	Eliška	Kosařová,	Kostrhoun	
Vítězslav,	 Kostrubová	 Jana,	 Kovařík	 Leoš,	 Kozák	
Jan,	Kořínek	 Jan,	Krejčí	 Ilja,	Krejčí	Miroslav,	Krčko-
vá	Anna,	Krýdová	Naděžda,	Kuboňová	Marie,	Kudla	
Martin,	Kurečková	Milada,	Kurková	Terezie,	Kusalíko-
vá	Anna,	Kusý	Vlastimil,	Kučera	Pavel,	Kvapil	Martin,	
Křesťanský	 sbor	 Lomnice	 nad	 Popelkou,	 Lacinová	
Alžběta,	Ing.	Lavický	Karel,	Lazebníček	Lukáš,	Lehký	
Ondřej,	P.	Linhart	Jan,	Liška	Jiří,	Lomogová	Jana,	Lá-
talová	Alena,	Machovská	Marie,	Machovský	Miroslav,	
Majtanová	 Jitka,	 P.	 Málek	 Vojtěch	 Václav,	 Malíková	
Jitka,	 PhDr.	 Mančalová	 Jana,	 Marková	 Jana,	 Ing.	
Martinek	Cyril,	Dr.	Martinková	Ludmila,	Matouš	Jan,	
Michalová	Olga,	Michlovi	Jindřich	a	Lucie,	Michálková	

Angela,	 Ing	Mikeš	 Pavel,	 Mikula	Albert,	 Mikšátková	
Jana,	Minář	Jaroslav,	Minářová	Jitka,	Miškovská	Eu-
genie,	Mlejnecký	Jiří,	Motanová	Marie,	Muhlová	Irena,	
Munzarová	Jana,	Mužíková	Eliška,	Mgr	Neudert	Jan,	
Neužilová	 Vítězslava,	 Nováková	 Daniela,	 Nováková	
Veronika,	Ing	Novotný	Jan,	Němcová	Zdenka,	Ohry-
zek	Pavel,	Ondruš	Jiří,	PharmDr.	Ondráčková	Marie,	
Oravová	Eva,	P	Pecen	Josef,	Praxmedpro	s.r.o.,	Mgr	
Papicová	Ludmila,	Pavera	Martin,	Pecen	Josef,	Pe-
třina	 Milan,	 Pešková	 Ludmila,	 Pikeš	 Václav,	 Piprek	
Petr,	Piprek	Radim,	Plecháčová	Zdena,	Plášková	Ka-
rolína,	 Pohunková	Miroslava,	 Polášek	 Karel,	 Poláš-
ková	 Jarmila,	P.	Mgr.	Poláček	Bohumil,	Pospíšil	Mi-
lan,	Potůčková	Sylva,	Poulíčková	Marie,	Pozděnová	
Anna,	Procházková	Alžběta,	Průchová	Emilia,	Ptáček	
Bořivoj,	Páralová	Marie,	Přikrylová	Julie,	Radikovská	
Marie,	 Rančík	 Jan,	 Raszyková	 Ludmila,	 Rybárová	
Mária,	Říčan	Pavel,	Řičánková	Blanka,	ŘKF	Lomni-
ce,	ŘKF	Louňovice	pod	Blaníkem,	ŘKF	Nový	Přerov,	
ŘKF	Staňkov,	ŘKF	Starý	Jičín,	ŘKF	Vratislavice	nad	
Nisou,	ŘKF	Zašová,	ŘKF	Žebětín,	 Sabová	Margita,	
Sbor	BJB	v	Broumově,	Schneider	Václav,	Sebelová	
Vladimíra,	 Ing	Sedlák	 Jaromír,	 P.	 Segeťa	 František,	
MUDr	 Skovajsa	 Petr,	 Slezáková	 Marie,	 Slunečko	
Martin,	Sluštíková	Ludmila,	Sládečková	Marta,	Smola	
Pavel,	 Smolen	Štěpán,	Bc	Smrčková	 Jana,	Smutný	
Josef,	Ing.	Solař	Jiří,	Součková	Eva,	Straková	Maria,	
Strnad	Milan,	Střeštík	Vítězslav,	Suchánek	Aleš,	Svo-
bodová	Aloisie,	Svrčina	Miroslav,	Šalovský	František,	
Šandrejová	Jana,	P.Mgr.	Šich	Josef,	Šimíčková	Ma-
rie,	 Ing	Šleprová	Petra,	Šopíková	Zdenka,	Špičková	
Helen,	 Bc.	 Šplouchal	 Jan,	 Šťastný	 Jakub,	 Tahalová	
Věra,	 Tauchmanová	Anna,	 Tefrová	Marie,	 Ing	 Tichý	
Borek,	Tobola	Petr,	Tojšlovi	Eva	a	Jaroslav,	Tomanová	
Alena,	Tomeček	Eduard,	Tomáš	Josef,	Tomášek	To-
máš,	Tutoky	Julius,	Mgr.	Uhrová	Marcela,	Urbancová	
L.,	 Vachek	Pavel,	 Valerovi	Renata	 a	Tomáš,	Valová	
Jana,	Vaněk	Přemysl,	Veselá	 Libuše,	Večeřová	 Jiři-
na,	Vlasková	Agnesa,	P.	Mgr.	Vlček	Josef,	Vojáčková	
Marta,	 Voláková	 Drahomíra,	 Vrbenský	 Pavel,	 Vítovi	
Zdeněk	a	Pavlína,	PhDr.	Weinberger	Jan,	Zechovská	
Monika,	Zemanová	Jiřina,	Ing.	Záleský	Jaroslav	a	Jit-
ka,	Zálešák	Josef,	Zálohová	Kamila,	Závalovi,	Žákov-
ská	Jana	 Ing.	arch.	Žalud	Stanislav,	Železná	Marta,	
Ing	Žingor	Daniel,	Žlebek	Jiří,	Žídkovi	Marie	a	Leo

Srdečné díky těm, kteří přispěli v období 
od 1.12.2015 do 31.1.2016

 Děkujeme také všem, 
kteří nechtějí být uváděni nebo jejichž jména 

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

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

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

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

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

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

Úkoly CSI mohou být:

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

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

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. František Kopečný.

MK ÈR E 12619

Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.

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

Køes�anská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8

750 11  PØEROV
CZECH REPUBLIC

O.P.

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 11

549 01 Nové Město nad Metují
CZECH	REPUBLIC

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

Za	redakci	a	úpravu	zpravodaje	zodpovídá
Ing.	Monika	Kahancová.

Tisk - Tiskárna Smola

Placeno převodem
982507-0334/2011 

Nové Město nad Metují
  549 01 

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

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

Prosba
Dárci a příznivci, kteří posílají svůj 

peněžní dar poprvé, ať laskavě oznámí 
svou adresu. 

Vedení CSI děkuje za porozumění.

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


