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

Výroční konference (dále AC)

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

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

O své dojmy se podělil Ing. Pavel Nohel

Otevřený den (dále OD)

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

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

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

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

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

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

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

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

A jak můžeme my v Čechách těmto lidem 
pomoci? 

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

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

Slovo úvodem
Drazí přátelé CSI,
 CSI ČR uspořádala 14.10. na pražském Hradčanském náměstí Shro-
máždění za náboženskou svobodu a solidaritu s pronásledovanými křes-
ťany – Už nemůžeme mlčet! O průběhu shromáždění referovala i některá 
křesťanská media (např. KT, TV Noe nebo Radio Proglas) a dočtete se o 
něm také ve Zpravodaji. Součástí shromáždění bylo rovněž zahájení sběru 
podpisů pod petici adresovanou Vládě ČR. Petenti v ní prostřednictvím CSI 
žádají Vládu ČR, aby se záchrana křesťanů a ostatních blízkovýchodních 
náboženských menšin před genocidou stala jednou z priorit její zahraniční 
politiky. Pokud budete mít zájem se k petici připojit, můžete využít petiční arch, který  je součás-
tí  Zpravodaje. Podepsaný arch (třeba i s jediným podpisem)  zašlete, prosím,  na naši adresu 
Křesťanská mezinárodní solidarita CSI, P.O. Box 11, 549 01 Nové Město nad Metují.  Petiční 
arch naleznete i na webových stránkách CSI. 
 Ve zpravodaji, který Vám předkládáme se zabýváme především kritickou situací blízkový-
chodních křesťanů. John Eibner v rozhovoru říká, že vyhánění blízkovýchodních křesťanů se 
neomezuje jen na uzemí IS a pokud Západ nezasáhne, bude se toto území stále zvětšovat. 
Ve své promluvě se tématu věnoval také papež František, když řekl: „Neexistuje křesťanství 
bez pronásledování! Připomeňte si poslední z blahoslavenství: budou vás předvádět do syna-
gog, pronásledovat a tupit – takový je úděl křesťana. A dnes tváří v tvář tomu, co se ve světě 
děje za spoluvinného mlčení mnoha mocností, které by to mohly zastavit, stojíme před tímto 
křesťanským údělem. Jsme na téže Ježíšově cestě.“ Papež připomněl jednu z mnoha obrov-
ských persekucí, která postihla arménský lid: „První národ, který se obrátil na křesťanství.  Byl 
pronásledován pouze proto, že je křesťanský. Cítíme dnes z novin hrůzu nad tím, čeho se do-
pouštějí teroristické skupiny, které podřezávají lidi jenom proto, že jsou křesťany... A arménský 
lid byl pronásledován, vyháněn ze své vlasti a ponechán bez pomoci na poušti. Tyto dějiny 
začaly Ježíšem. Jak bylo naloženo s Ježíšem, tak se během dějin nakládalo s Jeho Tělem, 
kterým je církev“
 S probíhající migrační vlnou, kdy statisíce uprchlíků, převážně vyznavačů islámu, přichází do 
Evropy, sledujeme i zvýšené obavy z islamizace Evropy. Nejde o neoprávněnou obavu, protože 
některé prvky práva šaría se již začínají na Západě plíživě projevovat – např. tresty za rouhání. 
Dnes už každý satirik ví, že může v západní demokracii karikovat všechno na světě, kromě is-
lámu, koránu a Mohameda. A co jiného, než islamizace, je např. rušení masopustních průvodů 
v Německu? Strach z islamizace Evropy je ale především známkou nedostatečné křesťanské 
identity. Mons. Dominique Rey, biskup diecéze Fréjus-Toulon, o tom říká: “Když uvažuji o zne-
pokojení nad islamizací Francie, musím často konstatovat, že je známkou chybějící křesťanské 
identity. Nesmíme mít strach z přesvědčivého svědectví o vlastní víře, a to i před muslimy. Této 
lekci jsem se naučil v Sýrii”, prohlašuje pastýř, který jako jeden z prvních vykonal pastorační 
návštěvu mezi pronásledovanými syrskými křesťany, z nichž mnozí pak odešli do Evropy. 
 Držíte v rukou poslední letošní číslo Zpravodaje, a tak mi dovolte, abych Vám poděkovala za 
podporu, modlitby, zasílání protestních lístků a štědrých finančních darů. Především díky Vaší 
podpoře mohla CSI vykonat i v roce 2015 mnoho dobrého. Děkuji!

Ing. Monika Kahancová

Kontaktní údaje na nově vznikající zastoupení CSI na Slovensku jsou - 
Ing. Miroslav Peterec, Liptovská Štiavnica, tel: 0910 555 984, 

email: mpeterec@gmail.com
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lečně s předsedou ekumenické rady církví České republiky Danielem Fajfrem shromáždění 
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jejich příbuzní a známí. Požadujeme, aby i 
od církevních představitelů byly věci nazý-
vány pravým jménem. Islám má bohužel ve 
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islámského práva šaría je v rozporu s přiro-
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východě měli pomáhat a azyl poskytovat 
přednostně  křesťanům, protože nemají kam 
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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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tajně scházet po domech. Jsou-li odhaleni 
náboženskou policií, hrozí jim podle írán-
ských zákonů smrt.

Riskantní protest

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

Indie – Ani po dvou letech žádná pomoc

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

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

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

Napjatá situace

 Situace se v Orisse nelepší. Zvlášť zlé 
to bylo v okrese Kandhamal. Křesťané přišli 
nejen o střechu nad hlavou a všechen pro-
stý majetek, ale přišli také o práci, protože 
hindu by je nejraději úplně ze svého okolí 
vyhnali. Nanejvýš je zaměstnávají za denní 
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zací Evropy a dokládal zhoubné působení 
islámu na příkladu zemí Blízkého východu, 
které byly před vpádem islámu převážně 
křesťanské (dnešní Irák, Sýrie, Turecko, Li-
banon atd.). Zdůraznil, že nenávist k židům 
a křesťanům je nedílnou součástí islámu. 

Salman Hasan
 Výkonná ředitelka CSI ČR Monika Ka-
hancová v několika bodech zdůvodnila, 
proč návrh na přednostní udělování azylu 
křesťanům a příslušníkům ostatních nábo-
ženských menšin (např. Jezídům) není ani 
diskriminační, ani nekřesťanský. Křesťan-
ské je pomáhat těm nejohroženějším, kte-
rým nikdo jiný pomoci nemůže nebo nechce.

 Dan Drápal s nadačního fondu Generace 
21 hovořil o zatím marném úsilí dopravit 152 
iráckých křesťanů z uprchlických táborů v Er-
bílu do České republiky. Zatímco cestě křes-
ťanů do ČR brání nekonečné úřední průtahy, 
situace v Erbílu se značně dramatizuje a je 
dost možné, že vybrané křesťanské rodiny 
se své vysněné cesty do bezpečí nedožijí! 
Společná modlitba asi stovky účastníků s 
biskupem Václavem Malým a Áronské po-
žehnání z rukou Daniela Fajfra shromáždění 
zakončily. 
 Součástí shromáždění bylo i zahájení sbě-
ru podpisů pod petici adresovanou Vládě 
ČR. CSI žádá v petici Vládu ČR, aby se zá-
chrana křesťanů a ostatních blízkovýchod-
ních náboženských menšin před genocidou 
stala jednou z priorit její zahraniční politiky. 
Petiční arch naleznete i v tomto Zpravodaji.

 1 300 000 křesťanů opustilo v posledních 
dvanácti letech Irák a Sýrii. Také příslušníci 
jiných náboženských menšin, jako jsou je-
zídi nebo šííti byli vyhnáni nebo zabiti. Ma-
nažer blízkovýchodního projektu Dr. John 
Eibner odpovídal na otázky týkající se krize 
na Blízkém východě.
 Pane  Eibnere, v roce 2011 jste zveřejnil 
varování CSI před genocidou křesťanů 
na Blízkém východě.  Některé elity toto 

varování zpochybňovaly, protože spolé-
haly na „Arabské jaro“ a podporovaly na 
mnoha místech organizované násilí. Ale 
vaše tehdejší obavy se, jak se zdá přesně 
naplňují.
John Eibner: Rozsah náboženské čistky 
bohužel narůstá před očima. Džihádisté v 
Sýrii a Iráku jdou cíleně po krku křesťanům 
a dalším nesunitským menšinám. Široký 
pruh země, který se táhne 750 kilometrů od 

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

Blízký východ – může být náboženská genocida zastavena?
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syrského středomořského pobřeží až po zá-
padní předměstí Bagdádu, je dnes vyčištěn 
od nesunitských bezvěrců; nežijí tam žádné 
menšiny. Podobně i v Egyptě v době, kdy 
tam vládlo Muslimské bratrstvo, došlo k li-
kvidaci křesťanských vesnic. To skončilo až 
po převzetí moci generálem Sísím.

John Eibner
 Mluvíte o džhádistech. Není však za ná-
boženskými čistkami především Islám-
ský stát (IS)?
JE: IS vznikl v posledním roce jako mocná a 
bezskrupulózní milice z džihádistů uhnízdě-
ných v Sýrii a Iráku. S velmi otevřenou a ne-
horáznou propagandou se rychle stali zná-
mými. I když není IS jednotná džihádistická 
skupina, co ji však spojuje, je páchání ne-
bývalých krutostí a jasné genocidy. Všech-
ny protiassadovské  bojůvky - od Svobodné 
syrské armády, kterou od roku 2011 podpo-
rují USA, až po frontu Al- Nusra  a IS se pak 
v nebývalém rozsahu shodují na likvidaci 
křesťanů. Proto ani případná likvidace IS 
nebude pro křesťany zárukou spokojeného 
a klidného života na Blízkém východě.
 Mluvil jste mnohokrát s vyhnanými 
křesťany a ostatními menšinami v Sýrii i 
Iráku. Mají ještě při té mizérii naději?

JE: Zoufalství a ztráta perspektivy je široce 
rozšířena. I když se pro vyhnance mnoho 
dělá, chtějí mnozí vlast opustit. Jiní by se 
rádi vrátili, to ale není za současných okol-
ností možné.
 Upřímně řečeno, není pro náboženské 
menšiny mnoho důvodů k naději. Nejsou jen 
v pavučině džihádistů, ale nacházejí se také 
v epicentru obrovského náboženského kon-
fliktu, který lze právem srovnávat s třicetile-
tou válkou v Evropě (1618-1648). Podobné 
pustošení tu od vpádu Mongolů do Mezopo-
támie ve 14. století nebylo. Chování západ-
ních mocnosti nedává žádný důvod k naději. 
Na jedné straně přihlížejí destabilizaci Blíz-
kého východu, na straně druhé váhají po-
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 Stěžují si vyhnanci na nedostatek anga-
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bránu džihádistům. Protikřesťanské, isla-
mistické milice jsou tajně a někdy dokonce 
otevřeně podporovány. Západ si hlídá, aby 
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USA stanovily v Kurdistánu červenou linii, IS 
odpověděl přepadením měst za ní.
 Existují přece také křesťanské milice?
JE: Ano, ale jsou příliš malé a navzájem 
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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

ochranu a dostaly se do situace, kdy neuhájí 
ani sebe sama.

 V létě jste uveřejnil v novinách The Tab-
let článek o ohrožených křesťanech v Sý-
rii a Iráku. V něm jste napsal, že Obama 
zaujal stanovisko požadující odstoupení 
Bašára Asada. Nenese ve skutečnosti 
podíl viny na Blízkovýchodním konfliktu?
JE: Assadův režim byl vždy diktaturou při-
pravenou udusit politickou opozici brutálními 
prostředky už v zárodku. Prezident Obama 
sice v září 2014 před delegací zástupců 
církví na Blízkém východě připustil, že As-

sadův režim chrání trvale křesťanské církve 
v Sýrii. I přes toto konstatování ale Obama 
nadále usiluje o mocenský převrat v Sýrii. 
Váhá přitom s převzetím odpovědnosti za 
ochranu křesťanů v zemi a nedbá na zniču-
jící souvislosti.
 Může současné nasazení Turecka proti 
IS a Straně kurdských  pracujících (PKK) 
přispět k uklidnění situace na Blízkém 
východě?
JE: Obávám se opaku - válku na Blízkém 
východě to jen zintenzivní. A připomínám, 
že Turecko považuje PKK za větší hrozbu 
než IS!! 
 Co by se podle Vašeho názoru muselo 
stát, aby nábožensky motivovaná geno-
cida skončila?
JE: Odpovědné válčící strany musí mít svo-
je spojence lépe pod kontrolou. USA by měly 
ve své alianci (Turecko, Saudská Arábie a 
Katar) utlumit islamistický vliv a přežívající 
přesvědčení muslimů o své náboženské 
nadřazenosti. USA by se také měly dohod-
nout s dalšími velmocemi Ruskem a Čínou, 
na ukončení genocidy na Blízkém východě.

 Od samého počátku povstání v Sýrii bylo 
jasné, že rebelové budou v opozici vůči 
prezidentovi Asadovi hrát silnou sektářskou 
kartou. Na svých demonstracích volali „křes-
ťany do Bejrútu,  alávity do hrobu.“ Ještě 
před nástupem Islámského státu bylo jas-
né, že náboženské menšiny jsou vystaveny 
genocidě. Části Sýrie jsou už nábožensky 
vyčištěny. A totéž také platí pro tu část Irá-
ku, kterou ovládl IS a odkud vyhnal statisí-
ce příslušníků  menšin - z nichž mnozí jsou 
křesťané a jezídé. 
Advokacie a humanitární pomoc
 CSI organizuje veřejné akce, petice a 
dopisy vládám, setkání s úředníky.  Posky-
tuje rozhovory a články médiím. Chce tak 
upozornit širší veřejnost na Západě na dra-
matickou situaci náboženských menšin na 
Středním východě. Zástupci CSI pravidelně 
cestují do regionu.

 Kromě toho dodáváme humanitární po-
moc uprchlíkům, kteří ještě žijí v Sýrii a Irá-
ku. V Sýrii, podporujeme sestru Sáru (jméno 
změněno), která se stará o 300 rodin uprch-
líků a poskytuje jim jídlo, oblečení, obuv, 
léky a také psychologickou podporu. Hlavně 
se zaměřuje na děti. Asi stovce dětí posky-

Činnost CSI na Blízkém východě
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Dear Mr. Lariani,

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

Yours sincerely and respectfully

  
   Place, date / Místo, datum      Signature / Podpis

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

tuje s pomocí dobrovolníků výuku. 900 dětí 
od ní dostává školní potřeby. Máme několik 
dalších partnerů a menších projektů po celé 
Sýrii, o kterých ale z bezpečnostních důvo-
dů nereferujeme.

 

 V Iráku směřujeme naši pomoc do regio-
nů, kam větší organizace nechodí. V minu-
losti jsme se zaměřili na distribuci potravin, 
hygienických potřeb a léčiv. Nyní  se stává 
stále naléhavější příprava na zimu. Dodává-
me topení, přikrývky a zimní oblečení.
 Budoucnost lidí v Sýrii a Iráku - a zejmé-
na náboženských menšin - je ponurá. Naše 
pomoc umožňuje alespoň některým z nich 
důstojný život. Naléhavá je potřeba meziná-
rodní angažovanosti - zejména spolupráce 
mezi USA a Ruska – bez ní ztratí zdejší lidé 
veškerou naději.

Adrian Hartmann CSI

   Chaldejský patriarcha Iráku - Luis Raphael Sako se na 
mezinárodním setkání v Tiraně vyjádřil k současné uprch-
lické vlně: “Mám z tohoto exodu strach, protože o něm ne-
jsme dobře poučeni. Kolik lidí odchází, jak odchází, co je to 
za lidi? Pravdou je, že se tito lidé potýkají s potížemi, ale proč 
tedy neuzavřít mír, budovat mír v jejich zemích a umožnit jim 
zůstat? Nastává tu roztržka s dějinami, s tradicí, protože mig-
ranti pak vstupují do jiné kultury a společnosti. Považuji jejich 
odchod za provizorní řešení. Samozřejmě tu existuje lidská so-
lidarita, ochota a velkorysost; Evropané přijímají uprchlíky ve 
svých domovech, ale jak dlouho to bude možné? Vrátí se pak 
uprchlíci, anebo nikoli? Proč tu není politická vůle k mírovému 
řešení? Existuje také morální zodpovědnost mezinárodního 
společenství vůči daným zemím. Nejedná se o ekonomický 

problém, protože mluvíme o bohatých státech. Lidé, kteří z Iráku odcházejí, mají domovy, 
práci, školy. Ale jejich budoucnost se zastavila a potemněla, což je smutné, protože kdyby 
Západ a Spojené státy skutečně chtěly skoncovat s Islámským státem, stačil by jim na to 
týden.“
Odchod mladých lidí je poslední smrtící ranou
 Chaldejský biskup syrského Aleppa, mons. Antoine Audo říká: „Přá-
ním nás křesťanů a celé církve je zůstat v rodné zemi. Děláme vše pro 
to, abychom tuto naději udržovali při životě“, říká syrský jezuita: „Postup-
ný hospodářský úpadek, nárůst chudoby, obtíže s přístupem k lékařské 
péči samozřejmě, po více než čtyřleté válce, dopadají na všechny lidi.“ 
Biskup Audo se netají tím, že respektuje rodiny, které se k odchodu roz-
hodnou kvůli dobru svých dětí: „Neprohlásím nic špatného o lidech, kteří 
chtějí chránit své potomky před utrpením. Cítím však bolest, když vidím 
odcházet rodiny, mezi kterými jsou mnohé křesťanské. Je to znamení 
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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.

 Během posledních měsíců vzrostla vlna 
násilností proti křesťanům mezi Montagnar-
dy-horaly v centrálním Vietnamu. Uprchlí-
kům hrozí nucený návrat.
 Komunistická vláda země vede už tři roky 
ještě větší nátlak na křesťany mezi montag-
nardy, národ, který sídlí na centrální vrchovi-
ně země. Montagnardi jsou původní obyva-
telé náhorních planin Vietnamu. Dlouhá léta 
jsou obětí náboženského pronásledování a 
znárodňování svých polí komunistickou vlá-
dou. Horalé se v minulosti pokoušeli založit 
nezávislý stát, zejména během vietnamské 
války, kdy byli spojenci Američanů. Roku 
1975, když komunisté ovládli celý Vietnam, 
se však stali terčem odvety komunistů, kteří 
se snažili je donutit k odchodu z jejich domo-
vů. Misiím mezi montagnardy se věnují pře-
devším redemptoristé, jejichž misijní centra 
vyvíjejí intenzivní práci na přípravě těchto 
horalů k přijetí víry v Krista. 
 Smějí se Zúčastňovat bohoslužeb jen v 
budovách státem uznaných společenství. 
Tam jsou věřící důkladně kontrolováni úřa-
dy. Každou akci musí předem oznámit.
Zbit do bezvědomí
 Když se přesto v domácím kruhu nebo ve 

volné přírodě shromáždí, musejí počítat s 
násilným rozehnáním. Příslušníci policie be-
rou organizátory na „spolupráci“ – tito křes-
ťané jsou následně mučeni nebo dokonce 
mizí.

Vietnamští křesťané na útěku

 Tak letos v červnu (podle Human Rights 
Watch) sdělil jeden z nich:“ Dostal jsem 
elektrošoky, abych vypovídal. Tloukli mě tak 
dlouho, až jsem ztratil vědomí. Později mně 
hrozili novým zatčením, půjdu-li opět do 
společenství.“ Tento křesťan mezitím uprchl 
z Vietnamu.
 Kromě útlaku organizují vesničtí úředníci 
také programy, které mají přimět vesničany 

Vietnam. Zesílení represí proti křesťanským obyvatelům

toho, že válka neskončí, že nakonec převládne zkáza této země“. Chaldejský biskup vy-
kresluje budoucí scénář pomalého, avšak smrtelného vykrvácení, které zemi připravuje o 
její nejlepší – tedy mladé – síly. „Také v Aleppu slýchávám mladé lidi, kteří se po skupinkách 
rozhodují k útěku, aniž by rodiče požádali o svolení…Jsme svědky vážného jevu, který je 
známkou zoufalství. Povede k tomu, že v Sýrii zůstane jen nejstarší generace“.
Kristova láska překonává zlo, které páchá Islámský stát
 Rok poté, co 120 tisíc křesťanů uprchlo z Ninivské planiny před Islámským státem, hovořil 
irácký duchovní o každodenních problémech uprchlíků v Erbilu, hlavním městě autonomní 
oblasti Kurdistán, v němž žije 1,5 milionu obyvatel. „Dnes můžeme říci, že irácký Kurdistán 
je bezpečný a jeho vláda nám velmi pomáhá,“ řekl chaldejský katolický arcibiskup z Erbilu 
Bashar Warda.
 „Teď čekáme na osvobození našich zemí, ale co je důležitější, očekáváme, že budou bez-
pečné, abychom mohli začít s jejich obnovou.“
 „Jako biskup se musím starat o každodenní potřeby mého lidu a ukazovat jim, že Kristova 
láska překonává zlo, které páchá Islámský stát.“ Dále řekl, že uprchlíci již nežijí ve stanech a 
že pro ně bylo postaveno 11 škol. Arcibiskup Warda, který v Erbilu založil Katolickou univer-
zitu, řekl agentuře AsiaNews, že „naši předkové si zvolili vzdělání jako prostředek k podpoře 
kultury v Mezopotámii, která jim náležela v době, kdy byla napadena z arabské pouště při 
expanzi islámu. Dnes je velmi podobná situace, kdy křesťané čelí náporu Islámského státu.“
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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.

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

13 Kč

Prime Minister Nguyen Tan Dung

via Velvyslanectví VSR

Rašínovo náměstí 1897/72

Praha – Nové Město

120 00 

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

ke změně náboženství. Napůl povinné akce 
mají vést obyvatele k návratu ke starým bo-
hoslužbám, kultu předků a podobně. Přitom 
letos je to už 350 let, co přišli křesťanští mi-
sionáři do země.

Běženci v Kambodži
Proč takový těžký útlak
 Komunistický monopol moci se obává vel-
kého nárůstu křesťanství a je jim mezi hora-
ly trnem v oku. Mezi ca milionem horalů je 
polovina evangelíků, 200 000 katolíků a ješ-

tě pouze 300 000 buddhistů nebo pohanů. 
Režim se dále obává šíření západních my-
šlenek pro jejich historicky negativní vztah 
ke komunismu. Vidí v nich možnou bránu k 
pronikání Západu. Jsou to také komunističtí 
úředníci, kteří bdí nad možností jejich kon-
taktů se zahraničím.

Zdroj: CSI
 Podepište prosím následující protestní lís-
tek žádající náboženskou svobodu ve Viet-
namu!
Vyjádření pracovníka OSN
 Heiner Bielefeldt, zvláštní zmocněnec 
OSN pro náboženskou svobodu, se vyjádřil 
k situaci po své návštěvě na centrální viet-
namské vysočině v červenci 2014: „Přísné 
kontroly, které vláda uplatňuje, znamenají, 
že samospráva a činnost neuznávaných 
společenství je ohrožena. Znamená to poru-
šení práva na náboženskou svobodu v ob-
lasti.“ Po zatčení několika náboženských di-
sidentů musel Bielefeldt svou cestu přerušit, 
aby zabránil dalším možným represáliím.
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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! 

----------------------------------------------------------------------------------
Dear Prime Minister,
We would like to draw your attention to the plight of Christians belonging to the mountain 
peoples (montagnards) of Central Vietnam. Credible reports state that they suffer severe 
persecution in your country for exercising their Christian faith. Among other things, they face 
imprisonment and maltreatment as well as the arbitrary confiscation of their property and dis-
solution of religious meetings by members of the security forces.
As a matter of urgency, we call on you to see to it that Christian montagnards as well as the 
religious adherents in Vietnam are granted full religious liberty in accordance with your coun-
try’s Constitution as well as the International Pact on Civil and Political Rights, also ratified 
by Vietnam.
Yours sincerely and respectfully,

 

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

 Pane ministerský předsedo,
Byli bychom rádi, kdybyste věnoval pozornost vašim občanům – Montagnardům. Podle důvěryhodných 
zpráv jsou pro svoji křesťanskou víru pronásledováni Vaší policií a úřady. Požadujeme dodržování 
náboženské svobody, zaručené zákony Vaší země.

Benjamin Kuras:  Perzekuce křesťanů v Německu

Uprchlictví Montagnardů - horalů
 Za první půlrok 2015 bylo z Kambodže ná-
silně vráceno minimálně 54 uprchlých hora-
lů, kteří se ukrývali v džungli. Dalším asi 100 
horalům žádajícím v hlavním městě Phnom 
Penu o azyl, hrozí také nebezpečí násilného 

návratu do Vietnamu. Jak se koncem ledna 
2015 dohodli zástupci obou zemí, budou 
uprchlíci vraceni do Vietnamu za finanční 
náhradu. Pro plnění závazku posílila Kam-
bodža hlídání hranic s Vitnamem o 1000 lidí.

 Česká vláda s pomocí církevních a dobro-
činných organizací má okamžitou ideální pří-
ležitost zabít tři mouchy jednou ranou: Vyzrát 
na Evropskou unii, splnit její imigrační kvóty 

a zachránit několik tisícovek středovýchod-
ních křesťanů fyzicky perzekvovaných a v 
ohrožení života – v Německu. Zprávy o úto-
cích muslimských migrantů na křesťanské 
uprchlíky přicházejí už z několika imigrant-
ských center v Německu. Jsou tak rozšířené, 
že je už nemohla přehlížet ani imigrantským 
problémům se zbaběle vyhýbající mainstre-
amová média.
 „Po útěku před perzekucí íránskou tajnou 
službou jsem doufal, že budu v Německu 
moci žít svoji víru v bezpečí. Ale v uprchlic-
kém centru se nemohu přiznat, že jsem křes-
ťan,“ sděluje íránský křesťanský uprchlík ci-
tovaný listem Die Welt. „Muslimové mě budí 
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké 
toleranci státu?
Kardinál Zen: Kostely jsou opravdu otevře- 
né, také bylo několik nových, velkých a krás-
ných kostelů postaveno, jiné byly opraveny. 
Věřící mohou chodit na bohoslužby, zpívat 
a slavit liturgii. Ale církev není jen to. Církev 
musí být také organizována. Tato organiza- 
ce se musí občas měnit, ale to má svá pravi-
dla, která byla daná Ježíšem Kristem. Ježíš 
vybral apoštoly jako základy pro svoji cír-
kev. Mezi nimi je hlavou svatý Petr. My dnes 
mluvíme o papeži a biskupech jako před-
stavených v církvi. Ale v Číně dnes řídí cír-
kev „Vlastenecké sdružení“. A směrnice pro 
„Vlastenecké sdružení“ dává vláda. Bisku-
pové například nesmějí volně kontaktovat 
papeže. To je proti zvyklostem a není to plná 
svoboda.

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

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

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

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

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

Náboženská svoboda v Evropě

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

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

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

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

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

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

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

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

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

před úsvitem o ramadánu a nadávají mně do 
kufarů – bezvěrců. Plivou na mě, zacházejí se 
mnou jako se zvířetem a hrozí, že mě zabijí.“
 Muslimskou pohrůžku „zabijeme vás a bu-
deme pít vaši krev“ sděluje křesťanská rodi-
na z Mosulu. Desítka muslimů zbila láhvemi 
křesťanský manželský pár z Eritreje za to, že 
měli na krku křížek, který jim utrhli, a ukradli 
peníze a mobil. To jen pár případů citova-
ných médii.
 „Ohlášené případy jsou jen špička ledovce, 
případů je obrovský počet,“ sděluje ředitel mni-
chovského Centrálního výboru pro východní 
křesťany. „Mezi těmi, kdo sem teď přicházejí, 
jsou náboženští fanatici stejného přesvědčení 
jako Muslimské bratrstvo,“ uvádí ředitel Mezi-
národní společnosti pro lidská práva.
 Rvačky, útoky a zranění noži, nůžkami, 
železnými tyčemi a láhvemi mezitím hlásí 
z uprchlických center Hemer, Freising, Cal-
den, Brauschweig, Gerolzhofen, Engelskir-
chen, Lipsko, Drážďany, Donauschingen, 
Norimberk, Moabit v Berlíně, Heidelberg, 
Hövelhof, Wolgast, Gütersloh, Delitzsch, 
Gross Borstel a Marienthal v Hamburku, Te-
gernsee, Hoyerswerda, Jesteburg, Elzach, 
Karlsruhe, Seevetal, Rotenburg, Grafing, 
Schwetzingen, Friedland, Suhl...
 Německá pobočka Mezinárodní společ-
nosti pro lidská práva dostává zprávy o 
„agresivitě muslimů proti jinověrcům, včet-
ně hrozeb stětí hlavy“. Nejvíc ohrožení jsou 
křesťané a jezídové. „A ti konvertité na křes-
ťanství, kteří svou víru neskrývají, mají sto-
procentní pravděpodobnost napadení a zbi-
ti,“ sděluje její ředitel.
 Muslimští imigranti v centrech nastolují zá-
kony šaría, uvádí německá policie.
 „Uprchlická centra ovládají brutální krimi-
nální struktury už týdny až měsíce, různé 
skupiny na sebe útočí noži a domácky vy-
robenými zbraněmi a policie není schopna v 
nich zaručit bezpečí,“ uvádí šéf německého 
policejního odborové svazu v interview v Pa-
ssauer Neue Presse. „Náš policejní personál 
je na prasknutí,“ dodává a navrhuje separaci 
center podle náboženské příslušnosti, než 
začne skutečné zabíjení. Jenže němečtí 

politici takovou možnost vylučují, neboť by 
se rovnala dsikriminaci, porušovala němec-
ké státní multikulturní principy a „Německo 
by tím riskovalo trvalé zavedení paralelních 
komunit po celé zemi“. Než aby odbočili od 
politické linie, raději nechají ty nešťastné 
uprchlíky pozabíjet.
 No a zde by mohla přijít česká záchrana. 
Pomohla by německým politikům z ideo-
logické šlamastiky a nutnosti odbočovat z 
nastolené politiky. Německé policii by ušet-
řila práci a zranění, jaká už desítky policistů 
zažily při rozhánění migrantských rvaček. A 
Čechům samotným by zachránila čest, napl-
nila by kvóty, k nimž tak jako tak budou jed-
nou donuceni. Zmírnila by nebezpečí průni-
ku džihádistů na české území. No a taky, jen 
tak mimochodem, by zachránila životy lidí 
skutečně perzekvovaných. Podle toho, kdo 
z nich přijme nabídku azylu chudšího, ale 
bezpečnějšího státu, se taky pozná, kdo je 
skutečný uprchlík.
 Provést to je jednoduché jako facka. Na-
jmout kolonu autobusů, vymudrovat pro ně 
základní ubytování a stravu a rozvézt je po 
krajích českých. V Schengenu už jsou, tak 
žádné vízové formality nepotřebují. S těmi, 
kdo umějí jen trochu slušně po syrsku ku-
chtit, otevřít v každém českém městečku 
syrskou restauraci a tisícovka je hned za-
městnaná. Kde je najít a jak je kontaktovat, 
bude asi nejspíš vědět ředitel frankfurtské 
kanceláře Internationale Gesellschaft für 
Menschrechten pan Max Klingberg, který 
situaci sleduje a zaznamenává. Nebo ředitel 
mnichovské kanceláře Central Committee 
for Oriental Christians pan Simon Jacob. 
Nejspíš nám za to políbí ruce.
 To tedy samozřejmě vše za předpokladu, 
že se zase nepustíme do svého oblíbeného 
sportu vymýšlet, proč to nejde. A mudrovat 
nad tím a váhat, než nás EU donutí vzít ko-
hokoli, bez možnosti rozhodovat koho.

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

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

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

Pokračování ze Zpravodaje 0510

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

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

ROZŠIŘUJ 

A PŮJČUJ!

Indie: Biskupové Urísy ustanovili „Den mučedníků“

 Biskupové spolkového státu Urísa se jed-
nohlasně rozhodli ustanovit Den mučedníků 
na památku obětí protikřesťanských masak-
rů v okrese Kandhamal v roce 2008.  Místní 
zdroje uvádějí, že tento den se bude slavit 
každoročně v srpnu. 
 Hlava biskupské konference státu Urísa, 
arcibiskup John Barwa agentuře Fides sdělil, 
že „přesné datum bude určeno po konzulta-
ci s rodinami obětí. Hodláme jim poskytnout 
hlubokou posilu udržováním vzpomínky na 
jejich milované mučedníky. Oběti pogromů a 
pronásledování v roce 2008 si zaslouží naši 
oddanost, čest, úctu a uznání: zemřeli pro 
víru v Krista a jako svědci Kristovi“.
 Násilnosti propukly 25. srpna 2008 v okre-
se Kandhamal. Bylo zabito přes 90 křesťa-
nů, více než 350 kostelů a modliteben bylo 
zničeno, 6500 domů bylo vypáleno a zbou-
ráno, 40 žen bylo obětí znásilnění a bití a 
více než 56 tisíc křesťanů bylo vyhnáno ze 
svých vesnic do džungle. 
 Mgr. Simon Kaipuram, biskup  Balasore 
nám sdělil, že jejich biskupská konference 
požádala celoindickou biskupskou konfe-
renci, aby rozšířila oslavu Dne mučedníků 
na celou indickou církev.
 „Vítám toto rozhodnutí, protože opravdu 

položili své životy za Krista a musíme v nich 
vidět mučedníky“ řekl nám laik John Dayal, 
sekretář Celoindické křesťanské rady a po-
radce vlády: „Je velmi důležité, že si celá 
indická společnost připomene masakr z roku 
2008. Je to největší útok na křesťany v histo-
rii. Oběti byly zrazeny kriminálním soudním 
systémem“, dodal Dayal.

John Dayal
  Katolickému ak-
tivistovi Johnu 
Dayalovi bylo vy-
hrožováno smrtí.
Známému katolic-
ký intelektuálovi 
a aktivistovi lid-
ských práv Johnu 
Dayalovi vyhrožují 
hinduističtí radiká-
lové smrtí. 
  Dayal je členem 
Národní integrač-
ní rady Indie a 
je také generálním sekretářem Všeobecné 
indické křesťanské rady. “Pravidelně dostá-
vám výhružky zabitím a žiji tak v trvalých 
obavách” napsal  Dayal ve své stížnosti.
 Pozorovatelé upozorňují, že tato kam-
paň ovlivňuje celé křesťanské společenství. 
Většina indických lidskoprávních aktivistů, 
včetně nekřesťanských, vyslovila Dayalovi 
solidaritu: „Výhrůžky smrtí Johnu Dayalovi 
jsou velmi znepokojující. Dayal prosazuje 
hodnoty pluralismu, sekularismu, harmonie 
a ochrany slabých článků společnosti, např. 
dalitů a kmenů na okraji“ – prohlašují.
 Hrozby jsou známkou stoupající neto-
lerance a budí obavy, protože v minulosti 
vedly k vraždám filozofů, aktivistů a blogerů, 
kteří stáli v opozici vůči extrémistům.

Zdroj: agentura Fides
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tila ze zřetele Boží království, ke kterému do 
té doby upínala svůj zrak (nebo aspoň tvrdi-
la, že jej k němu upírá) a dostala se tím do 
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!

 Výkonný viceprezident (amerického) Hla-
su mučedníků Cole Richards odpovídá na 
otázku, kterou Hlas mučedníků obdržel od 
jednoho čtenáře.
 Dotaz: Znepokojují mě liberální křesťané 
tady u nás ve Spojených státech, kteří šíří 
názor, že křesťané a muslimové uctívají stej-
ného Boha. Slyšel jsem arabské křesťany i 
americké misionáře prohlašovat, že výraz 
„Alláh“ nepochází z islámu a že ho dnes v 
některých zemích používají i křesťané. Když 
slyším někoho říkat, že slovo „Alláh“ nepo-
chází z islámu, obávám se, že se jedná o 
důkaz příslušnosti daného člověka právě k 
tomuto hnutí, které tvrdí, že křesťané a mus-
limové uctívají stejného Boha. Odchylují se 
lidé od biblického křesťanství, když prohla-
šují, že výraz „Alláh“ nepochází z islámu?
 Cole: Na úvod mi dovolte poznamenat, že 
vaše obavy z představy křesťanů a muslimů 
uctívajících stejného Boha jsou zcela opráv-
něné. Ve Spojených státech skutečně exis-
tuje hnutí propagující myšlenku, že protože 
všechna tři monoteistická světová nábožen-
ství (křesťanství, islám a judaismus) podle 
vlastních slov uctívají „jediného skutečného 
Boha“, [automaticky to] znamená, že uctívají 
Boha téhož. Jedná se o nebiblickou před-
stavu, která pohoršuje nejen křesťany věřící 
Bibli, ale také většinu muslimů a židů, kromě 
těch teologicky nejliberálnějších. Představa, 
že Bůh Koránu je tentýž jako Bůh Bible je 
nelogická (texty obou knih jsou vzájemně 
neslučitelné), a je to představa, kterou musí 
křesťané rozhodně a otevřeně odmítnout. 
Není v sázce nic menšího než božství a 
svrchovaná vláda Ježíše Krista! Islám i ju-
daismus odmítají křesťanské přesvědčení o 
Kristově božské podstatě. Proto, když jako 
křesťané říkáme „Bůh,“ máme tím na mysli 
někoho, kdo je velmi odlišný a zcela neslu-
čitelný s tím, koho mají na mysli židé a mus-
limové, když používají stejný výraz (ať už v 
jakémkoli jazyce).
 Ale zpátky k vaší otázce: Odpověď na ni 
naštěstí zní „nikoli“. Křesťané se neodchylují 

 od biblického křesťanství, ani jeho zvěst 
nijak neotupují nebo nezlehčují, když tvrdí, 
že výraz „Alláh“ nepochází z islámu. Jako 
křesťané nechceme muslimy podporovat 
v jejich snaze měnit historii tvrzením, že je 
arabština nerozlučně spojená s jejich nábo-
ženstvím. V krátkém ohlédnutí do historie se 
podíváme na to, jak se věci skutečně mají.
Islám v běhu dějin
 Muslimové šíří mýtus, že je arabština po-
svátným jazykem islámu. Problém spočívá 
v tom, že islám je mezi světovými nábožen-
stvími nováčkem. Je starý přibližně 1400 
let (křesťanská víra došla naplnění v Kristu 
zhruba před 2000 lety, Bible však zazname-
nává dějiny naší víry přibližně 5000 let do 
minulosti). Muslimové tvrdí, že kořeny jejich 
náboženství sahají až do dob Abrahama a 
Izmaele, to však není nic než jejich víra, his-
toricky zcela nepodložená. Jejich nábožen-
ství má ve skutečnosti kořeny u Mohameda 
v (relativně) nedávné historii. Mohamed za-
ložil islám v roce 622 našeho letopočtu.
 Arabové a arabština jsou starší než Mo-
hamed. Mezi Araby žili křesťané po mnoho 
staletí před Mohamedem. Kniha Skutků nás 
zpravuje o tom, že Arabové slyšeli evange-
lium ve svém jazyce už v den Letnic (Skut-
ky 2,11). Rodiny křesťanských Arabů, se 
kterými jsem se osobně setkal, mají zdoku-
mentovaný rodokmen až do prvního století! 
Představte si, že byste s jistotou věděli, že 
váš rod vyznává křesťanství již téměř 2000 
let. Někteří naši arabští křesťanští bratři a 
sestry to skutečně vědí, a do dnešního dne 
pevně stojí ve víře na místech jako jsou Sý-
rie a Irák. Jak úžasnou křesťanskou rodinu 
máme!
 Výraz „Alláh“ je (a vždycky byl) prostě 
arabským výrazem pro „boha“ a používali jej 
arabští křesťané dávno před Mohamedovým 
narozením a vznikem islámu. V době Moha-
medova narození většina Arabů v jeho okolí 
(dnešní Saúdská Arábie) praktikovala poly-
teismus, z Koránu však můžeme jasně vidět, 
že byl Mohamed ovlivněn křesťanstvím. Ani 

Čtenářský dotaz: Pochází výraz „Alláh“ z islámu?
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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 

Mohamed, ani žádný dnes žijící muslim ne-
může tvrdit, že by arabština byla nerozlučně 
spjata s islámem. Křesťané používali arab-
štinu mnohem dříve.
Proč je tato otázka důležitá
 Nedovolme muslimům, aby si přivlastnili 
arabskou kulturu a jazyk. Usilujme o poro-
zumění a modleme se za miliony Arabů i 
arabsky hovořících křesťanů. Připojme se 
k našim arabským bratřím a sestrám, kteří 
odvážně seznamují své muslimské bližní s 
pravdou [evangelia].
 Je naším úkolem muslimy milovat a usilo-
vat o jejich spásu, ale mějme přitom stále na 
zřeteli, že islám je nepravdivý v libovolném 
jazyce. Nezáleží na tom, z jakého jazyka 
pochází výraz označující „Boha“ – ať je to 
německý „Gott“, hebrejský „םיהולא“ (Elohim), 
ruský „Бог“ (Bog) nebo arabský „هللا“ (Alláh) 

– křesťané musí s láskou a odvahou trvat na 
tom, že existuje jediný skutečný Bůh, a tím 
je trojjediný Bůh, jak nám jej zjevuje Bible. 
Láme mi srdce, že tolik muslimů odmítá jeho 
skutečnou podstatu a zaměňuje ji za podsta-
tu pomýlenou, která je Bohu přisuzována v 
islámu.
 Skutečného Boha, Boha Bible, uctívali 
Arabové – ve svém vlastním jazyce! – po 
celá staletí, než Mohamedovo falešné uče-
ní o Kristu svedlo tolik lidí na scestí. Bůh je 
dnes přivádí k sobě jako nikdy dříve a pro 
nás v Hlasu mučedníků je ctí být součástí to-
hoto zcela mimořádného období církevních 
dějin. Dosud nikdy v historii se tolik arab-
ských muslimů neobracelo ke Kristu jako 
právě nyní. Chvála Pánu! 

Zdroj: PersecutionBlog.com

 V dnešním Nepálu může křesťanská žena 
zcela legálně hovořit s druhými lidmi o své 
víře. Muž hinduistického vyznání pak může 
zcela otevřeně odevzdat svůj život Kristu.
O tato práva by však mohli velmi brzy přijít. 
V případě schválení návrhu nové ústavy by 
se Nepál mohl opět odklonit od sekulárního 
směřování zpátky k hinduismu a křesťané 
přistižení při podobných aktivitách by mohli 
být zatčeni.
 „Aktuální zprávy naznačují, že Nepál s nej-
větší pravděpodobností zůstane sekulárním 
státem, nicméně nic není zcela jisté, dokud 
ústava nespatří světlo světa,“ uvádí zástup-
ce partnerské organizace Hlasu mučedníků 
působící v této zemi. „Mnozí se do ní stále 
snaží protlačit formulace, které by postavily 
konverze nebo šíření víry mimo zákon, a v 
některých částech země se tradicionalisté 
upínají ke ‚kulturním hodnotám‘, které před-
stavují ohrožení náboženské svobody.“
 Hlasování o nové ústavě – původně navr-
žené již v roce v roce 2008 krátce poté, co 
v Nepálu po 240 letech skončila hinduistická 
monarchie a byla vyhlášena sekulární re-
publika – bylo několikrát odloženo. Zatímco 

se země stále vzpamatovává ze dvou niči-
vých zemětřesení, které letos připravily o 
život téměř 9 tisíc lidí, mnozí místní lidé se 
brzkého zavedení nové ústavy dožadují.
 Zatímco Nepálci protestují proti návrhu na 
vytvoření federálních států, pozorovatelé v 
zahraničí ostře kritizují omezení náboženské 
svobody v nové úpravě obsažené, zejména 
odstavec 3 paragrafu 31, ve kterém se uvá-
dí: „Při uplatňování práva garantovaného 
tímto ustanovením, jakékoli počínání, kte-
ré potenciálně může ohrozit zdraví, slušné 
chování nebo morálku obyvatel, nabádá k 
narušování veřejného pořádku nebo usiluje 
o konverzi druhé osoby od jednoho nábo-
ženství k jinému, případně usiluje o oslabení 
nebo ohrožení náboženského vyznání druhé 
osoby, není dovoleno a je možné jej trestat 
podle zákona.“
 Pokud bude nová verze ústavy zavedena, 
nebude legální změnit náboženské vyzná-
ní, jakýmkoli způsobem své přesvědčení 
šířit, ani je komukoli byť jen vysvětlovat. Ke 
schválení je zapotřebí souhlas dvoutřetino-
vé většiny členů ústavodárného shromáždě-
ní. Pokud by se požadovaného počtu hlasů 

Nepál: Náboženská svoboda vystavena zkoušce
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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 

podařilo dosáhnout, předseda by nový doku-
ment podepsal a následně jej zemi předsta-
vil při oficiálním slavnostním shromáždění, 
kterému předsedá prezident země,byla by 
tato ústavní změna schválena. „Není dosud 
jisté, zda se novou ústavu podaří prosadit. 
Pokud se tak nestane, mnozí lidé očekávají 
posílení napětí a dokonce pouliční násilnos-
ti,“ pokračoval zástupce partnerské organi-
zace.
 Bez ohledu na to, co se nakonec stane, 

velmi pravděpodobně bude v mnoha částech 
Nepálu i nadále rodinnou ostudou, pokud se 
někdo z příbuzných obrátí ke křesťanství. 
Křesťané se již nemohou účastnit rodinných 
obřadů, které jsou v rozporu s biblickým 
učením, pročež jsou často ostrakizováni a 
někdy dokonce vyháněni ze svých domovů. 
Pronásledování křesťanů bude v Nepálu s 
největší pravděpodobností pokračovat. 

Zdroj: Hlas mučedníků, 
World Watch Monitor 

Skupina Boko Haram zabila 29 vesničanů 
v severovýchodní Nigérii
 Svědkové uvádějí, že extremisté z Boko 
Haram zastřelili 29 osob ve dvou křesťan-
ských enklávách v severovýchodní Nigérii. 
Před několika dny došlo k dalšímu z řady 
útoků, při kterých byly v posledních týdnech 
zabity stovky lidí. Násilnosti se navíc přelé-
vají přes hranice Nigérie. Tamější obyvatel 
Paul Ali Dille řekl, že většina lidí ve vesnici 
běžela pryč, ale ti, kdo nemohli utéct, byli 
zastřeleni, a mnoho domů bylo vypáleno.
 Vesničané řekli, že extremisté večer za-
útočili na nedalekou vesnici Mwuthamam. 
Stále ještě není známo, kolik lidí bylo zabi-
to. Přeživší uvedli, že se v neděli na rušném 
trhu v severovýchodním městě Damaturu 
odpálila sebevražedná atentátnice. Zabila 
15 lidí a 50 jich zranila.
 V pátek byla napadena vesnice Maikadiri, 
kde svědci hovoří o nejméně 14 mrtvých li-
dech a 500 zabitých krav.   

Zdroj: Hlas mučedníků
Eritrea: vláda silně omezuje Církev
 Eritrejská vláda, kterou zmiňuje OSN kvů-
li opakovanému porušování lidských práv, 
přísně kontroluje katolickou církev, uvedla 
charitativní organizace Pomoc církvi v nouzi 
(ACN). Seminaristé stejně jako všichni ostat-
ní mladí muži jsou povinni absolvovat vojen-
ský výcvik. Jakmile projdou tímto výcvikem, 
je jim zakázáno opustit zemi; kněží tudíž ne-
mohou vycestovat na studium do zahraničí.
V minulosti mnozí seminaristé, kteří nastoupili 

Indie: Modlete se za rodinu zavražděného 
křesťanského vedoucího Jusufa 
 Čtyři maskovaní ozbrojenci vtrhli ve středu 
1. července ve večerních hodinách do domu 
křesťanského vedoucího Jusufa Bháta a za-
střelili ho.
 Jusuf Bhát, uznávaný křesťanský vedou-
cí působící v nestabilní oblasti indického 
Kašmíru, opustil islám a stal se Kristovým 
následovníkem před více než šestnácti lety. 
Nedokázal si nechat víru pro sebe. Patnáct 
let zvěstoval Krista muslimům, rozdal tisíce 
Biblí a kopií filmu Ježíš, zakládal sbory a vy-
učoval nové křesťany. Letos zaplatil svým ži-
votem. Zanechal po sobě manželku a tři děti.

Jusuf v táboře pro lidi 
postižené zemětřesením

Zdroj: Hlas mučedníků, USA

K zamyšlení a modlitbě
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

Srdečné díky těm, kteří přispěli převodem z účtu 
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Daniela Nováková, Roman Duba, Margita Sabová, Milan 
Holec, Mgr. Petra Macíčková, Jana Šandrejová, Marcel 
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Josef Soukop, Daniela Nováková, Mgr. Petra Macíčková, 
Jana Šandrejová, Marcela Křížová, Radovan Schindler, 
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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

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

vojenskou službu, prostě zmizeli. Veřejné 
akce se pravidelně konají v neděli ráno a le-
tos také na Velký pátek.
 Z politických a náboženských důvodů jsou 
v Eritreji vězněny tisíce lidí. ACN cituje od-
hady, podle nichž je za mřížemi kvůli víře 
nejméne 1200 křesťanů. Zatýkáni jsou také 
křesťanští představitelé. Kanonicky zvolený 
patriarcha Eritrejské pravoslavné církve byl 
umístěn do domácího vězení a nahrazen du-
chovním, který je přijatelnější pro asmarský 
režim.

 Katolická církev spolu s pravoslavnou, lu-
teránskou a islámskou komunitou, je vládou 
oficiálně uznána. Ale místní zdroje ACN sdě-
lily, že veřejní činitelé pravidelně zasahují do 
bohoslužeb, často ve stejnou dobu vyžadují 
účast na veřejných akcích, nebo dokonce na 
sportovních utkáních.  

Zdroj: Catholic Culture
Čína: Nový zákon představuje další ohro-
žení náboženské svobody
 Od 1. července, kdy Komunistická strana 
Číny schválila nový Zákon o státní bezpeč-
nosti, pozorovatelé varují před hrozícím dal-
ším omezováním práv křesťanů a obhájců 
lidských práv v kontinentální Číně i na sou-
sedních územích – v Hong Kongu, Macau a 
na Tchaj-wanu. Konkrétně China Aid upozor-
ňuje, že zákony obsahují „záměrně nejed-
noznačné“ formulace v oblasti „vnímaných 
ohrožení státní bezpečnosti“, ke kterým se 
řadí i „zahraniční vlivy“ a skupiny považova-
né za „sekty“.
 Jedním z hlavních zdrojů obav je nárůst 
počtu uvězněných křesťanů a obhájců lid-

ských práv. V průběhu prvních deseti dní 
od zavedení zákona se nejméně 230 zná-
mých obhájců setkalo s obtěžováním nebo 
dokonce skončili ve vězení. Skupina Human 
Rights Watch upozorňuje na nemalé riziko 
fyzického týrání. Má se za to, že mnozí křes-
ťanští vedoucí se stále nacházejí ve vaz-
bě, včetně pastora Čanga Šao-ťie, církevní 
vedoucí Jang Žung-li a vedoucího domácí 
církve Alimu-ťianga Imi-tchi. Tito křesťané 
a mnozí další byli uvězněni za své protesty 
proti nelegálnímu zabavování pozemků pat-
řících církvi, nesouhlas s označením „sekta“ 
případně neochotou odstranit kříže z církev-
ních budov.
 14. července, v rámci celostátního zátahu 
na obhájce lidských práv, skupina místních 
křesťanských advokátů oznámila vytvoření 
nového uskupení „Právníci na ochranu Kří-
že“. Členové veřejně vyhlásili, že jsou za 
svou víru ochotni zaplatit jakoukoli cenu.
 Posilujme v modlitbách tyto křesťanské 
advokáty, kteří odvážně stojí za svým pře-
svědčením a usilují o skutečnou spravedl-
nost, bez ohledu na cenu, kterou budou mu-
set zaplatit.

Zdroj: China Aid, Release International
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
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čtyři děti a manželku, kterou později propus-
tili pod podmínkou, že své děti nechá vycho-
vat jako vojáky. „Víme, že si děti odvedli, aby 
jim vymyli mozky, změnili jejich životní styl 
z křesťanského na muslimský a vyučovali 
je Korán,“ uvedl jeden zdroj. Jména unese-
ných dětí jsou Alí Daud (5 let), Fatuma Safia 
(7), Šaríf Ahmed (10) a Núr Saíd (15).
Podle zprávy křesťanského vedoucího, který 
se 22. července zúčastnil Fatahova pohřbu, 
jeden z příbuzných zavražděného muže po-
znamenal, že se na něj radikálové zaměřili 
právě kvůli opuštění islámu. Incident vyděsil 
všechny věrné křesťany v zemi sužované 
bezvládím, kde většinu území ovládají nelí-
tostní povstalci s cílem zlikvidovat každého, 
kdo se hlásí ke křesťanství. Vedoucí před-
stavitelé křesťanského podzemního hnutí 
musejí prchat ze svých domovů, aby je po-

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečné díky těm, kteří přispěli v období 
od 1. 8. 2015 do 30. 9. 2015 
ThDr Adámek Milan, Ing. Adamus Petr, Mgr. 
Adlt Miroslav, Balíková Marie, Benda Jan, Be-
neš Alfons, Benák Vladimír, Dr Beránek Alois, 
Bezděk Jan, Bittner Josef, Blahuta Jan, Ble-
chová Marie, Boráková Zdenka, Hana a JUDr. 
František Borkovi, Brůhová Františka, Brůna 
František, Bukvička Jaroslav, Bumbová Eva, 
Burget Radek, Busková Milada, Běhanová Lud-
mila, Cabejšková Marie, Mgr. Cano Miroslav, 
Čápek František, Čechová Marta, Černuška 
Pavel, Čeňková Květuše, Charouzová Anna, 
Chutná Františka, Daňková Eliška, Doležel 
Radek, Dostalíkovi Ladislav a Libuše, Drob-
ná Ivana, Duba Roman, Mgr. Dubský Zdeněk, 
Dudková Ludmila, Etflaisová Lucia, Evanžino-
vá Františka, Exner Karel, Faicová Josefa, Ing 
Fajmon Vladimír, Faní charita Benešov, Farní 
společenství Václav s Petrem a Pavlem, Felner 
František, Fešárková Dagmar, Fojtů Zdeněk, 
Frolková Noela, Frydrychová Věra, Gabrielová 
Anežka, Grimová Magda, Hamerníková Marie, 
Mgr. Hanák Martin, Hasalová Jiřina, Havelka 
Karel, Havlicová Magdalena, Herynková Mi-
loslava, Hlouch František, Hobzová Hedvika, 
Holečková Běla, Ing Holub Vítězslav CSc, Ho-
lubová Ludmila, Hunková Marie, Hurbiš Josef, 
Hána Vojtěch, Jaceník Ján, P. Jagoš Bedřich, 
Janoušek Martin, Jarkovská Ludmila, Jelínek 
Severín, Jeníček Antonín, Ježová Marie, Je-
řábek Bedřich, Jun Zdeněk, Jónová Veronika, 
K - medica s.r.o., Ing. Kadlec Jiří, Kateřiňáková 
Ludmila, Kavanová Alena, Ing. Klapcová Ma-
ria, Klimecká Petra, Klimková Anna, Konečná 
Jana, Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti 
České Budějovice, Kopečná Jiřina, Kosařová 
Eliška, Kostrhoun Vítězslav, Kotrncová Jana, 
Mgr Kovac Peter, Kovář František, Kozák Jan, 
Košátková Olga, Krajčová Jarmila, Král Karel, 
Krčková Anna, Kudla Martin, Kvapil Martin, 
Mgr Kyncl Pavel, Kšírová Alice, MUDr. Křižko-
vá Jiřina, Lacinová Alžběta, Lacinová Pavlína, 
Larisch Vilém, Lazebníček Lukáš, Lebar Anton, 
Ing Linková Helena, Louman Miroslav, Luliako-
vi Josef a Marie, Majtanová Jitka, Malečková 
Štěpánka, P. Málek Vojtěch Václav, PhDr. Man-
čalová Jana, Marková Jana, Matůšů Marie, 

Matúšů Anežka, Michalčíková Libuše, Michlovi 
Jindřich a Lucie, Mikulášková Jaroslava, Mik-
šátková Jana, Miškovská Eugenie, Mičánková 
Jaroslava, Mlejnecký Jiří, Mokrý Jan, Muhlová 
Irena, Navrátil Milan, Nekuda Jan, Němcová 
Zdenka, Ing Nesrstová Pavla, Mgr Neudert 
Jan, Nováková Anežka, Nováková Daniela, 
Nováková Veronika, Novotný Břetislav, Něm-
cová Zdenka, Okáníková Ludmila, Ondruš Jiří, 
Ostřanská Marie, Páralová Marie, Pavelková 
Eva, Pecen Josef, Petřina Milan, Pohůnková 
Miroslava, Polcrová Marie, Polášek Karel, P. 
Mgr. Poláček Bohumil, Pomkla Petr, Pospíšil 
Josef, Potůčková Sylva, Poulíčková Marie, Bc. 
Pořízek Miroslav, Prennerová Marie, Dr Princ 
Pavel, Procházková Marie, Ptáček Bořivoj, 
Pupová Jaroslava, Radikovská Marie, Rančík 
Jan, Raszyková Ludmila, Redemptoristé Frý-
dek-Místek, Rek Jaroslav, Rybárová Mária, 
Ing. Rázek Adolf, Řezníková Olga, Řezníček 
Zdeněk, Řihák Stanislav, Řk farnost Bohdalov, 
Sarofinová Ludmila, Schwarzová Irena, Seve-
rovi, MUDr Skovajsa Petr, Smejkal Jaroslav, 
Smolíková Hana, Smyčková Dana, Sobek 
Oldřich, Součková Eva, Společenství Petra a 
Pavla Horní Újezd, Stöhrová Marta, Svrčina 
Miroslav, Šandrejová Jana, Šemberová Jose-
fa, Šenk Václav, P.Mgr. Šich Josef, Šimánková 
Milena, Šimíček Marek, Šnajdar Martin, Šopí-
ková Zdenka, Šouláková Marie, Špačková Fe-
licitas, Bc. Šplouchal Jan, Šteflová Františka, 
Ing Štěpánek Pavel, Ing Tichý Borek, Tobola 
Petr, Tomášek Tomáš, Trunčíková Ema, Tu-
tokyová Hana, Mgr. Uhrová Marcela, Valerovi 
Renata a Tomáš, Valná Krista, Vančíkovi Jaro-
slava a Alois, Vaněk Přemysl, Vávrová Jarmi-
la, Veverová Marta, Vlasková Agnesa, P. Mgr. 
Vlček Josef, Vodáková Eliška, Vojáčková Mar-
ta, Voláková Drahomíra, Vítková Marie, Vítovi 
Zdeněk a Pavlína, Wieder Zdeněk, P. Wojnár 
Jan, Wolf Hugo, Zechovská Monika, Ing Zá-
koutská Olga, Ing. Záleský Jaroslav a Jitka, 
Zámečníková Anna, Žáčková Lucie, Ing. arch. 
Žalud Stanislav, Železná Marta, Ing Žingor Da-
niel, Žlebek Jiří
 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

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

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. Monika Kahancová.

Tisk - Tiskárna Smola

Placeno převodem
982507-0334/2011 

Nové Město nad Metují
  549 01 

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


