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Sůdán – Dr. Luka Deng se 
svými malými pacienty
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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
 Díky Bohu jsme prožili klidné Velikonoce a buďme za to vděční. Moc si 
vážím toho, že se opět pustíte do tak smutné četby  jakou Vám předkládáme. 
Kristovo zmrtvýchvstání nám dává smysl a brání nám v malomyslnosti.
 Ve zprávách z Pákistánu se znovu dočtete, že být v této zemi křesťanem 
znamená riskovat život svůj a svých blízkých. Extrémisté se ani nebojí 
vraždit křesťany a nebo jejich zastánce na prominentních postech. Po 
guvernéru Salman Tasírovi byl zavražděn ministr pro národnostní menšiny 
Shahbáz Bhatti, oba kritici zákona o rouhání. Přemýšlím, co přinutí naši 
civilizaci stojící na křesťanských základech jednat, co ještě budou muset 
naši bližní, kteří nejsou muslimy od svých pronásledovatelů vytrpět.
 A také Vás velice prosím o zasílání protestních lístků. V tomto čísle 
protestujeme proti týrání etnické menšiny Chin v Barmě. Lístek se posílá 
barmskému konzulovi do Ženevy. Pošlete v jedné obálce víc lístků, ušetříte. 
 Druhá protestní karta směřuje do Iráku. Zde zůstala už jen hrstka křesťanů. I na ty je nadále ne-
milosrdně útočeno a Západ je hluchý a slepý. Prosím Vás, pošlete protestní lístek také do iráckého 
Bagdádu. Opět se domluvte a pošlete v jedné obálce víc protestních lístků.
 Všichni asi sledujeme události Arabského jara a jejich dopad na postavení křesťanů na Blízkém vý-
chodě o jejichž situaci ppopisuje italský novinář Giulio Meotti pro izraelský deník Jediot Achronot takto: 
 Letošní Velikonoce jsou nejsmutnější v dlouhém příběhu o křesťanství v arabských zemích – tato 
víra je v oblasti, kde vznikla, na samém pokraji vymření. 
 Na Blízkém východě je v současnosti jediná země, kde počet křesťanů stoupá – Izrael. Křesťané 
by si měli uvědomit, že osud nemuslimů na Blízkém východě je svázán s osudem Izraele. V ostat-
ních zemích Blízkého východu snaha o islámskou čistotu brzy vymaže poslední stopy předislámské 
minulosti. 
 K tomuto islámskému tažení přispívá i mlčení na globálním fóru, přístup médií i příliš smířlivý 
postoj Vatikánu. Podle zprávy o svobodě vyznání, kterou vypracovalo americké ministerstvo zahra-
ničí, klesl počet křesťanů v Turecku ze dvou milionů na 85.000, v Libanonu z 55 procent obyvatel 
na 35 procent, v Sýrii z poloviny obyvatelstva na pouhá 4 procenta, v Jordánsku z 18 procent na 
dvě procenta a v Iráku už téměř žádní křesťané nejsou. Kdyby ještě dvacet třicet let pokračoval 
exodus křesťanů z Betléma na území palestinské samosprávy, nebude mít v Ježíšově rodišti kdo 
sloužit bohoslužby. Poslední 3.000 křesťanů v pásmu Gazy jsou nemilosrdně pronásledovány a 
na jihu Súdánu jsou křesťané nuceni k otrockým pracím. V Saúdské Arábii křesťany bije a mučí 
náboženská policie. Bagdádský arcibiskup Benjamin Sleiman hovoří o „vyhubení křesťanství na 
Blízkém východě“. Egypt kdysi symbolicky reprezentoval bývalý generální tajemník OSN Butrus 
Butrus-Ghálí, křesťan ženatý s židovkou, V současnosti chce podle Egyptské federace pro lidská 
práva z Egypta odjet 70 křesťanů týdně kvůli výhrůžkám islamistů
 Na Blízkém východě v současnosti probíhá úsilí o „vyčištění“ regionu od křesťanů. A stejně jako 
islámští totalitní vládci na Blízkém východě nemilosrdně pronásledují křesťany, už 63 let chtějí zničit 
židovský stát ve svém středu. Proto je osud Izraele svázán s osudem nemuslimských menšin. Jestli 
islamisté zvítězí, bude Blízký východ celý zelený – tedy v barvě islámu.
 I v tomto čísle se dočtete o diskriminaci křesťanů v Pákistánu, Indii, Súdánu, na výše popsaném Blíz-
kém východě, ale i ve východní Asii. Dozvíte se o konkrétní  pomoci CSI křesťanům v Iráku a v Indii. 
 Již tradičně přinášíme v 3. čísle zpravodaje program letošních Akademických týdnů v Novém 
Městě nad Metují. Vám, kteří máte přístup k internetu, opět nabízím možnost nechat si zasílat na 
Váš e-mail denní modlitby objednáním na našich webových stránkách. Velikonoce jsou pro křesťa-
ny svátky naděje. Modleme se vytrvale, aby se dočkaly pokoje i pronásledované údy Kristova těla. 
Do dalších dnů Vám přeji hodně radosti ze vzkříšení našeho Spasitele.

Ing. Monika Kahancová

http://www.ynetnews.com/" \t "_blank
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- 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.
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80 lidí, což vzhledem k tomu, že se nám do 
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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. 
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zemků a vzbuzují nelibost latifundistů 
a často přicházejí o život. Dá se říci, že 
na naší planetě je pronásledováno růz-
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Zemřel pro kříž
Pakistánský ministr pro menšiny 
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ném v lednu přibyl další 
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pro menšiny pákistánské 
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ve strachu žijící křesťany v Pákistánu ztrátu 
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Beze strachu před smrtí
 Bhatti bojoval neohroženě za práva křesťanů 
v Pákistánu. Proto založil už roku 1985 Frontu 
za osvobození křesťanů. Později se připojil k 
Pakistánské alianci pro menšiny - organizaci, 
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 Zavražděný ministr se smrti neobával. Vi-
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lečností akceptováno. Náboženští představi-

telé muslimů se asi obá-
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přinášení lidských obětí 
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vaných menšin?  Jasně 
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o rouhání?

Protestovat místo financovat
 Poslanec Sherry Rehman, člen vládnoucí 
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2% křesťanů. A špatné zprávy z této země 
nejsou u konce. Naopak, hromadí se svě-
dectví o násilnostech proti náboženským 
menšinám bahai, ahmadiya a především 
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Írán – Pastorovi hrozí trest smrti

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

Vyčlenění

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

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

Riskantní protest

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

Indie – Ani po dvou letech žádná pomoc

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

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

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

Napjatá situace

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

 Znovu a znovu jsou členové křesťanské 
menšiny napadáni nadšenými ctiteli Alláha 
a dokonce zabíjeni. Zákon o rouhání při-
jatý v roce 1986 k tomu poskytuje právní 
podporu. Útoky na korán nebo urážky 
proroka Mohameda jsou podle článku 295 
pákistánského trestního zákoníku zločiny 
trestané doživotním vězením nebo smrtí. 
Až doposud nebyl trest smrti použit. I tak má 
však nařčení z rouhání pro křesťany závaž-
né důsledky. Také nejsou neobvyklá zneužití 
tohoto zákona: Muslim dlužil křesťanovi a 
také se přeli o nemovitost a tak jej obžaloval 
ze smyšlené urážky Mohameda. A výsledek 
tohoto křivého obvinění – muslim nemusel 
vrátit peníze a získal nemovitost. Je sa-
mozřejmě jednoduché zbavit se takovou 
obžalobou i politického protivníka, kterého 
je třeba vyřadit. Mohamedáni tak získávají 
jednoduše sousedův dům, obchod nebo 
jeho pracovní místo. Absurdní udání budou 
dále uplatňována a zneužívána v souladu 
s pákistánským trestním zákoníkem. Ve 
společnosti panuje klima „pomlouvání ve 
jménu Alláha“. Obdrží-li státní zastupitelství 
veřejnou obžalobu z rouhání hrozí pohrůžka 
trestem a hněv lidu znamená velké nebez-
pečí. Vždyť podle islámského práva šaría 
znamená hlas křesťana jen polovinu hlasu 
muslima; křesťané jsou nevěřící a tak obča-
né druhé kategorie. Soud pravidelně vynese 
rozsudek i když jsou obvinění neudržitelná 
a chybí jakékoliv důkazy. Znásilnění, únosy 
a nucené sňatky křesťanek muslimy soudy 
pomíjejí. Ozve-li se křesťanka kvůli znásil-
nění nebo únosu, dopadne to pro ni tak, že 
je obvykle obžalována z nevěry. Situace 
křesťanek je tedy v Pákistánu velmi nejistá 
a nebezpečná. Žijí v trvalém tlaku a jsou 
nuceny přijmout islám.
Ohavné vraždy
 Dalším tragickým příkladem zneužívání 
a uplatňování paragrafu o rouhání proti 
křesťanům jsou vraždy Rashida Emmanu-
ela a Sajida Masiha. Oba byli zastřeleni 19. 
června 2010, když pod policejním dohledem 
opouštěli budovu soudu ve Fajsalabadu. 

Vraždu si fanatici ospravedlňovali obžalo-
bou z rouhání. Oběma bylo kladeno za vinu 
rozšiřování jimi podepsaného dokumentu, 
který zlehčoval islám a proroka. Museli se 
proto před soudem ospravedlnit. Protože 
obžalobu nebylo možné potvrdit, byl proces 
zastaven.
 Mezitím běsnili od islamistů pobouření 
mohamedáni ve čtvrti, kde žijí převážně 
křesťané a řvali:“Pověste rouhače!“ Když ti 
dva vycházeli s policejní ochranou ze soud-
ní budovy, objevilo se pět mužů v maskách, 
spustili palbu a oba zabili. Pachatelé zůstali 
neznámí. Když chtěli křesťané spontánně 
demonstrovat, rozehnala je policie slzným 
plynem.
Rozpoutaný hněv lidí
 Tato událost ukázala zcela jasně hrůznou 
skutečnost v Pákistánu. I když se najde 
spravedlivý a statečný soudce a snaží se o 
férový proces, popraví obžalovaného ulice. 
Tak muslimští radikálové využívají minaretů 
mešit k jitření nenávisti a rozdmycháváni 
hněvu tlampači. Takže zcela veřejně a 
hodně hlasitě. Není divu, že po takovém 
zpracování, bere lid zákon do svých rukou: 
Vyrazí ničit kostely, zabíjet nevinné a do-
konce srovnat se zemí celé vesnice. Těch 
pár policistů pověřených ochranou kostelů 
může jen bezmocně přihlížet na tu spoušť. 
Tak muslimové zavraždili ve vesnicích Gojra 
a Korian 14 lidí, vypálili domy a zbytek oby-
vatel vyhnali s holýma rukama.

Náboženský apartheid
 Zákon o rouhání je tím právním zaštítěním 
právě popsaných násilností a vraždění. 
Rozděluje pákistánské občany do dvou tříd 
a je do jisté míry základem jistého druhu ná-
boženského apartheidu. CSI dělá proto vše 
možné pro zrušení zákona o rouhání. Vždyť 
porušuje ústavou zaručená lidská práva a 
brání právu na změnu náboženství. CSI se 
dále snaží o vypátrání a potrestání viníků 
násilností.
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Pomoc CSI v Indii

Tábor utečenců

Utečenci před stanem

Indie – Velká výzva „Milujte své nepřátele!“

 Křesťané v Kandhamalu (Orissa) mají 
před sebou ještě kus kamenité cesty než 
budou alespoň z poloviny normálními 
lidmi. Praktická pomoc CSI je má v tom 
povzbudit a dodat jim odvahy.
 Indie – Velká výzva „Milujte své nepřá-
tele!“

Překonat strach...

 Příběh o prožitém utrpení, jak nám o něm 
vykládal Pratab z vesnice 
Pirigoda v okrese Kan-
dhamal nechával nás 
tušit, jak je to těžké a 
kolik času ještě uplyne, 
než k sobě křesťané a 
hinduisté opět naleznou 
cestu. Než tu budou jakž 
takž normální podmínky 
k životu potrvá ještě dlouho. Přesto konkrét-
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Přinuceni k hinduizmu
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Pratab Chandra

božstvům poklonit. Donutili je spálit všechny 
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Milujte své nepřátele
 Stejně důležitá jako obnova zničených 
domků je ovšem i odvrácení budoucích kon-



6 7

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

fliktů. Hindu a křesťané se musí naučit vzá-
jemnému respektu a důvěře. Po tak hořkých 
zkušenostech je pro křesťany jistě obtížné 
plnit Kristovo „Milujte své nepřátele“. Místo 
vytváření gheta potřebují dnes křesťané 
hledat cesty ke sblížení s hindu a přesvědčit 
je, že teprve dohromady tvoří tu správnou 
vesnici.

Radost z obdržených potravin
 Podpora CSI posílila katolickou církev a 
dovolila plně rozvinout projekty společně pro 
křesťany i hindu. Prvním krokem bylo třeba 
organizování společných sportovních aktivit 
pro děti. Těm nedělá problémy hrát si spolu. 
Následuje přizvání rodičů coby diváků. Tak 

Konkrétní CSI pomoc
 Jak to vypadá na místě s konkrétní pomocí 
popisuje vedoucí projektu CSI Ueli Halde-
mann. Snažíme se přinášet nejen materiální 
pomoc, ale přinášet i smíření a podporu 
plnému soužití dříve znepřátelených vesni-
čanů. 
 Umožňujeme dětem, aby mohly znovu 
do školy a pomáháme budovat mosty mezi 
oběma tábory. Znova vám všem děkujeme, 
protože bez vaší finanční pomoci bychom 
nemohli být na místě a pomáhat tam, kde je 
to tolik třeba.

Hovoří Ueli Haldeman – pracovník CSI....

si na sebe znova zvykají pronásledovaní 
s pronásledovateli. Nejbližším krokem bu-
dou společné rozhovory o usmíření a dalším 
klidném soužití.

Súdán – I slepí vidí záblesk naděje
 CSI osvobození otroci jsou často oběť-
mi krutého zacházení otrokářů. A tak je 
utrpení a bolest provází cestou ke svobo-
dě. Obvykle může dr. Luka Deng pomoci. 
A dělá to již právě deset let.
 Kousnutí od hadů, vředy, malárie, popále-
niny, řezné rány, dědičné nemoci – za deset 
let praxe se jich dostalo dr. Dengovi pod 
jeho zlaté ruce mnoho. Sám vyrostl v Jižním 
Súdánu, později se vydal do Anglie. Od roku 
2001 spolupracuje s CSI v Jižním Súdánu. 
Od té doby zde tráví většinu času.
 Jeho „Klinika v buši“ je známá široko 
daleko. Jihosúdáňané dostávají od něj a 
jeho personálu profesionální pomoc. Zcela 
zvláštní význam má pro vracející se otroky: 
mnoho z nich si totiž odnáší na svobodu i 
traumatické zážitky z týrání a ponižování 

islamisty ze severu. Luka Deng zkouší 
všechno, aby zmenšil jejich bolesti. Často 
úspěšně.
Vyplakané oči

Oslepený Ker Aleu Deng
 „Bohužel jsou přípa-
dy, kdy nemohu dělat 
nic“ lituje dr. Deng. 
„Nejvíce bolesti mi při-
nášejí navrátilci, které 
jejich otrokář připravil 
o zrak.“ Jako třeba 
Garang Piol Akol. 
Spolu se svými čtyřmi 
kamarády byl unesen. 
Cestou chtěli jeho 
kamarádi utéct, ale to se jim nepodařilo. Ty 
čtyři bičovali tak dlouho, až je ubili k smrti. 
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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
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Křesťanská mezinárodní solidarita                                                
Christian Solidarity International   
PO box 11
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20 Kč

Myanmar Union Consulate
Consul General
Av. Blanc 47
CH – 1202 Geneva

Garang se na to všechno musel dívat. Byl 
bez sebe. A tyranům se nepodařilo, aby pře-
stal vzlykat. Za trest mu vyloupli jedno oko, 
aby měl důvod plakat, poznamenali cynicky. 
 Na obě oči je slepý 13tiletý Ker Aleu Deng. 
Nechali jsme si od něj vyprávět v prosinci. 
Jeho otrokář ho přivázal na strom za nohy 
hlavou dolů a nechal jej celý den viset. Na-
konec mu nasypal do očí pepř. To ho zcela 
připravilo o zrak. Ani v tomto případě se 
nedá lékařsky nic podnikat. Přesto se Luka 
Deng nevzdává naděje pomoci postižené-
mu chlapci. Zasadil se o to, aby dostal pas, 
a to se mu podařilo. Tak bude snad Ker brzo 
navštěvovat školu pro slepé v zahraničí.
Klinika pod širým nebem
Obr.11 Lékárna Dr Luky Deng 
 Když začal Luka Deng v roce 2001 pra-
covat pro CSI, měl k dispozici jen základní 
prostředky. Jeho kliniku představoval jeden 
stůl pod jedním stromem. Visity zajišťoval 
na kole. Postupně byly tu a tam postaveny Lékárna Dr Luky Deng

různé chýše kde mohl mít první pomocníky. 
Nyní je vysněné přání na dosah: v únoru 
odsouhlasili úředníci stavbu nemocnice. Fi-
nancování bude zajišťovat CSI. Snad bude 
moci brzy opustit svoji praxi v chýších.
 Má ještě jedno skryté přání. Jeho stařičké 
terénní auto ho často nechává ve štychu. 
Při tom je jako lékař často v situaci, kdy je 
rychlá pomoc nezbytná. Pomozte nám splnit 
toto přání lékaře z buše!

Barma – Myanmar  Barma Barmáncům
----------------------------------------------------------------------------------
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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.

Your Excellency,
We are dismayed the ethnic cleansing policy pursued by your country’s former military govern-
ment. The predominantly Christian Chin as well as other non-Burmese ethnic minorities were 
particularly affected by it. 
Time and again, we received shocking information regarding, among other things, forced labor, 
the prevention of the renovation or construction of churches and even their destruction, the forced 
conversion of Christians to Buddhism as well as the forced army army conscription, even of chil-
dren, the confiscation of property and, last but not least, the rape, of defenseless women and 
children. That Christians were denied religious freedom greatly concern us.
As a matter of urgency, we call on you to urge the members of the new civilian government to 
view this transfer of power as a singular opportunity. All minorities in your country must be granted 
religious liberty. 
Yours sincerely and respectfully,

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

Jsme rozhořčeni z etnických čistek prováděných ve vaší zemi bývalou vojenskou vládou. Především 
křesťané Chin podobně jako ostatní menšiny jsou napadány. 
Avšak opět dostáváme zprávy, že pokračuje nucená práce, bránění v opravách i stavbě kostelů a 
dokonce jejich bourání, nucení k přijetí buddhismu, odvádění dětí do armády, konfiskace majetku a 
navíc znásilňování bezbranných žen a dětí. Tak je křesťanům upírána náboženská svoboda. 
Protestujeme a chceme po Vás, abyste požadoval od nové civilní vlády, aby převzetí moci pochopila 
jako výzvu a garantovala menšinám náboženskou svobodu.

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

 Vojenský režim ustoupil po 49 letech 
vlády a byl nahrazen civilní vládou. Křes-
ťanské menšiny jsou však utiskovány 
stále.

 Příslušníci národnostní menšiny Chin 
vděčí za své křesťanství misionářům, kteří 
se k nim dostali v 19. století. Svým křesťan-
stvím se lidé kmene Chin významně odlišují 

od spoluobčanů, kteří jsou převážně bud-
dhisty.

Kmen Chin trpí dál
 Došlo sice ke změně moci ve prospěch ci-
vilní vlády. Ta však pokračuje v politice pro-
následování provozované vojenskou juntou 
i s novým prezidentem a novým předsedou 
vlády.
 Junta dělala vše pro to, aby v zemi žili jen 
Barmánci; vyznávali buddhismus a mluvili 
stejnou řečí. Bude-li nové vedení země v 
této „politické čistce“ pokračovat, zmizí iden-
tita osmi etnických menšin.
 V minulém režimu trpěli hlavně Chinové. 
Minimálně 80% z nich jsou křesťané. Jsou 
tak skupinou obyvatel s největším podílem 
křesťanů. Začátkem roku 2011 zveřejnila 
skupina ochránců lidských práv výsledky 
tajně provedené ankety: v roce 2010 bylo 
téměř 92% dotazovaných domácností zavá-
záno k nucené práci. V jednom větším místě 

Žádejte náboženskou svobodu pro Chin!
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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.

museli stavět buddhistický chrám. Svůj kos-
tel si nesměli ani opravit, natožpak postavit 
nový. Jinde naopak museli svůj kostel zbořit. 
Jsou nuceni k přestoupení na buddhismus. 
Mladí muži jsou nuceni k vojenské službě, 
ženy a děti znásilňovány, majetek vyvlast-
něn. Tak rozšiřuje režim strach a nutí k vy-
stěhování.
Občanská válka?
 Po volbách v listopadu 2010 probudilo 
jisté naděje propuštění vůdkyně opozice 
a nositelky Nobelovy ceny míru Aung San 
Sun Kyi. Tyto naděje byly ale brzy pohřbeny. 

Irák – všude strach

Nová, civilní vláda nesplnila očekávání do ní 
vkládaná a pokračuje v potlačování menšin.
 Ukazuje se, že nová civilní vláda je od-
stoupivší juntě silně poplatná. Opět se šíří 
strach, protože vláda pokračuje v likvidaci 
menšin. Lze se obávat, že dnes doutnající 
konflikt může znovu vzplanout v krutou 
občanskou válku. A následky: opět maso-
vé vyhánění a masakry převážně chudých 
zemědělců a jejich rodin. Bohužel je stále 
patrnější, že civilní vláda pokračuje v ne-
chvalných praktikách odstoupivší junty.

 V severoiráckém regionu Mosul se usta-
vuje pomalu normální život. Ale křesťané se 
strachu nezbavují.
 Brutální napadení syrsko-katolického kos-
tela v Bagdádu si v říjnu vyžádalo přes 50 
životů. Křesťané jsou však cílem útoků již 
roky. Také v regionu Mosul jsou cíleně za-
bíjeni. Křesťanské rodiny uprchly do vzdále-
ných vesnic na ninivské planině v severním 
Iráku. V Mosulu však mají pracovní místa, 
místa na universitách a v nemocnicích. Pro-
to musí denně s velkými obavami do Mosulu 
dojíždět. Nemají však jinou volbu. To hodlá 
CSI změnit.

 
 
 

Kenneth R. Timmerman
 Americký autor bestselerů, Kenneth R. 
Timmerman doprovázel CSI v roce 2008 
na jedné z cest do Iráku. Letos na jaře přijel 
znovu na ninivskou planinu, aby se přesvěd-
čil, jak pokračuje CSI-projekt. Napsal o tom 

 článek, z něhož uveřejňujeme výtah:

Univerzita a nemocnice díky CSI

 Guvernér Mosulu - druhý zleva
 CSI pracuje přímo na planině, aby vybudo-
vala univerzitu a nemocnici. Slouží místním, 
kteří tak nemusejí absolvovat každodenní 
nebezpečnou cestu do Mosulu, při níž bylo 
v květnu 2010 zraněno 240 studentů!
 Mluvil jsem s Luisem Markous Ayoub. Je 
to regionální vedoucí Hammurabi organiza-
ce pro lidská práva HHRO, která oba pro-
jekty podporuje. Ayoub byl velmi vděčný za 
námahu CSI: „Bez Johna Eibnera bychom 
tak daleko nepokročili“, řekl. „Máme základy 
pro nemocnici a plány pro univerzitu. Teď 
čekáme na stavební povolení od úřadů.       
A hlavě sháníme peníze.“
 Lobování CSI pro stavbu nemocnice          
a university na ninivské planině bylo úspěš-
né: Guvernér Mosulu dal stavbě zelenou              
a převzal také její financování.
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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-

Pomoc pro oběti útoku
 CSI se podílí 32500 franků na pomoci 
obětem bombového útoku na kolonu au-
tobusů loni v květnu. Autobusy vezly právě 
studenty z planiny do Mosulu. Potkal jsem 
jednu z obětí, které CSI pomohlo, 22letou 
studentku Farah Habib Esou.
 Farah přišla při útoku o pravou nohu od ko-
lena dolů. K tomu má ještě zlá zranění na levé 
ruce. Stejná střepina, která jí utrhla kus pravé 
nohy a poranila svaly na noze levé, stačila ješ-
tě rozdrtit kosti v noze vedle sedící dívky.
 Operace Farah proběhla v Turecku, avšak 
potřebuje další péči. Teď doufá, že díky CSI 
a HHRO dostane vízum do Německa, aby 
se zachránilo, co ještě zachránit lze dokona-
lou protézou. „Jsem šťastná z prokazované 
pomoci“ říká Farah. 
 Do Německa jela začátkem dubna a CSI 
hledá cesty, jak jí pomoci uhradit vysoké 
náklady za ošetření.

Politické lobování
 Přímá pomoc obětem násilí má vysokou 
cenu. Zároveň však CSI zkouší politickým 
lobováním zlepšit situaci křesťanů v Iráku 
podstatně.
 V návaznosti na konferenci organizovanou 
CSI v Bagdádu byly formulovány požadavky 
na iráckou vládu a na bezpečnostní radu 
OSN. CSI v tom pokračuje a předkládá ge-
nerálnímu sekretáři OSN Pan Ki Moonovi:

• Irácké menšiny musí být specielně 
chráněny

• Příslušníci menšin musí být přijí-
máni do policejních sil.

• Potřebují hospodářskou pomoc a 
sociální podporu, zcela mimořádně 
na ninivské planině.

• Stát musí fungovat na demokratic-
kých principech a zabránit nábo-
ženské diskriminaci a násilí.

Křesťané z Iráku čekají u bran Evropy. Západ se k nim nezná.
 Zatímco celá Evropa debatuje nad nekon-
trolovaným přílivem emigrantů z Tuniska, 
na východních hranicích kontinentu se bez 
většího ohlasu léta odehrává drama křesťa-
nů, kteří odešli z Iráku. Neutekli za chlebem, 
nýbrž proto, že v určité chvíli pocítili nůž 
na hrdle. Mnozí z nich byli svědky atentátů 
a exekucí. Přišli v nich o příbuzné a přátele 
– ve jménu „velikého Alláha“ - a v muslim-
ském prostředí nedokázali dál žít. Často se 
rozhodli pro odjezd v několika okamžicích 
a nevzali si nic než malé zavazadlo. Nyní če-
kají v Turecku, u bran Evropy, a na rozdíl od 
Tunisanů nemají čím argumentovat. V této 
oblasti jsou hranice hlídány lépe než v Itálii 
a pohraničníci jsou tu daleko bezohlednější 
než italské hlídky ve Středozemí.  
 Postkřesťanský západ je bezohledný vůči 
křesťanům, kteří museli utíkat ze své vlasti 

KDO DÁVÁ,  DOSTÁVÁ,
MNOHEM V ÍC  PŘ Í JME . . .

SV. FRANTIŠEK Z ASSISI

a co do své víry se identifikují se Západem. 
Pouze Němci udělali jednu výjimku: přijali 
2,5 tisíce Iráčanů. Francie a Itálie, kam dnes 
plynou tisíce muslimů z Tuniska, přijaly jen 
pár desítek přeživších po atentátu v Bagdád-
ské katedrále. Všechno s velkou slávou, aby 
nikdo tu mimořádnou pohostinnost pro irác-
ké křesťany nepřehlédl. Také Spojené Státy 
bývají kruté. Dají vízum dětem a odmítnou 
rodičům, vypráví pro La Croix P. François 
Yakan, chaldejský kněz, který v Istanbulu 
pomáhá iráckým utečencům.

 Turecko je také zemí pro křesťany nehos-
tinnou. Nemají tam právo na práci ani na so-
ciální péči. Shromažďují se kolem nemnoha 
křesťanských kostelů a komunit, které také 
nemohou udělat mnoho, protože obvykle 
nemají ani právní identitu.
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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-
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(prioritní)

Irácké menšiny potřebují více ochrany ze strany státní 
moci. Podpořte je posláním protestní karty.

Egypt
 Dav muslimů v osadě jižně od Káhiry ve 
dnech 4. a 5. března napadl církevní budovu 
a vypálil ji. Při incidentu málem přišel o život 
farní kněz. Útoku předcházela výzva míst-
ního imáma, Šejka Ahmeda Abú Al-Daháb, 
aby muslimové „zabili všechny křesťany“. 
Útok začal v pátek večer v Súlu (35 kilome-
trů od Káhiry) a trval téměř celou sobotu. 
Farní kněz, který jen těsně unikl z hořící bu-
dovy, uvedl, že vřava před klášterem Dvou 
Svatých sv. Jiřího a sv. Mina a jeho následná 
demolice by se daly charakterizovat slovem 
„nenávist“. Po demolici objektu se skupina 
muslimů společně pomodlila a začala vybí-
rat peníze na stavbu mešity na místě, kde 
kdysi stál klášter. Informoval o tom pomoc-

ný biskup v Gíze, Rev. Balamún Juakim.
 Útok byl reakcí na neověřenou zprávu o 
milostné pletce mezi muslimskou ženou a 
koptským mužem. Začátkem tohoto měsíce 
vesničané ze Súlu obvinili vdanou muslimku 
a ženatého Kopta z toho, že spolu udržují 
poměr. Súlští Koptové v reakci na útok uprchli 
do sousedních vesnic. Ženy, které ve vesnici 
zůstaly, jsou v současné době sexuálně napa-
dány. Informoval o tom rovněž Rev. Juakim, 
kterému ženy telefonují s prosbami o pomoc.
 Vyprošujte Egyptu pokoj a mír. Modlete se, 
aby zodpovědné orgány učinily na ochranu 
křesťanů vše, co bude v jejich silách. Mod-
lete se za napadené ženy. Modlete se za 
šíření evangelia v celém Egyptě, aby mnozí 
muslimové poznali Krista.
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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!

Yours Excellency,

 We are deeply concerned about the fate of the Christian population of 
Iraq. The ongoing terror and violence against that religious minority shows 
the firm determination of terror networks like “Islamic State of Iraq” to 
exterminate Iraq’s Christians.
 We urge to immediately and substantially improve security for minorities 
in Iraq, especially Christians.
Yours sincerely and respectfully

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

Jsme hluboce zarmouceni nad osudem křesťanů ve vaší zemi. Probíhající 
teror a násilí proti náboženské menšině vykazuje systém tuhého teroru 
jako v islámském státě, který vykořeňuje irácké křesťany.
Naléhavě prosíme a žádáme o zlepšení bezpečnosti pro menšiny v Iráku, 
zvláště pro křesťany.

-----------------------------------------------------------------------------------
Etiopie
 Muslimové v etiopském městě Asendabo 
při útocích na křesťany zavraždili jednoho 
muže a vypálili několik církevních budov 
a obytných domů. V období od 2. března 
muslimové jednoho křesťana zabili a něko-
lika dalším způsobili zranění; kromě toho 
vypálili 55 církevních budov, 30 obytných 
domů patřících křesťanům, biblickou školu, 
křesťanský sirotčinec a kancelář křesťan-
ského společenství. Více než 3000 křesťanů 
přišlo kvůli násilnostem o domov. Násilnosti 
odstartovalo nepravdivé obvinění křesťanů 
muslimy ze znesvěcení Koránu. Místní po-
licisté a další představitelé státních orgánů 
nepodnikli žádné kroky vedoucí k zastavení 
útočníků. Nyní do situace zasáhla federální 
vláda, která odvolala místního muslimského 
správce, kterému se nepodařilo zajistit křes-
ťanům ochranu. Vláda poslala do oblasti vo-
jenské jednotky, aby ukončily protikřesťansky 
motivované násilnosti, kterých se muslimové 
v Asenbado a okolních oblastech dopouště-

jí. Policisté také zatkli několik muslimů odpo-
vědných z útoků na křesťany v oblasti.
 Oblast Jimma Zone v západní Etiopii, kde 
se Asenbado nachází, se stala svědkem 
násilných útoků na křesťany již v roce 2006, 
kdy muslimové zavraždili nejméně deset 
křesťanů a vypálili několik církevních budov. 
V důsledku těchto útoků opustily své domo-
vy tisíce křesťanů.
 Modlete se za fyzické, duševní a citové 
uzdravení lidí, kteří se musejí vyrovnávat s 
následky těchto násilností. Vyprošujte Boží 
ochranu celému městu a moudrost místním 
vedoucím představitelům. Modlete se, aby se 
křesťané i nadále společně scházeli a navzá-
jem se povzbuzovali. 

Zdroj: (Hlas mučedníků)
International Christian Concern

Pákistán 
 Křesťanská matka sedmi dětí z pákistán-
ského Láhauru se nedávno ocitla znovu na 
svobodě, poté co ji loni v srpnu muslimští 
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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!

únosci pod vlivem omamných látek znásilni-
li, prodali do manželství a vyhrožovali jí za-
bitím – pokud se neobrátí k islámu. Čtyřice-
tiletá Šahín Bibi byla tehdy rovnou ze svého 
pracoviště odvezena do nedalekého města, 
nadrogována a znásilněna. Po probuzení jí 
únosci sdělili, že si ji jeden z nich koupil jako 
manželku. Když se přiznala ke své křesťan-
ské víře, obdržela modlitební kobereček a 
muslimové se ji snažili přinutit konvertovat k 
islámu odříkáním islámské modlitby.
 5. března únosci požádali Šahínina otce 
Mannu Masiha o zaplacení výkupného ve 
výši přibližně 20 000 korun. Místní policis-
té odmítli s Masihem na osvobození dcery 
spolupracovat se zdůvodněním, že je zadr-
žována na příliš nebezpečném místě. Masih 
se proto následně obrátil na organizaci za-
bývající se ochranou lidských práv. 
 6. března se týmu pracovníků této organi-
zace podařilo Šahín od únosců převzít pod 
podmínkou, že proti nim nebudou podniknu-
ty žádné další právní kroky. Po propuštění 
Šahín informovala, že se v zajetí společně 
s ní nacházelo nejméně dalších deset žen. 
Některým z nich únosci zlámali ruce a nohy, 
protože se odmítaly nechat provdat.
 Poděkujte Bohu za Šahínino propuštění. 
Vyprošujte jí neustálé naplňování Boží útě-
chou a pokojem, zatímco se zotavuje z bru-
tálního únosu. Modlete se za vysvobození 
zbývajících žen. Kéž Kristus prozáří jejich 
srdce i mysli svou láskou, navzdory proží-
vanému utrpení. Proste Boha, aby přivedl 
únosce k pokání a spáse v Kristu. 

Zdroj: (Hlas mučedníků) Compass Direct

Malajsie
 Představitelé státních orgánů v malaj-
ském přístavu Kuching zadrželi přibližně 
30 000 výtisků Nových zákonů, Žalmů a 
Přísloví v malajštině, čímž vyvolali značné 
znepokojení mezi místními křesťany. Knihy 
dovezené z Indonésie organizací Gideons 
International byly určeny k distribuci ve 
školách, církvích a „dlouhých domech“ v 
Betongu a dalších převážně křesťanských 
částech spolkového státu Sarawak. Knihy 

jsou zadržovány již od ledna. Úředníci uved-
li, že knihy není možné distribuovat, neboť 
„obsahují výrazy, které jsou obsaženy také v 
Koránu“ a vydali nařízení přepravit knihy na 
uskladnění na ministerstvo vnitra. Když se 
místní policista nedávno dotazoval zástupců 
ministerstva vnitra na aktuální situaci, bylo 
mu sděleno, že úředníci dosud v souvislosti 
se zabavenou literaturou neobdrželi žádné 
pokyny.
 Není to poprvé, co státní orgány zadrže-
ly Bible v malajštině. V březnu 2009 bylo 
v přístavu Klang zabaveno 5 100 výtisků 
malajského překladu Good News Bible, do-
vezených Malajskou biblickou společností.
 Modlete se za uvolnění zabavené křesťan-
ské literatury do distribuce. Modlete se za 
šíření Božího slova v Malajsii navzdory této 
opozici. Modlete se za spravedlnost a re-
spektování svobody náboženského vyznání 
v celé zemi. 

Zdroj: Compass Direct
Afganistán
 Afghánský křesťan, zatčený kvůli svému 
obrácení ke křesťanství, stále zůstává za 
mřížemi. Před měsícem byl propuštěn Saíd 
Músa, další konvertita, který po devíti mě-
sících nevybíravého zacházení ve vězení 
získal azyl v Evropě. Třiadvacetiletý Šoaíb 
Assadulláh byl zatčen 21. října v Mazáre 
Šaríf za to, že věnoval svému příteli Bibli. 
Assadulláh popisoval, jak jej spoluvězni 
fyzicky napadali a vyhrožovali mu zabitím. 
Obává se, že by mu v případě opakovaného 
předvolání k soudu hrozil trest smrti. (Přes-
tože afghánská ústava zaručuje svobodu 
náboženského vyznání, odpadlictví je po-
suzováno podle islámského právního řádu 
a provinilec skutečně může být k trestu smrti 
odsouzen.)
 V telefonickém rozhovoru s přítelem 24. 
března Assadulláh uvedl, že se pod vidinou 
svobody nevrátí k islámu, ale je odhodlán 
pro svou křesťanskou víru zemřít.
 Modlete se za propuštění Šoaíba Assadul-
láha a vyprošujte mu ochranu během pobytu 
ve vězení. Proste, aby jej Bůh zbavil veške-
rého strachu a dodával mu sílu. Modlete se, 
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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 

aby si svědectví tohoto věrného křesťanské-
ho bratra použil k povzbuzení víry tajných 
věřících po celé zemi.

Čína - Křest 3400 
katechumenů v Hong Kongu
 Hongkongský biskup John Tong oznámil 
v Hong Kongu během každoročního shro-
máždění Asociace katolických laiků, že „o 
Velikonocích bude pokřtěno 3400 katechu-
menů, což je pozoruhodný nárůst oproti 
počtu 3040 v minulém roce“. Podle infor-
mace na webové stránce Asociace se 52. 
shromáždění ústřední rady Asociace konalo 
2. března v Centru Svatého kříže v počtu asi 
100 účastníků z různých farností.
 Biskup John Tong se obrátil ke shromáž-
dění, které vyslechlo jeho přehled výsledků 
dosažených v minulém roce a aktivit chys-
taných na příští rok. V poslední době je 
v diecézi Hong Kong křtěno každý rok více 
než 2000 osob. Minulý rok poprvé překročil 
počet 3000 díky působivému nasazení na 
straně diecéze a mobilizaci laiků. V součas-
nosti činí počet věřících v diecézi 365 tisíc, 
což je 5 procent populace tohoto ostrova.

Německo - Demonstrace proti 
pronásledování křesťanů

 Asi 750 osob demonstrovalo podle poli-
cejních údajů 12. března ve Frankfurtu nad 
Mohanem proti pronásledování křesťanů 
v mnohých státech světa. Šli centrem měs-
ta pod heslem: „Proč mlčíte? Náboženská 
svoboda není jednosměrka!“ Pořadatelem 

demonstrace bylo nadkonfesní hnutí „Nebe 
nad Frankfurtem“.
 K účasti na demonstraci vyzvali mimo jiné 
předseda parlamentní frakce CDU/CSU 
Volker Kauder, ortodoxní církve, Akce mu-
čednické církve (Uhldingen), Společnost pro 
ohrožené národy (Göttingen) a Mezinárodní 
společnost pro lidská práva (IGFM).
 Účastníci demonstrace protestovali zejména 
proti opakovaným masakrům na koptských 
křesťanech v Egyptě, jejichž příslušníci jsou od 
začátku roku po desítkách zabíjeni. Předseda 
frakce CDU hesenského zemského parlamen-
tu, Christean Wagner, podpořil požadavky de-
monstrantů. Křesťané jsou celosvětově nejví-
ce pronásledovanou náboženskou skupinou, 
prohlásil Wagner ve Wiesbadenu. Křesťanští 
demokraté přivítali, že touto demonstrací byla 
obětem dána tvář.

Afghánistán
 Podle dostupných zpráv byl 31. března 
propuštěn z afghánského vězení místní kon-
vertita ke křesťanství. Třiadvacetiletý Šoaíb 
Assadulláh byl uvězněn ve městě Mazáre 
Šaríf od konce října 2010 za to, že věnoval 
svému příteli Bibli. Ve vazbě jej spoluvězni 
fyzicky napadali a vyhrožovali mu zabitím. 
Odmítl si vykoupit svobodu zapřením víry.
 Vzdejte Bohu chválu za Šoaíbovo propuš-
tění! Vyprošujte mu uzdravení a sílu, zatím-
co si zvyká na život na svobodě. Modlete se, 
aby i nadále svěřoval svůj život a budouc-
nost Pánu. Modlete se také za propuštění 
dalších uvězněných křesťanů. Modlete se, 
aby afghánští křesťané pevně stáli ve víře 
a zvěstovali evangelium svým bližním, na-
vzdory svému nepatrnému počtu.

Forum 18 News Service

Ázerbajdžán
 Třem náboženským skupinám v ázerbáj-
džánském městě Gyanja bylo v polovině 
března zakázáno pořádání bohoslužeb. 
Rozhodnutí bylo zdůvodněno chybějící re-
gistrací na patřičném úřadě. Policista Babek 
Sadykov z Gyanja existenci podobného na-
řízení popřel, doslova prohlásil „nikomu není 
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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 

účast na bohoslužbách zakázána“. Podle vy-
jádření místních zdrojů pro agenturu Forum 
18 však byli členové jednoho společenství 
varováni, že „pokud se v neděli nebo kdy-
koli v budoucnu sejdou k bohoslužbě, budou 
zatčeni“. Na místo později dorazily dva au-
tobusy plné řadových policistů a příslušníků 
pořádkových oddílů, aby případnému uspo-
řádání bohoslužby zabránili. Koresponden-
tovi agentury Forum 18 křesťané řekli, že se 
představitelé společenství rozhodli ten den 
vynechat jedno velké nedělní shromáždění. 
„Lidé teď mají velký strach.“
 Mezitím prezident Ilham Alijev sdělil dele-
gátům vládou iniciovaného Světového fóra 
pro mezikulturní dialog, že „svoboda nábo-
ženského vyznání [a] svoboda svědomí jsou 
v Ázerbajdžánu plně respektovány“.
 Proste Boha, aby Ázerbajdžánu daroval 
skutečnou náboženskou svobodu. Vypro-
šujte křesťanům odvahu ke společnému 
scházení, navzdory veškerému protivenství 
(Židům 10,23–25). Modlete se za sjednocení 
a povzbuzení.

Čína
 Shi Weihan, majitel křesťanského knih-
kupectví a vedoucí představitel domácí 
církve, byl po třech letech propuštěn z vě-
zení, ve kterém se ocitl na základě obvinění                  
z „nelegálního“ tisku a distribuce křesťanské 
literatury. Weihan, který byl poprvé zatčen v 
listopadu 2007, byl údajně propuštěn 9. úno-
ra. Podle dostupných zpráv je jeho „mentál-
ní i fyzický stav stabilizovaný“ a nachází se 
doma se ženou a dvěma dětmi, nicméně 
představitelé státních orgánů bedlivě moni-
torují veškeré jeho aktivity.
 Poděkujte Bohu za Shi Weihanovo pro-
puštění! Proste, aby jej Bůh obdaroval svým 
pokojem a novou silou, zatímco si zvyká na 
život na svobodě. Modlete se, aby on osob-
ně i celá jeho rodina nepřestávali vzhlížet       
k Pánu a neustále se radovali z jeho lásky a 
péče. Modlete se, aby i další čínští křesťané 
byli propuštěni a znovu se shledali se svými 
blízkými. 

Zdroj: China Aid

Egypt
 Egyptský otec s dcerou, kteří se po obrá-
cení od islámu ke křesťanství dva a půl roku 
skrývali, nedávno uprchli ze země. Osma-
padesátiletý Maher El-Gohary a jeho dcera, 
sedmnáctiletá Dina Mo’otahssem, společně 
odletěli z Káhiry do Sýrie. Po navázání kon-
taktu s americkou organizací, která se zabý-
vá prosazováním svobody náboženského 
vyznání, El-Gohary očekával, že se mu záhy 
podaří získat vízum k vycestování do Spo-
jených států, kde již žije jeho manželka. Po 
více než týdenním úsilí však nedosáhl žádné-
ho pokroku a proto požádal o pomoc syrské 
zastoupení v OSN. Podle poslední zprávy má 
domluvenou schůzku na konec dubna.

 Přestože El-Gohary a Dina nejsou terčem 
výhrůžek jako v Egyptě, zůstávají po většinu 
času uvězněni mezi čtyřmi stěnami svého 
bytu, neboť i v Sýrii jsou konvertité od islámu 
pronásledováni. Také mají problém s obsta-
ráváním základních životních potřeb, pro-
tože El-Gohary nemá žádný příjem. „Mám 
pocit, jako bychom opustili vězeňskou celu 
a ocitli se v ohni,“ prohlásil El-Gohary.
 Dokonce i v tomto období nelehkých zá-
pasů však vnímá neustálou Boží péči. „Bez 
Boží lásky bychom již byli mrtví.“
 Poděkujte Bohu za způsoby, kterými se o Ma-
hera El-Gohary a Dinu stará. Modlete se, aby 
oba i nadále spoléhali na jeho sílu a nikoli na 
svou vlastní (2. Korintským 1,8–9). Modlete se 
za všechny egyptské konvertity od islámu, aby 
byli odvážnými a moudrými Kristovými svědky.

International Christian Concern            
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

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

Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Eugenie Miškovská, Marie Ra-
dikovská,  Marie Dolistová, Jan Blahuta, Elena Cásková, 
Václav Pikeš, Monika Zechovská, Martin Janousek, Martin 
Matuškovič, Jan Malý, Veronika Nováková, Irena Muhlo-
vá, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Tomáš Bayer, Josef 
Hurbiš, Jana Světlá, Jan Benda, Hana Borková, Libuše 

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

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

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

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

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

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

Saudská Arábie
 Dva indičtí křesťané pracující v saúd-
skoarabském Rijádu byli nedávno zatčeni 
a odsouzeni ke 45 dnům odnětí svobody. 
11. března přibližně v půl deváté večer byli 
Vasantha Sekhar a Nese Yohan ve měs-
tě Batha zmláceni a zadrženi na základě 
obvinění z „proselytismu“. Po zatčení jim 
policisté převrátili byt vzhůru nohama. Podle 
názoru místních křesťanů byli zatčeni proto, 
aby přestali pořádat křesťanská setkání v 
soukromém bytě. Jednomu z křesťanů za-
městnavatel vrátil pas a jasně mu naznačil, 
že jeho pracovní místo již není k dispozici a 
že jej čeká vyhoštění ze země. Druhý křes-
ťan na informace ohledně svého statusu a 
zaměstnání stále čeká.
 Modlete se za propuštění těchto věřících. 
Modlete se, aby i ve vězení vydávali svědec-
tví o Boží lásce a pravdě. Proste Boha, aby 
obdařil všechny křesťany sloužící v Saúdské 
Arábii milostí, moudrostí a vytrvalostí (1. Pe-
trův 5,10). 

Zdroj: AsiaNews

Pákistán
 V pákistánském Láhauru zemřel za ne-
vyjasněných okolností křesťan odsouzený 
k doživotnímu trestu odnětí svobody za 
rouhání. Qamar David byl uvězněn v červnu 
2006, poté co ho majitel konkurenčního pod-
niku nařkl z urážky proroka Muhammada. 
Křesťan zemřel v noci na 14. března, podle 
informací dozorců bylo příčinou úmrtí srdeč-
ní selhání. Obhájci práv křesťanů se však 
dožadují důkladného prošetření Qamarovy 
smrti. Podle poslední zprávy se jeho tělo 
nachází ve státní nemocnici v Karáčí, kde 
by měla být provedena pitva. Dozorci a 
spoluvězni údajně celé tři roky Qamarovi ve 
vězení vyhrožovali a mlátili jej.
 Modlete se za předvolání osob odpověd-
ných za surové zacházení s Qumarem před 
soud. Proste Boha, aby utěšil všechny, kdo 
nad jeho ztrátou truchlí. Modlete se za zru-
šení pákistánských zákonů proti rouhání. 
Modlete se, aby Bůh vyzbrojil pákistánské 
křesťany ke smělému vydávání svědectví o 

jeho lásce a pravdě navzdory nepřátelské-
mu prostředí.         

Zdroj: Compass Direct

Pákistán
 24letý křesťan Imran Masih byl nalezen 
mrtvý na střeše domu svého zaměstna-
vatele. Ten prohlašoval, že Masih spáchal 
sebevraždu. Jeho příbuzní tomu však nevěří 
a tvrdí, že Masih byl zabit zaměstnavatelem. 
Důvodem byla pravděpodobně jeho neohlá-
šená jednodenní nepřítomnost kvůli těhotné 
manželce. Jeho tělo navíc neslo stopy tý-
rání. Modleme se i za vyšetření případu a 
pohrobka.                                                                            

Zdroj: CSI.

Nepál
 20. března se tisíce křesťanů s prázdný-
mi rakvemi a prázdnými žaludky zúčastnily 
pochodu před sídlo nepálské vlády. Křes-
ťané prosili představitele státních orgánů 
v Káthmándú, aby jim přidělili pozemky na 
pohřbívání jejich blízkých. V uplynulých 
letech byla nabídka pozemků pro křesťany 
omezená a tak museli své mrtvé pohřbívat 
ve společných hrobech v několika vrstvách 
nad sebou. V roce 2009 byl křesťanům k 
tomuto účelu přidělen les u Shleshmantaku. 
Les však sousedil s hinduistickým chrámem, 
úřední rozhodnutí vyvolalo protesty hinduis-
tů po celé zemi a tak vláda křesťanům po-
hřbívání v lese zakázala. Přestože byl zákaz 
později zrušen, radikální hinduisté brání v 
pohřbívání zesnulých křesťanů v lese i na-
dále.
 Modlete se, aby se nepálští vládní před-
stavitelé nad křesťany slitovali a pozemek 
jim přidělili. Proste, aby Bůh naplnil jejich 
potřeby. Modlete se, aby nepálští křesťané 
byli Kristovým světlem pro své hinduistické 
bližní.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

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

Miroslav Adlt, Ivan Klabal, Eugenie Miškovská, Marie Ra-
dikovská,  Marie Dolistová, Jan Blahuta, Elena Cásková, 
Václav Pikeš, Monika Zechovská, Martin Janousek, Martin 
Matuškovič, Jan Malý, Veronika Nováková, Irena Muhlo-
vá, Ing. Jaroslav Záleský, Ivo Křižka, Tomáš Bayer, Josef 
Hurbiš, Jana Světlá, Jan Benda, Hana Borková, Libuše 

Michalčíková, Mgr.Zdeněk Dubský, Ing.Vladislava Káca-
lová, Ing. Borek Tichý, PhDr.Jana Mančalová, František 
Felner, Mgr. Bohumil Poláček, Dušan Zeman, Vladimír Be-
nák, Olga Michalová, Ing.Pavel Kohout, Farnost Hodonín, 
Jaroslav Štefka, Markéta Salvetová, Ing.Daniel Žingor, Se-
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yer, Magdalena Knorková, Miroslav Cano, Mgr.Zdeněk 
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Janatová, Pavel Kábrt, Robert Kovarik, Krista Valná, Bo-
žena Nemethová, Karel Kotyza, Josef Králík, Ladislav Za-
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Podestátová, Jiřina Horáková, Františka Evanžinová, Vít 
Procházka, Jiřina Zemanová, Josef Kříž, Arnošt Korchan, 
Anna Gebauerová, Anna Vaňková, Jaroslav Machka, Jitka 
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Václav Uhlík, ŘKF Starý Jičín, Drahomiř Budinská, Antonín 
Novosad, Jiří Vančura, Ema Trunčíková, Alfons Beneš, 
Augustin Jarolímek, Pavel Bouchal, Josef Bílek, Jarmila 

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

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

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

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečné díky těm, kteří přispěli
Miroslav Adlt, Gabriela Andělová, Mudr Jarmila Ba-
boráková-Švehláková, Hermína Balnarová, Růžena 
Bartošová, Ing Jan Baxa, Tomáš Bayer, Štefan Be-
láň, Jan Benda, Libuše Bendová, Vladimír Benák, Dr 
Alois Beránek, Josef Bittner, Jan Blahuta, Blechovi, 
Hana Borková, Zdenka Boráková, Pavel Bouchal, 
Judr Helena Brabencová, Václav Brich, František 
Brůna, Josef Bublan, Drahomiř Budínská, Milada 
Busková, Ludmila Běhanová, rodina Bělohradských, 
Josef Bílek, Mgr Miroslav Cano, František Cimpl, 
František Čápek, Bohumil Černík, Milena Chlado-
vá, David Chrastina, Chrudinovi, Františka Chutná, 
Jitka Daňková, Marie Divacká, P.Jiří Dobeš, Marie 
Dobešová, Doleželovi, Hedvika Dolníčková, Mudr 
Eva Dratvová, Zlatka Drdlová, Ondrej Droppa, Ro-
man Duba, Naďa Dubnová, František Dubrava, Mgr 
Zdeněk Dubský, Dusílkovi, Františka Evanžinová, 
Karel Exner, Josefa Faicová, Adolf Faifer,Ing Vladi-
mír Fajmon, František Felner, Josef Fojtík, Zdeněk 
Fojtů, Ludmila Formánková, Helena Francová, 
Marie Frantová, Věra Frydrychová, Marie Gebaue-
rová, PhDr Karel Gleisner, Juraj Gondorčin, Václava 
Gregorková, Ladislav Gróman, Jiří Halouzka, Marie 
Hamerníková, Marie Harsová, Adéla Havelková, 
Miloslava Herynková,Běla Holečková, Ludmila Ho-
lubová, Jana Homolová, Jiřina Horáková, Růžena 
Horáčková, Cecilie Hovadíková, Ludmila Hošková, 
Drahoslav Hradil, Josef a Vlasta Hradská, Antonín 
Hrubý, Anna Hrušková, Emillie Hrčkuláková, Josef 
Hurbiš, Vlasta Hálová, Vojtěch Hána, Marie Hélová, 
Františka Ickertová, Josef Jambor, Petr a Jana Jana-
tovi, Martin Janousek, Anděla Jargusová, Vojtěch 
Jarkovský, Augustin Jarolímek, Jaroslava Jarolím-
ková, Severin Jelínek, Marie Jelínková, Zdenék 
Jun, Ludmila Jágrová, Petr Jílek, Ludmila Kabelíko-
vá,Helena Kacálková, Ing Jří Kadlec, Pavla Kadle-
cová, Božena Kaniová, Božena Kašpaříková, Věra 
Kejnovská, Ivan Klabal, Anselma Klausnitzerová, 
Jan Klement, Štěpánka Klečková, Anna Klímková, 
Václav Kmosták, Magdalena Knorková, Marie Knot-
ková, Anděla Kolářová, Marie Komínková, Marie Ko-
nečná, Kongregace Šedých sester, Václav Kopečný, 
Karel Kotyza,Petr Koutský, Robert Kovarik, Anežka 
Kovaříková, Marie Kozová, MVDr Ladislav Košelka, 
Vítězslav Kratochvíl, Josef Kratěna, Marie Krechlero-
vá, Miroslav Krejčí, Václav Kružík, Karel Král, Tomáš 
Kuba, Zdenka Kunzová, Pavla Kupková, Lenka 
Kuřátková, Alice Kšírová, Ing Vladislava Kácalová, 
Ivo Křížka, Jacquelina Lasanovová, Josef Lačko, 
Stanislav Lepes, Jitka Lišková, Ing Jiří Lodr, Antonín 
a Josefa Lubovi, P. Andrej Lukáček, David Macíček, 
František Macíček, Jaroslav Maixner, Marie Malha-
nová, Jiřina Malá, Jan Malý, PhDr Jana Mančalová, 
Jana Marková , Alois a Marie Martiško, Miloslava 

Matysová, Jana Mazancová, PhDr Petr Mazanec, 
Vlastimil Měchura, Bohumila Ministrová,Helena Min-
ďáková, Eugenie Miškovská, Antonie Mlčáková, Irena 
Muhlová, Anna Mužíková, P. Václav Málek, Božena 
Nemethová, Vítězslava Neužilová, Antonín Novosad, 
Veronika Novotná, Ondřej Novák, Anežka Nováková, 
Marie Nováková, Eva Němcová, Marie Němcová, 
Pharm. Marie Ondráčková, Anna Ondrůjová, Marie 
Orlíková, Marie Očenášková, Karel Palata, Anežka 
Pavelková, Eva Pavelková, Lenka Pavlovská, Bohumila 
Pavlíková, Vlasta Pavlíková, Jana Pavlíčková, Viktor 
Pekutek, Marie Pesanová, Božena Petrásková, Olga 
Petrů, Zdenka Peřinová, Václav Pikeš, Pincovi, Sva-
topluk Pivoda, Jaroslava Podestátová, Marie Pokorná, 
Vladimír Polcar, Marie Polcarová, Karel a Františka 
Poláškovi, P.Mgr Bohumil Poláček, Mojmír Pospíšil, 
Marie Poulíčková,Anna Pozděnová, Marie Průchová, 
Anna Průšová, Bořivoj Ptáček, Marie Páralová, Marie 
Radikovská, Marie Radilová, Stanislav Raszka, Ratau-
rovi, Jana Reichenbachová, Jana Rybářová, ŘK farnost 
Hanušovice, ŘK farnost Tovačov, Blanka Řičánková, 
Saleziánská provincie Praha, Markéta Salvetová, Andrej 
Sarofin, Tomáš Saska, Olga Sasková, Sbor křesť.spo 
lŽďár nad Sázavou, Radovan Schindler, Marie Sedláč-
ková, rodina Sedmíkova, Petr Sikora, Jan Sládek, Marie 
Slámečková, Jan a Marie Smrčkovi, Josef Smutný, 
Sokolovi, Lubomír Sommer, Společenství Petra a Pavla 
Stařeč, Anna Srbová, Eva Stančíková, Josef Stoklásek, 
Ing Miloslav Strýček, Antonie Svobodová, Dana Svo-
bodová, Miroslav Svrčina, Jana Světlá, Jan Szczurko, 
Richard Széntiváyi, Jiří Šach, Jana Šandrejová, Stani-
slava Šebová, Marie Šeligová, P.Josef Šich, Olga Šim-
ková,Květoslava Šimonová, Rozálie Škařupová, Jiřina 
ŠmejkalováMartin Šnajdar, Marie Šouláková, Bohumil 
Štefka, P.Hubert Šula, Bohumila Šuláková, Miloslav 
Šváček, Jakub Šťastný, Ing Borek Tichý, Jaroslav a Eva 
Tojšlovi, Jan Tomek, Eduard Tomeček, Anna Tomková, 
Alena Trbolová, Jana Trynerová, Ctirad Trávníček, Hilda 
Turečková, Ondřej Tšpon, Hynek Tříska, Mgr Marcela 
Uhrová, Tomáš Ulrich, Jan Václavík, Vaculovičovi,Petr 
Vaďura,  Marie Vágnerová, Miroslav Vala, Renata Vale-
rová, Krista Valná, Miroslav Valíček, Karel Váňa, Ing Jiří 
Vančura, Přemysl Vaněk, Stanislav Vaněk, Vaníčkovi, Ji-
řina Vaňková, Marie Vašinová, Jana Vašíčková, Jarmila 
Vávrová, Božena Vinklerová, Kristina Víšková, P: Mgr. 
Josef Vlček, Marta Vojáčková, Drahomíra Voláková, Lu-
děk Vondrák, Božena Votíková, Pavel Vychyta, Ludmila 
Výšková, Josef Wimmer, Emanuel Wiselka, Karel Zako-
pal, Jaroslav Záleský, Ladislav Zapletal, Závalovi, Anna 
Zbranková, Evžena Zbytovská, Monika Zechovská, 
Jiřina Zemanová, Marie Zemčíková, Helena Zlámalová, 
Božena Zmeškalová, Marie Zouharová, Marta Železná, 
Ing Daniel Žingor, Jan a Bernardina Žižlavských  
 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
       777 966 180 Vodafone
       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 Lukášek Nové Město nad Metují


