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Výroční konference CSI a Otevřený den české CSI

Výroční konference (dále AC)

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

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

O své dojmy se podělil Ing. Pavel Nohel

Otevřený den (dále OD)

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

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

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

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

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

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

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

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

A jak můžeme my v Čechách těmto lidem 
pomoci? 

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

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

Slovo úvodem
	 Drazí	přátelé	CSI!
	 Blíží	se	6.	neděle	velikonoční,	která	bude	v	katolické	církvi	věnována	modlit-
bám	za	pronásledované	křesťany.	Letos	tomu	bude	25	let	od	chvíle,	kdy	křesťa-
né	v	naší	zemi	získali	úplnou	náboženskou	svobodu.	I	díky	této	nepříliš	vzdálené	
historické	zkušenosti	jsou	mnozí		křesťané	právě	v	naší	zemi	vnímaví	k	utrpení	
věřících	ve	velké	části	světa.	Chtěla	bych	poděkovat	právě	Vám,	čtenářům	Zpra-
vodaje	a	našim	štědrým	dárcům,	že	Vám	osud	200	miliónů	pronásledovaných	
křesťanů	není	lhostejný.	Když	se	dívám	na	mapu	světa	s	vyznačením	nábožen-
ské	nesvobody,	uvědomuji	 si,	 že	nejde	 jen	o	nějakou	 lokální	diskriminaci,	ale	
vlastně	o	globální	válku	proti	křesťanům.	Že	totiž	zdrojem	pronásledování	není	
jen	obrovský	islámský	svět,	že	to	nejsou	jen	komunistické	země	(stále	ještě	pětina	světa)	a	hindu-
ističtí	 fundamentalisté,	ale	že	křesťané	přestávají	být	pohodlní	 i	 liberálním	vládcům	Západu,	kteří	
prosazují	ideologii	mravního	relativismu	a	multikulturalismu.	K	jejich	multikulturní	ideové	výbavě	patří	
iracionální	svalování	všeho	světového	zla	právě	na	naší	západní	civilizaci.	Z	takového	postoje	už	tak	
nějak	logicky	vyplývá,	že	„nepříjemnosti“,	které	se	křesťanům	ve	světě	dějí,	jsou	vlastně	oprávněnou	
reakcí	světa	na	západní	dominanci.	
	 Tři	roky	již	trvá	brutální	občanská	válka	v	Sýrii	a	naděje	na	politické	a	diplomatické	řešení	je	mizivě	
malá.	V	úvodu	Zpravodaje	se	dozvíte,	že	pomoc	CSI	se	k	syrským	uprchlíkům	dostává	prostřednic-
tvím	odvážných	jednotlivců.	Takovým	vzácným	člověkem	je	sestra	Sára.	Následuje	recenze	pozoru-
hodné	knihy	Ježíš	Kristus	a	islám	a	redakční	rozhovor	s	jejím	autorem	Lukášem	Lhoťanem.	Vztahu	
křesťanů	a	islámu		se	týká	i	příspěvek	Michala	Merhauta,	ve	kterém	se	dovíte,	že	v	Egyptě	ani	různé	
mocenské		změny	nepřispěly	ke	snížení	počtu	únosů	křesťanských	dívek.	Tato	odporná	praxe	nejen	
pokračuje,	ale	dokonce	sílí.	Unesené	dívky	jsou	donuceny	přestoupit	na	islám.	Bývají	znásilněny	a	
donuceny	k	sňatku.	Není	to	ale	jen	egyptská	specialita.	Nigerijští	islamističtí	bandité	z	Boko	Haram	
unáší	křesťanské	studentky	po	stovkách	a	vůbec	se	netají		úmyslem	tyto	dívky	prodat	do	otroctví.		
Součástí	 jejich	boje	proti	všemu	 tzv.	západnímu	 jsou	neustávající	masakry	křesťanů.	Pákistán	 je	
další	velká	islámská	země,	kde	dochází	za	bezmocného	přihlížení	státních	orgánů	k	únosům	křes-
ťanských	 a	 hinduistických	 dívek.	 Násilná	 a	 diskriminující	 každodennost	 tohoto	 „demokratického“	
spojence	Západu	je	rozebrána	v	článku	Pákistán:	Země	se	stala	polem	smrti.	Postavení	křesťanů	se	
zhoršuje	i	v	některých	indických	svazových	státech.	Křesťané	se	tam	nepotýkají	jen	s	hinduistický	fa-
natiky.	Diskriminaci	křesťanů	nahrávají	i	zákony	proti	konverzím,	které	již	byly	v	některých	indických	
svazových	státech	schváleny	a	jejichž	prostřednictvím	dochází	k	šikanování	konvertitů	i	duchovních,	
kteří	nově	pokřtěné	ke	konverzi	přivedli.	Proto	Vás	prosím	o	zaslání	protestních	lístků	guvernérům	
těch	 indických	svazových	států,	ve	kterých	se	připravuje	další	zpřísnění	existujících	zákonů	proti	
konverzím.	
	 Již	tradičně	přinášíme	ve	3.	čísle	program	Akademických	týdnů	v	Novém	Městě	nad	Metují	a	také	
přehled	hospodaření	CSI-ČR	v	roce	2013.
	 V	posledních	dnech	byla	velmi	diskutována	rezignace	české	zahraniční	politiky	na	požadavek	do-
držování	lidských	práv	v	nejlidnatější	zemi	světa,	a	to	v	zájmu	větší	obchodní	výměny.	Chtěla	bych	
upozornit,	že	čínský	režim,	to	není	jen	okupace	Tibetu.	To	je	také	systematické	porušování	svobody	
projevu	a	svědomí.	To	jsou	pronásledovaní	křesťané,	pastoři	a	biskupové.	Také	mnoho	politických	
vězňů	v	pracovních	táborech	a	podpora	zločinného	režimu	v	KLDR.		
	 Chtěla	bych	Vám	ještě	jednou	poděkovat	za	Váš	zájem	a	za	Vaše	modlitby.	Doufám,	že	silný	hlas	
na	podporu	pronásledovaných	křesťanů	dolehne	z	našich	církví	až	k	uším	těch,	kteří	mají	moc	a	
možnost	situaci	křesťanů	i	prakticky	řešit.																																																						Ing. Monika Kahancová

Jedním	z	hlavních	úkolů	CSI	je	informování	veřejnosti	o	pronásledování křesťanů 
ve světě.	Nabízíme	vašemu	farnímu	společenství,	sboru,	škole,	obci	přednášku a 
prezentaci	na	toto	téma.		Budeme	vděčni	za	váš	zájem!	Kontakt	najdete	na	zadní	

straně	Zpravodaje.
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Výroční konference CSI a Otevřený den české CSI

Výroční konference (dále AC)

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

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

O své dojmy se podělil Ing. Pavel Nohel

Otevřený den (dále OD)

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

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

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

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

Křesťanská mezinárodní solidarita je or-
ganizace na obranu lidských práv a té 
části, která se týká náboženské svobody. 
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. 

Sýrie - aby děti měly dětství i ve válce

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

 Naděje na politické a diplomatické ře-
šení syrského konfliktu je mizivě malá. 
Pomoc CSI se k syrským uprchlíkům do-
stává prostřednictvím jednotlivců. Sestra 
Sára * je jeden takový člověk.

Sestra Sára s malými uprchlíky
	 Tři	roky	již	trvá	brutální	občanská	válka	v	
Sýrii.	Neúprosné	boje	proti	 sobě	svádí	 síly	
prezidenta		Bašára		Assada,	islamističtí	po-
vstalci	 a	 svobodná	syrská	armáda.	Naděje	
vkládaná	 do	 politického	 nebo	 diplomatic-
kého	řešení	 je	mizivě	malá.	V	bojích	je	an-
gažováno	příliš	mnoho	dobře	vyzbrojených	
bojovníků	a	příliš	mnoho	států	sleduje	v	kon-
fliktu	své	rozdílné	zájmy.	Naděje	na	rychlou	
změnu	situace	je	tedy	v	nedohlednu.		Medi-
ální	pozornost	se	zatím	obrátila	jiným	smě-
rem	 –především	 na	 Ukrajinu.	 Právě	 proto	
nesmíme	zapomínat	na	syrské	civilní	oběti	
války	–	doposud	bylo	zabito	100	000	civilistů	
a	 přibližně	 polovina	 syrského	 obyvatelstva	
musela	opustit	své	domovy.

	 Sestra	 Sára,	 partnerka	 projektu	 CSI	 v	
Sýrii,	 svou	 službou	 usnadňuje	 těžký	 život	
uprchlíkům.	 Se	 svými	 zaměstnanci	 a	 dob-
rovolníky	 se	 snaží	 zejména	pro	 děti	 vytvo-
řit	 trochu	normální	podmínky	k	životu.	Tým	
pravidelně	pořádá	dětské	týdny	-	děti	kreslí,	
vaří,	sportují	a	prostě	se	spolu	baví.	Neza-
pomínají	ani	na	rodiče.	Děti	vytvořily	krásná	
přání	ke	Dni	matek.	Sestra	Sára	má	srdce	
otevřené	pro	lidi	stižené	nepřízní	osudu	a	ví	
co	je	nejvíc	potřeba.	Někdy	je	to	jídlo,	jindy	
léky	nebo	boty.		Jsme	vděční,	pokud	bude-
te	 i	nadále	podporovat	 tuto	naši	práci,	 kte-
rá	 pomáhá	 uprchlíkům	 zmírnit	 každodenní	
starosti	o	holý	život	a	dětem	přináší	alespoň	
nějaké	dětství.	
*	jméno	změněno

Adrian Hartmann – CSI

Jižní Súdán – Osvobozování 
otroků pokračuje 
	 Nadační	rada	Markus	Weber	se	již	18	krát	
podílel	na	osvobození	otroků	v	Súdánu.
„V	roce	1998	 jsem	 letěl	poprvé	do	Súdánu	
s	CSI“	 vzpomíná	Markus,	 který	 je	 od	 roku	
2011	 nadačním	 radou	 CSI:	 „Tehdy	 bylo	 v	
Súdánu	 jen	 málo	 sjízdných	 cest.	 Muse-
li	 jsme	 najezdit	 často	 i	 30	 kilometrů	 ve	 40	
stupňovém	 horku”.	 Horko,	 bydlení	 ve	 sta-
nech	i	stravování	bylo	náročné.
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Írán – Pastorovi hrozí trest smrti

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

Vyčlenění

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

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

Riskantní protest

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

Indie – Ani po dvou letech žádná pomoc

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

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

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

Napjatá situace

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

Pomoc CSI v Indii

Tábor utečenců

Utečenci před stanem

Indie – Zákon proti konverzím – přímá výzva guvernérům

Markus Weber s bývalými otroky 
– prosinec 2013

	 Markus	Weber	má	z	této	oblasti	zkušenos-
ti	 už	 z	 	 80.	 let,	 kdy	 zde	pracoval	 pro	misi-
onářskou	 společnost.	 I	 proto	 je	 velmi	 rád,	
že	se	může	do	těchto	končin	s	CSI	vracet.		
Súdánu	 se	 přesvědčuje	 o	 tom,	 jak	mnoho	
dobrého	mohou	vykonat	i	malé	dary	našich	
dárců.	Na	místě	pomáhá	Markus	 tam,	 kde	
je	potřeba.	Fotografuje	osvobozené	otroky	a	
pořizuje	s	nimi	rozhovory.
		„Je	to	ideální	spolucestující“,	oceňuje	jeho	
podporu	 John	 Eibner:	 „Je	 vidět,	 že	 kraj	
dobře	 zná.	 Jeho	 setkání	 s	 domorodci	 jsou	
plná	 zájmu	 a	 pochopení.	 Je	 připraven	 na	
nebezpečí	 a	 komplikace	a	 řeší	 je.	Právě	v	
letech	občanské	války	se	dostával	tým	CSI	
do	nebezpečných	situací.	Velkým	rizikem	na	
cestách	jsou	i	nemoci,	které	se	mu	také	ne-
vyhnuly.“
	 	 	Co	motivuje	Markuse	k	účastem	na	 toli-
ka	cestách	do	Súdánu?	“Je	to	pro	mě	vždy	
velkým	uspokojením,	 když	 vidím	navrátilce	

	 Jak	jsme	Vás	informovali	v	minulém	Zpra-
vodaji,	 CSI	 osvobodila	 koncem	 února	 dal-
ších	400	otroků	ze	Súdánu.	Jednou	z	osvo-
bozených	otrokyň	je	Abuk Garang Thiep.

	 Jako	dítě	byla	unesena	a	odvlečena	na	se-
ver.	Byla	prodána	Nunu	Adamovi	do	Karega	
v	Darfúru.	Přežila	střelu	do	prsou,	byla	ob-
řezána	 a	 zneužívána.	 Znásilňovaná	 matka	
dvou	dětí,	které	jí	byly	odebrány,	byla	osvo-
bozena	CSI	v	únoru	2014	a	vybavena	starto-
vacím	balíkem	a	kozou.

společně	tancovat	a	zpívat,	když	ke	svobo-
dě	 dostanou	 ještě	 startovací	 balík	 a	 kozu.	
Dáváme	jim	nejenom	svobodu,	ale	i	kousek	
jejich	nového	života.”
	 	 	 Markus	 Weber	 se	 narodil	 v	 roce	 1960,	
vlastní	poručenskou	kancelář	a	bydlí	se	že-
nou	a	dvěma	dětmi	v	Rafz.

„Hinduističtí extrémisté jsou náboženští a nacionalističtí fanatici. 
Podle jejich ideologie jsou jen hindu správní Indové“ 
V Indii se rozmáhá zavádění zákonů proti konverzím 
	V	indických	spolkových	státech	Čatízgarh	a	Madhjapradéš	byly	
diskriminační	zákony	proti	konverzím	ještě	zpřísněny.	Po	protes-
tu	směřovaném	k	indickému	prezidentovi	posíláme	nyní	protesty	
přímo	guvernérovi	státu.
	Zákony	proti	konverzím	(oficiálně	Zákony	o	náboženské	svobo-
dě!)	 již	platí	v	šesti	spolkových	státech.	Velmi	ztěžují	 lidem	roz-

hodnutí	pro	změnu	náboženství.	Často	 také	slouží	 jako	záminka	k	diskriminaci	nábožen-
ských	menšin.
	 Spolkový	stát	Urísa	byl	první	stát,	který	v	roce	1967	zavedl	tento	zákon.	Poté	následovaly	
státy	Čatízgarh	a	Madhjapradéš	(oba	1968),	Arunačalpradéš	(1978)	a	v	tomto	století	Gudža-
rát	(2003)	a	Himáčalpradéš	(2006).
	 Partnerka	CSI	v	Indii		-	Tehmina	Arora	-	se	přímo	na	místě	zasazuje	proti	schválení	těchto	
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do okolní buše a lesů. Vícero dnů jsme se 
v lesích ukrývali z obav před dalšími útoky. 
Teprve až se situace poněkud uklidnila, 
osmělili jsme se opustit své skrýše“. Vláda 
jim přidělila 25 kilometrů od jejich vesnice 
kousek země, kde si mohli vlastními silami 
postavit utečenecký tábor. 20rodin (120 lidí) 
žije v tomto provizoriu již více jak dva roky. 
„nejhorší je to, když přijde monsun, protože 
přináší opravdu vydatné deště.

Napjatá situace

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

Pomoc CSI v Indii

Tábor utečenců

Utečenci před stanem

zákonů.	Také	my	v	ČR	jsme	se	připojili	posí-
láním	protestních	lístků	prezidentovi	Indie	a	
nyní	můžete	posílat	protestní	lístky	guverné-
rům	 spolkových	 států	Čatízgarh	 a	Madhja-
pradéš.	Protože	se	v	těchto	spolkových	stá-
tech	 chystá	 zpřísnění	 již	 platných	 zákonů,	
vyzýváme	guvernéry,	aby	novely	vetovali.	

Plánovaná zpřísnění
	 Nová	 verze	 zákona	 požaduje,	 aby	 du-
chovní	 oznamovali	 každou	 konverzi	 úřa-
dům.	Z	dotazníku	je	patrné,	že	úřady	chtějí	
vědět	nejenom	kde	a	k	jakému	náboženství	

konverze	proběhla.	Musí	uvést	 také	 jméno	
konvertity,	 přesnou	 adresu,	 stáří,	 pohlaví,	
povolání	 a	 měsíční	 příjem.	 Konečně	 musí	
být	uvedena	adresa	a	 jméno	duchovního	a	
jména	dvou	svědků.	Ti	všichni	mohou	oče-
kávat	nepříjemnosti.
	 Zákon	byl	parlamentem	státu	Madhjapra-
déš	 výrazně	 zpřísněn	 už	 v	 loňském	 roce.	
Ohlašovací	 povinnost	 byla	 z	 duchovních	
rozšířena	i	na	konvertitu,	který	se	musí	rov-
něž	úřadům	ohlásit.	A	proto	lidé,	kteří	chtějí	
svou	víru	změnit,	mají	konverzi	ještě	těžší	a	
složitější.	Dříve	stačilo,	aby	farář	informoval	
o	konverzi	zpětně,	kdežto	nyní	musí	předem	
podat	vyplněný	dotazník.	V	zákoně	byly	také	
výrazně	 zvýšeny	 postihy	 za	 podvod,	 násilí	
nebo	svádění	v	rámci	konverze.	Avšak	co	se	
pod	 těmito	 přestupky	 rozumí,	 zákon	 nede-
finuje	 a	 dovoluje	 tedy	 jejich	 široký	 a	 volný	
výklad.	Obžalovaní	mohou	být	odsouzeni	až	
ke	čtyřem	rokům	vězení	(viz	dále	v	rozhovo-
ru).
	 Vstoupí-li	 tato	 „vylepšení“	 v	 platnost,	 do-
volí	 úřadům	 vystupovat	 ještě	 tvrději	 proti	

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

25	Kč

His	Excellency

Shri.	Shekhar	Dutt

Governor	of	Chhattisgarh

Raj	Bhawan,	Raipur

Chhattisgarh

India

----------------------------------------------------------------------------------
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Dear Mr. Lariani,

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

Yours sincerely and respectfully

  
   Place, date / Místo, datum      Signature / Podpis

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

mzdu, což je úplné minimum, sotva k přežití. 
Když jsme okresem Kandhamal projížděli, 
upozorňovali nás naši indičtí průvodci, že 
jsme nápadní a nemusí se nám podařit se-
tkání. Situace je stále napjatá. Do této oblas-
ti přijíždějí cizinci jen vzácně a když, tak jsou 
to křesťané. V celém svazovém státě Orissa 
bylo tehdy zbořeno 400 kostelů a asi 5600 
domů. 54000 křesťanů muselo uprchnout ze 
svých domovů. Doposud je jich většina ve 
14 uprchlických táborech.

Jak ke všemu došlo?
 Jak vůbec došlo k takovému násilí a po-
gromům koncem srpna 2008? Stav mezi 
křesťany a hindu byl plný napětí už delší 
dobu. Je to velký rozdíl, když přijedete ze 
špinavé a páchnoucí hindu ulice do křes-
ťanské části. Křesťané jsou zdatní obchod-
níci a podnikatelé a představují tedy velkou 
konkurenci. Hindu v nich vidí nebezpečí. 
V oblasti však působí také velmi aktivní 
skupiny maoistů. Chtějí nastolit extrémní 

komunismus. V Orisse byl známý hindu-
-kazatel, kněz Swami Lakshmanananda. 
Ten ve svých kázáních popouzel k nabytí 
politické moci. Prohlašoval, že správný Ind 
musí být hindu. A 23. srpna byl Swami zabit. 
I když se k jeho zabití přihlásili maoisté, byli 
jako obětní beránek vyhlédnuti křesťané. 
Brutalita útoků je dokumentována na filmech. 

Kde zůstává pomoc?

 Bezprostředně po pogromech nastou-
pilo do Orissy mnoho pomocných organi-
zací, aby získaly informace a dokumentaci 
a přinesly první pomoc. Když se však udá-
lost vytratila ze stránek světového tisku, 
stáhla se i většina pomocných organizací. 
Trvalo velmi dlouho, než přišla finanční pod-
pora indické vlády. Některé uprchlické tá-
bory byly zrušeny relativně brzo. Další jsou 
využívány až doposud. Extrémně složité je 
to pro rodiny, které přišly o doklady. Protože 
se nemohou prokázat, nedostávají žádnou 
finanční podporu od státu. Než se podaří za-
jistit doklady náhradní, trvá dlouho. A proč: 
v tomto regionu převažují radikální hindu, 
kteří nemají žádný zájem křesťanům pomo-
ci. Tak zůstávají ve své bídě a nouzi sami.

CSI se stará

 Při své první pomocné akci mohlo CSI 
předat potraviny a oblečení 20 rodinám 
v táboře Tikkaballi, aby tak snadněji překo-
nali už třetí monzun v provizorním obydlí. 
CSI dále pomohlo obnovit značně poško-

Kostely jsou obvykle prostinké, 
ale pohled na zbořený kostel je smutnýA tak to v kandhamaském táboře vypadá

zené budovy katolického semináře, který 
může znovu bezpečně navštěvovat 180 až 
400 seminaristů.

TO VŠE JE MOŽNÉ JEN DÍKY
VAŠÍ ŠTĚDROSTI!

Z Indie ještě zpráva otce Palelyho:

 V těchto dnech se vede otci Janu Medovi 
trochu lépe. Je schopen přijímat trošku teku-
té stravy, ale vypadá velmi sešle.
 Jak spolubratři, tak sestry jsou stále ko-
lem něho a lékaři jsou velmi šťastní, že as-
poň trochu pomohli Velké legendě našich 
dnů. Obdivuji ho více teď v jeho bolesti, než 
dříve. Neztěžuje si, nenaříká... je to obdivu-
hodné... Chtělo by se říci živý svatý. Vždy se 
snaží vybavit si osoby, které mu připomíná-
me a nezlobí se, když mu nerozumíme, co 
nám chce říci.
 Pokračujeme v modlitbách za něho, aby 
dostal potřebné milosti a sílu ve svém vel-
kém utrpení a pro zdolání této fáze života.
 Děkujeme CSI za podporu výstavby ko-
lejí sv. Moniky pro naše děvčata. Za první 
dar (bylo to 15000 USD) jsme zahájili stavbu 
a nakoupili potřebné železo, ale nyní potře-
bujeme betonovat, pokud je voda (na těch 
jejich horách mají jen vodu, co si nachytají 
při monsunu). Rádi bychom věděli, zda mů-
žeme počítat s pokračováním podpory CSI 
(Ano, pošleme dalších 15000 USD).

Budeme průběžně informovat a zůstáváme 
spojeni v modlitbě! J. P.

KDO DÁVÁ, DOSTÁVÁ, 

MNOHEM VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi

Rozhovor s Tehminou Arora - spolupracovnicí CSI v Indii

duchovním	i	konvertitům	dokonce	i	když	ne-
bude	existovat	žádný	důkaz,	že	se	čehokoliv	
dopustili.	Povinnost	předběžného	oznámení	
silně	omezuje	možnost	konvertovat	a	evan-
gelizovat.

CSI: Cíl tzv. zákona o kon-
verzích se zdá být jasný: 
má zabránit nebo ztížit 
konverze od hinduismu k 
jinému náboženství. Proč?
Tehmina Arora:	 Hnací	 si-
lou	 zavedení	 zákona	 jsou	

hindu-extrémisté	–	náboženští	a	národnost-
ní	 fanatikové.	 Podle	 jejich	 ideologie	 –	 hin-
dutvy	–	jsou	správní	Indové	jen	ti,	u	kterých	
je	rodná	hrouda	zároveň	svatá.	Křesťané	a	
muslimové	 jsou	 podle	 nich	 cizím	 prvkem,	

protože	jejich	svatá	půda	leží	v	Římě,	Mekk-
ce	nebo	v	Jeruzalémě.	Odklon	od	hinduismu	
je	podle	nich	protistátní	jednání.
CSI: Z úvodu k zákonu je jasně patrné, že 
konverze provedené násilím, podvodem 
nebo sváděním jsou nepřípustné.
TA:	Problémem	při	tom	ale	je	skutečnost,	že	
tyto	pojmy	nejsou	v	zákoně	blíže	definová-
ny.	Proto	dochází	až	k	absurdním	situacím:	
Mluví-li	 se	 v	 kázání	 o	 pekle,	může	 být	 ka-
zatel	obžalován	z	násilí.	Další	duchovní	byl	
obžalován,	protože	se	modlil	za	nemocnou	

-------------------------------------------------------------------------------------
	 Your	Excellency,
 
	 We	are	deeply	concerned	about	the	situation	of	religious	minorities	in	Chhattisgarh	who	are	frequent-
ly	being	attacked	by	Hindu	nationalists	on	the	pretext	of	religious	conversions.	We	are	also	deeply	con-
cerned	that	the	legislative	assembly	recently	passed	amendments	to	the	existing	Freedom	of	Religion	
Act,	making	it	more	stringent.	We	have	our	experience	with	communism	in	our	country	and	know	that	the	
danger	for	India	is	Maoism	not	Christianity.	Christianity	is	nationalizing	element	in	society.	India’s	long	
tradition	of	tolerance	and	diversity	is	an	excellent	example	to	the	globe	and	we	hope	this	will	continue.	
We	urge	you	to	refuse	to	assent	to	such	a	draconian	law	and	prevent	future	attacks	on	religious	minori-
ties	by	ensuring	that	perpetrators	of	religious	violence	are	brought	to	justice.											
	 Yours	sincerely	and	respectfully,

           _________________________________         _________________________
                      				Place,	date	(místo,	datum)																																										Signature	(podpis)	
 
	 Jsme	hluboce	znepokojeni	situací	náboženských	menšin	ve	Vašem	státě.	Menšiny	jsou	napadány	hin-
duisty	především	v	souvislosti	s	konverzemi.	V	současnosti	připravujete	další	zpřísnění	zákona	o	konve-
rzích.	V	naší	zemi	máme	zkušenosti	s	komunizmem	a	tak	víme,	že	nebezpečím	pro	Indii	je	maoismus	
a	ne	křesťanství.	Křesťanství	je	státotvorným	prvkem	společnosti.	Doufáme,	že	ani	Váš	spolkový	stát	
nenaruší	dlouhodobý	obraz	Indie.	Indie,	která	je	chápána	jako	tolerantní	příklad	pro	celý	svět.	Naléhavě	
žádáme,	abyste	nepodepisoval	zpřísnění	zákona	o	konverzích. 

 
 
 



tvrdého	 potlačení	 Muslimského	 bratrstva,	
násilí	 proti	 koptským	 křesťanům	 v	 Egyptě	
neustává.	 Specifickou	 formou	 útlaku	 jsou	
únosy	 mladých	 koptských	 žen,	 jejich	
vynucená	 konverze	 k	 islámu	 a	 následný	
sňatek	 s	 muslimem.	 Rodiny	 unesených	
dívek	 nenalézají	 zastání	 u	 egyptských	
úřadů,	které	tyto	zločiny	dlouhodobě	ignorují	
a	mívají	větší	pochopení	pro	únosce	než	pro	
jejich	oběti.
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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.
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   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 
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náboženské svobody.
Žádáme okamžité prpuštění Y. N. a zaručení dodržování lidských práv v Íránu. 
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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 
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domů. 54000 křesťanů muselo uprchnout ze 
svých domovů. Doposud je jich většina ve 
14 uprchlických táborech.
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 Jak vůbec došlo k takovému násilí a po-
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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

ženu,	která	posléze	zemřela.	Byl	obžalován	
z	podvodu,	protože	údajně	sliboval,	že	ji	Bůh	
uzdraví.	 A	 poskytujeme-li	 po	 bohoslužbě	
něco	k	jídlu	a	pití,	je	to	svádění.
CSI: Podle zákona musí duchovní hlásit ka-
ždou konverzi úřadům. Je to jen byrokracie?
TA:	Toto	pravidlo	je	hluboký	zásah	do	sou-
kromí	 konvertity	 a	 silně	 omezuje	 jeho	 ná-
boženskou	 svobodu.	 Ohlášení	 konvertity	
má	obvykle	následky.	To	si	uvědomil	vrchní	
soudce	v	Himáčalpradéši	a	tuto	část	ze	zá-
kona	 vypustil.	 V	 ostatních	 spolkových	 stá-
tech	k	tomu	nedošlo.

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

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

25	Kč

His	Excellency

Shri.	Ram	Naresh	Yadav

Governor	of	Madhya	Pradesh

Raj	Bhawan,	Bhopal

Madhya	Pradesh

India

V Egyptě přibývá únosů 
křesťanských dívek

	 Nechci	 psát	 článek	 o	 tom,	 jak	 jsou	
muslimové	 zlí	 a	 islám	 nebezpečný	 -	
podobných	 blogů	 se	 jen	 tady	 na	 iDNES	
objeví	 několik	 za	 týden	 –	 chtěl	 bych	 ale	
upozornit	na	zločiny,	o	kterých	se	v	našich	
mainstreamových	 médiích	 moc	 nepíše,	
byť	 se	 dějí	 v	 zemi,	 kterou	 ročně	 navštíví	
až	 200	 tisíc	 českých	 turistů.	 Navzdory	
pádu	 islamistického	 prezidenta	 Mursího	 a	
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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	deeply	concerned	about	the	situation	of	religious	minorities	in	Chhattisgarh	who	are	frequent-
ly	being	attacked	by	Hindu	nationalists	on	the	pretext	of	religious	conversions.	We	are	also	deeply	con-
cerned	that	the	legislative	assembly	recently	passed	amendments	to	the	existing	Freedom	of	Religion	
Act,	making	it	more	stringent.	We	have	our	experience	with	communism	in	our	country	and	know	that	the	
danger	for	India	is	Maoism	not	Christianity.	Christianity	is	nationalizing	element	in	society.	India’s	long	
tradition	of	tolerance	and	diversity	is	an	excellent	example	to	the	globe	and	we	hope	this	will	continue.	
We	urge	you	to	refuse	to	assent	to	such	a	draconian	law	and	prevent	future	attacks	on	religious	minori-
ties	by	ensuring	that	perpetrators	of	religious	violence	are	brought	to	justice.											
	 Yours	sincerely	and	respectfully,

           _________________________________         _________________________
                      				Place,	date	(místo,	datum)																																										Signature	(podpis)	
 
	 Jsme	hluboce	znepokojeni	situací	náboženských	menšin	ve	Vašem	státě.	Menšiny	jsou	napadány	hin-
duisty	především	v	souvislosti	s	konverzemi.	V	současnosti	připravujete	další	zpřísnění	zákona	o	konve-
rzích.	V	naší	zemi	máme	zkušenosti	s	komunizmem	a	tak	víme,	že	nebezpečím	pro	Indii	je	maoismus	
a	ne	křesťanství.	Křesťanství	je	státotvorným	prvkem	společnosti.	Doufáme,	že	ani	Váš	spolkový	stát	
nenaruší	dlouhodobý	obraz	Indie.	Indie,	která	je	chápána	jako	tolerantní	příklad	pro	celý	svět.	Naléhavě	
žádáme,	abyste	nepodepisoval	zpřísnění	zákona	o	konverzích. 

	 Rodiče	 Sarah	 Ishaq	 Abdelmalek	 viděli	
svou	 dceru	 naposledy	 30.	 září	 2012.	 Čtr-
náctiletá	 dívka	 ze	 severoegyptského	 měs-
ta	Dabaa	zmizela,	když	se	cestou	do	školy	
stavovala	v	blízkém	knihkupectví.	I	když	se	
rodina	 záhy	 dopátrala	 toho,	 že	 jejich	 dítě	
bylo	uneseno	majitelem	tohoto	knihkupectví,	
od	egyptských	úřadů	se	jí	nedostalo	žádné	
pomoci.	Únosce	Mahmoud	Selim	Abdel	Ga-
wad,	který	je	mimochodem	synem	místního	
salafistického	předáka,	se	mezitím	s	dívkou	
oženil.	Když	se	několik	lidskoprávních	a	cír-
kevních	organizací	zastalo	zoufalých	rodičů	
a	začalo	vyvíjet	tlak	na	samotného	ministra	
vnitra,	 aby	do	věci	 zasáhl,	 vydala	28.	 října	
2012	Salafistická	fronta	prohlášení,	v	němž	
varovala	 před	 snahami	 vrátit	 Sarah	 domů,	
protože	to	prý	odporuje	jejímu	právu	na	při-
jetí	islámu.	Na	námitky	ze	strany	koptských	
křesťanů,	že	sňatek	i	konverze	tak	mladého	
děvčete	je	nezákoná,	salafisté	reagovali	ob-
viněním	 rodičů	 ze	 lži	 o	 pravém	 věku	 jejich	
dcery	(což	se	vyvrátilo	zveřejněním	rodného	
listu	dívky,	který	nízký	věk	potvrzoval).	Ge-
nerální	prokuratura	na	Gawada	sice	později	

vydala	zatykač,	ale	policie	v	Dabaa	knihkup-
ce	nezadržela	a	celý	případ	se	jala	zamést	
pod	koberec.
	 Příběhy,	jako	je	tento,	se	začaly	objevovat	
v	Egyptě	už	počátkem	70.	let.	Za	prezidenta	
Mubaraka	bylo	evidováno	kolem	pěti	až	sed-
mi	unesených	žen	měsíčně.	K	dramatickému	
nárůstu	došlo	v	roce	2011	po	tzv.	arabském	
jaru,	kdy	se	počet	únosů	a	vynucených	kon-
verzí	rázem	zněkolikanásobil,	takže	jen	z	po-
slední	doby	je	známo	kolem	800	takovýchto	
případů.	Podle	Saida	Fayeze	z	organizace	
Coptic	human	rights	defense	ale	může	počet	
unesených	žen	dosahovat	ve	skutečnosti	až	
několika	 tisíc,	 započítají-li	 se	 i	 ty	 pohřešo-
vané,	které	znenadání	zmizely,	aniž	by	se	o	
nich	 dál	 cokoliv	 vědělo.	 Smutným	 trendem	
je,	že	zatímco	počet	unesených	dívek	roste,	
naopak	jejich	průměrný	věk	klesá	a	nyní	se	
pohybuje	v	rozmezí	od	13	do	17	let.
Ty,	kterým	se	povedlo	ze	zajetí	utéct,	vypo-
vídají	o	znásilňování	a	o	tom,	že	byly	k	při-
jetí	islámu	a	následného	sňatku	donucovány	
různými	 formami	 psychického	 a	 fyzického	
nátlaku.	Únosci	 je	bili,	zastrašovali,	nutili	 je	
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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.

Recenze knihy Ježíš Kristus a islám

nosit	 nikáb,	 zakazovali	 jim	 vycházet	 ven	 a	
tradiční	 tetování	 koptských	 křesťanů	 v	 po-
době	malého	 křížku	na	 zápěstí	 jim	bolesti-
vě	 odstraňovali	 kyselinou.	 Jakmile	 mladé	
ženy	podlehly	nátlaku	a	k	islámu	přestoupily,	
svým	útěkem	a	návratem	domů	se	vystavují	
riziku	obvinění	z	odpadlictví	od	víry,	za	což	
jim	hrozí	i	trest	smrti.

unesené dívky
	 Proč	 se	 tyto	 zločiny	 dlouhodobě	 nedaří	
egyptským	 úřadům	 potírat?	 Kromě	 nedo-
statečné	vůle,	 lhostejnosti	a	korupce,	kom-
plikuje	 skutečnost	 i	 to,	 že	 dívky	 mnohdy	
před	místními	úřady	a	vyšetřujícími	orgány	
vypovídají	 ve	 prospěch	 svých	 únosců.	 Byť	
jsou	 jejich	 výpovědi	 učiněny	 evidentně	 ze	
strachu	 (a	 zpravidla	 za	 přítomnosti	 únosců	
a	jejich	rodinných	příslušníků),	prohlášení	o	

Autor:	Lukáš	Lhoťan
Knihu	 lze	 zakoupit	 na:	 http://www.kosmas.cz/knihy/191055/
jezis-kristus-islam/
	 Autor	je	bývalý	muslim,	který	se	po	studiu	evangelií	přiklonil	
ke	 křesťanství	 a	 tak	 dobře	 poznal	 hodnotu	 Bohem	 daného	
práva	na	svobodu	svědomí.	Po	svých	osobních	zkušenostech	
se	cítí	zavázán	varovat	českou	společnost.		Má	proto	vážné	
důvody,	protože	v	rámci	multikulturních	programů	byly	za	po-
sledních	20	let	v	ČR	utraceny	stamiliony	korun	na	propagaci	
islámu	a	islámistů	v	rámci	kampaní	proti	rasizmu	a	xenofobii.	
Zároveň	nám	koncept	politické	korektnosti	zakazuje	kritizovat	
islám,	jelikož	kritika	islámu	je	údajně	projevem		islámofobie	.	
V	knize	najdeme	odpovědi	na	to,	jak	se	k	učení	Ježíše	Krista	
staví	 islám	a	 jaké	 jsou	věroučné	a	 ideologické	 rozdíly	mezi	

tom,	že	se	ke	konverzi	i	ke	sňatku	rozhodnu-
ly	svobodně	a	z	vlastní	vůle,	obvykle	vedou	
k	ukončení	celého	vyšetřování.	V	zaostalých	
venkovských	oblastech	bohužel	svou	nebla-
hou	roli	hraje	také	samotná	koptská	komuni-
ta,	která	nezřídka	pohlíží	na	znásilněné	ženy	
s	opovržením.	To	jim	na	odvaze	nutné	k	os-
tré	 konfrontaci	 s	 únosci	 rozhodně	 nepřidá-
vá.	Nehledě	na	to,	že	řada	z	nich	s	násilníky	
brzy	otěhotnění.	Kdyby	se	 jim	pak	podařilo	
utéct,	podle	zákonů	by	byly	jejich	děti	svěře-
ny	do	péče	muslimského	otce	a	ony	by	se	s	
nimi	pravděpodobně	už	nikdy	nesetkaly.
Bývalý	islamistický	prezident	Mursí	existen-
ci	 tohoto	 jevu	 popíral.	 Tvrdil,	 že	 vynucené	
konverze	jsou	jen	fámy,	které	se	nezakláda-
jí	 na	 pravdě.	 Jeho	 vláda	 je	 dnes	 už	minu-
lostí,	Muslimské	bratrstvo	 bylo	 zakázáno	a	
nekompromisně	potlačeno	a	většina	egypt-
ských	 křesťanů	 pohlíží	 na	 současné	 dění	
s	 opatrným	 optimismem,	 unesených	 kopt-
ských	dívek	ale	 i	přes	 tyto	pozitivní	 změny	
stále	 přibývá.	 Navíc	 se	 začaly	 v	 poslední	
době	ve	větším	množství	vyskytovat	únosy	
koptských	dětí,	za	něž	je	vyžadováno	nema-
lé	 výkupné.	 Dědicové	 starodávné	 koptské	
kultury	jsou	tak	i	nadále	vystavováni	nelítost-
nému	pronásledování	 ze	 strany	muslimské	
majority	a	konec	tohoto	trápení	se	zdá	být	v	
nedohlednu.

Michal Merhaut – blog iDnes
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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-

oběma	světovými	náboženstvími.	Nejlépe	o	
otázkách,	na	které	odpovídá	tato	útlá	publi-
kace,	informují	názvy	vybraných	kapitol:	Co	
je	 islám?	Jaký	 je	 islámský	pohled	na	křes-
ťanství.	Co	říká	 islám	o	původu	Ježíše?	Je		
Isa		ibn	Mariam	totožný	s	Ježíšem	Kristem?	
Je	Bůh	Ježíše	 totožný	s	Alláhem	Mohame-
da?	Apod.		
	 V	České	republice	bývá	součástí	islámské	
misie	místy	až	agresivní	a	lživá	agitace	za-
měřená	proti	křesťanství,	kdy	je	muslimy	vy-
užíváno	protikřesťanských	a	protikatolických	
nálad	v	české	společnosti.	Bohužel	mají	na	
této	agitaci	podíl	i	tzv.	„užiteční	idioti“	(výstiž-
ný	Leninův	obrat),	a	to	buď		podporou	pro-
pagace	 islámu	 ve	 školách	 a	médiích	 nebo		

znevažováním	 křesťanských	 tradic	 evrop-
ské	civilizace.	V	knize	 jsou	shrnuty	základ-
ní	údaje	potřebné	pro	pochopení	problémů	
spojených	s	islámem	a	islamizací.		
	 Chování	 nás	 Evropanů	 a	 vlastně	 celého	
Západu	 přímo	 nahrává	 islamizaci.	 Kromě	
nepříznivé	 demografie	 chybí	 dostatek	 po-
třebných	informací.	Význam	této	drobné	pu-
blikace	(77	stran)	vidím	právě	v	jejím	přínosu	
k	odstranění	velkých	neznalostí	naší	společ-
nosti	ve	vztahu	k	šíření	islámu.	I	křesťanství	
mělo	v	minulosti	svá	období	netolerance,	ale	
ani	 ta	 nejhorší	 období	 se	 nedají	 srovnat	 s	
netolerantností	a	násilností	vlády	islámu.
         Ing. František Kopečný

Rozhovor s Lukášem Lhoťanem - autorem knihy 
Ježíš Kristus a islám

CSI: Co bylo podnětem 
k napsání knihy Ježíš 
Kristus a islám?
LL:	 Jednak	má	 osobní	
zkušenost	se	záludnos-
tí	 islámské	 apologetiky	
vůči	 křesťanství	 a	 jed-
nak	zjištění,	že	v	češti-

ně	dosud	neexistuje	žádná	knížka,	která	by	
se	danému	tématu	věnovala.	Chtěl	jsem	tak	
předat	křesťanům	 i	ateistům	základní	 infor-
mace	o	této	problematice.
CSI: Jaký je islámský pohled na křesťanství?
LL:	Islám	se	dívá	na	křesťanství	jako	na	víru	
horší	než	židovství,	ale	o	něco	lepší	než	po-
lyteismus	či	ateismus.	Na	rozdíl	od	ateismu	
islám	křesťanství	toleruje,	ale	nerespektuje.	
Islám	 křesťanství	 považuje	 za	 skoro	 poly-
teistické	náboženství	a	jasně	říká,	že	mu	je	
nadřazen.
CSI: Můžeme považovat Mohameda za pro-
roka křesťanů, když je Kristus údajně proro-
kem muslimů?
LL:	 Ne,	 nemůžeme.	 Mohamed	 si	 nárokuje	
nadřazenost	 nad	 Kristem.	 Podle	 Mohame-
da	pouze	to,	jak	on	určil	podobu	víry	a	jejího	
praktikování	 je	platné	a	křesťané	se	muse-
jí	 vzdát	 křesťanství	 a	 přijmout	 islám,	 jinak	
skončí	v	islámském	pekle.	Podle	Mohameda	

byl	Ježíš	jen	obyčejný	prorok	a	jako	takový	
je	druhořadým	po	Mohamedovi.		
CSI: Je Ježíšův Bůh totožný s Mohamedo-
vým Alláhem?
LL:	Ne	není,	a	toto	netvrdí	ani	katolická	cír-
kev.	 Například	 II.	 vatikánský	 koncil	 hovoří	
o	 úctě	 k	 muslimům	 vyznávajícím	 jednoho	
boha,	 ale	 neříká,	 že	 muslimové	 mají	 stej-
ného	 boha.	 Byť	 například	 arabští	 křesťané	
mluví	o	Ježíšovu	otci	 jako	o	Alláhovi,	popis	
osobností	křesťanského	Boha	a	božstva	is-
lámu	jasně	ukazuje,	že	se	nejedná	o	téhož	
boha.	 Základním	 kamenem	 křesťanského	
Boha	je	láska	ke	všem	lidem,	i	k	hříšníkům	
a	 nevěřícím,	 kdežto	 základem	 islámského	
boha	je	nenávist	ke	všem	lidem,	kteří	v	něj	
nevěří.
CSI: Křesťanské nařízení zní „miluj své ne-
přátele“ – přesto jsou křesťané v islámských 
zemích pronásledováni – proč?
LL:	Myslím	si,	že	právě	kvůli	tomuto	křesťan-
skému	zákonu.	Milovat	i	své	nepřátele.	Islám	
nesnáší	konkurenci	a	zejména	tu,	která	svou	
praxí	ukazuje	svou	morální	nadřazenost	nad	
islámem.	 Křesťanům	 se	 nejlépe	 daří	 tam,	
kde	je	jejich	stát	umírněně	sekulární.	Islám,	
aby	přežil,	potřebuje	být	vládnoucí	ideologií	
vnucovanou	i	násilím,	jinak	slábne	a	lidé	ho	
opouštějí.	 Proto	 se	 pravověrní	 muslimové	
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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-

bojí	těch	křesťanů,	kteří	jsou	natolik	silní	ve	
víře,	že	jsou	schopni	po	vzoru	Ježíše	přinést	
na	oltář	lásky	i	nejvyšší	oběť.	Tak,	jako	tomu	
bylo	v	antickém	Římě.
CSI: Jaký je tedy život nemuslimů pod islám-
skou nadvládou?
LL:	Vždy	záleží,	kdo	dané	muslimské	zemi	
vládne.	A	 také,	 která	 z	 verzí	 islámu	 je	 tam	
praktikována.	 Jsou	 země	 více	 tolerantní	 i	
méně	 tolerantní.	 Pokud	 však	 půjdeme	 do	
důsledků	 -	 čím	 více	 je	 země	 islamizována	
dle	zákonů	Koránu	a	 islámského	práva	ša-
ría,	tím	je	situace	těžší.	Nemuslimové,	tedy	
i	křesťané,	jsou	podle	islámu	občané	druhé	
kategorie	s	množstvím	zákazů	a	především	
jakýkoliv	pokus	o	šíření	křesťanství	 je	 tres-
tán	 tvrdě	 -	někdy	 i	smrtí.	V	Saúdské	Arábii	
je	například	jakýkoli	veřejný	projev	křesťan-
ství	trestným	činem.	V	některých	islámských	
zemích	jsou	zase	místní	komunity	křesťanů	
pro	zahraniční	návštěvníky	takovými	Potěm-
kinovými	vesnicemi,	aby	byl	vytvářen	dojem	
tolerantního	islámu.	Ve	skutečnosti	zde	však	
rozhodně	 jakékoliv	 šíření	 křesťanství	 není	
dovoleno.	
CSI: V čem vidíte sílu, jež stojí za šířením 
islámu v Evropě?
LL:	Představa,	že	se	islám	šíří	ideovou	misií,	
je	mýtus.	Pár	konvertitů	mají,	ale	to	 je	vše.	
Podstata	 nárůstu	 islámu	 v	 Evropě	 souvisí	
s	politikou	Evropské	unie,	která	je	postave-
na	na	přílivu	přistěhovalců	z	přelidněných	a	
většinově	islámských	oblastí	Afriky	a	Blízké-
ho	východu.	Dále	 se	 islám	šíří	 pomoci	 tzv.	
sociální	 misie.	 Podle	 islámského	 práva	 si	
například	muslimku	může	 vzít	 pouze	mus-
lim,	kdežto	muslim	si	může	vzít	i	křesťanku.	
Mnozí	mladí	Evropané	nechtějí	mít	za	part-
nerky	 tzv.	 feminizované	 Evropanky,	 stále	
hledají	tradiční	hodnoty	(úcta	k	rodině,	žena	
se	stará	o	rodinu)	a	to	jim	islám	nabízí,	víra	v	

tom	nehraje	až	takovou	roli.
CSI: Když si muslimka nemůže vzít za man-
žela nikoho jiného než muslima a muslim si 
naopak může vzít křesťanku, jak se islám 
dívá na takový svazek?
LL:	 V	 knize	 Ježíš	 Kristus	 a	 islám	 zmiňuji	
odpověď	duchovního	pražské	mešity	na	po-
dobný	dotaz.	Podle	islámu	si	sice	křesťanka	
smí	 ponechat	 své	 náboženství,	 ale	 nesmí	
jím	nijak	ovlivňovat	 děti	 ani	manžela.	Z	 to-
hoto	svazku	narozené	děti	jsou	automaticky	
muslimy	a	muslimská	společnost	má	povin-
nost	dohlédnout	na	to,	aby	byly	 jako	musli-
mové	vychovány.	Možná,	že	kdyby	si	 tohle	
uvědomily	mnohé	 zamilované	 české	 dívky,	
ubylo	by	pak	tragédií,	kdy	muslimský	manžel	
děti	unáší	z	ČR	do	muslimské	země	a	matky	
o	 ně	 přicházejí	 mnohdy	 navždy.	 Pokud	 se	
tedy	 nerozhodnou	 konvertovat	 k	 islámu	 a	
odstěhovat	se	za	nimi.
CSI: Vládnoucí evropští multikulturní liberá-
lové hájí právo muslimů žít podle práva šaría 
a zároveň hájí práva údajně diskriminova-
ných menšin (ženy, homosexuálové, atd..). 
Není v jejich počínání rozpor?
LL:	 Rozhodně	 je.	 Ale	 oni	 se	 střetu	 těchto	
dvou	 realit	 asi	 nedožijí.	Bude	 ještě	pár	de-
setiletí	 trvat,	 než	 díky	masové	 imigraci	 do-
sáhne	 počet	 muslimů	 v	 Evropě	 takových	
meřítek,	 aby	 začali	 s	 praktikováním	 všech	
zákonů	 islámského	 práva.	 Proto	 si	 mnozí	
politici	 neuvědomují	 neslučitelnost	 těchto	
dvou	představ.	Oni	si	prostě	myslí,	že	se	 ti	
muslimové	ve	většině	přizpůsobí,	odvrhnou	
islámské	 hodnoty	 a	 přijmou	 naše.	 Ale	 je	
to	 nesmysl.	 Historicky,	 například	 z	 období	
Říma,	víme,	že	tohle	nefungovalo.	A	to	byli	
tehdejší	barbaři	k	přijímání	výdobytků	Říma-
nů	mnohem	náchylnější	než	muslimové.

Pákistán: Země se stala polem smrti

	 V	roce	2013	lidé	v	Pákistánu	zůstávají	vy-
dáni	na	milost	a	nemilost	 státních	 i	 nestát-
ních	 činitelů,	 kteří	 se	 uchylují	 k	 násilí	 jako	
prostředku	k	zajištění	výkonu	moci.

	 Porušování	 lidských	 práv	 je	 velmi	 rozší-
řené	 v	 důsledku	 selhání	 a	 nedostatečné	
reformy	 institucionálního	uspořádání	 země,	
zejména	 klíčových	 institucí	 právního	 státu:	
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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!

policie,	 státních	 žalobců	 a	 soudnictví.	A	 je	
ještě	 umocněno	 přetrvávající	 beztrestností,	
které	 se	 těší	 pákistánská	 armáda	 a	 zpra-
vodajské	 služby.	 Neefektivní	 vyšetřování	 a	
neúčinné	stíhání,	pokud	jsou	vůbec	ve	vzác-
ných	případech	údajní	pachatelé	postaveni	
před	 soud,	 má	 za	 následek	 to,	 že	 zločiny	
zůstávají	 bez	 trestu,	 zejména	 tehdy,	 když	
jsou	pachateli	 státní	úředníci	nebo	členové	
mocných	skupin.

	 V	průběhu	 roku	2013	Asijská	 komise	pro	
lidská	práva	(AHRC)	zdokumentovala,	kolik	
životů	a	lidské	důstojnosti	těch,	kdo	zůstávají	
naživu,	bylo	v	Pákistánu	zničeno	bezcitnými	
státními	orgány	a	nelidskou	krutostí.	Zpráva	
AHRC	o	stavu	lidských	práv	v	Pákistánu	za	
rok	 2013,	 jež	 byla	 zveřejněna	 u	 příležitosti	
Dne	lidských	práv,	popisuje	letošní	rok	v	Pá-
kistánu,	analyzuje	nejdůležitější	faktory,	kte-
ré	ovlivňují	životy	všech	tamějších	občanů.
	 V	 letošním	 roce	 absence	 fungující	 struk-
tury	trestního	soudnictví	umožnila	či	dokon-
ce	 způsobila,	 že	 se	 rychle	 zvyšuje	 počet	
případů	mučení	 ve	 vazbě	a	mimosoudních	
poprav.	 Každá	 policejní	 stanice	 má	 vedle	
věznice	 i	vlastní	mučírnu.	Každé	výcvikové	

středisko	ozbrojených	sil	provozuje	alespoň	
jednu	mučírnu	 a	 pákistánská	 zpravodajská	
služba	ISI	má	své	„bezpečné	domy“.
	 V	 průběhu	 roku	 došlo	 ke	 stovkám	 přípa-
dů	 sektářského	 násilí,	 cíleného	 zabíjení,	
teroristických	 útoků	 a	 sebevražedných	 úto-
ků,	dále	k	vraždám	prováděným	příslušníky	
ozbrojených	 sil	 a	 zpravodajských	 služeb	 a	
k	 útokům	 amerických	 bezpilotních	 letounů.	
Při	 těchto	 incidentech	 bylo	 nejméně	 7	 200	
osob	 zabito	 a	 8	 792	 zraněno.	 V	 důsledku	
sektářského	násilí	a	incidentů	cílených	vražd	
a	bombových	útoků	zahynulo	letos	v	Pákis-
tánu	 celkem	6	 982	 osob.	 Při	 útocích	 ame-
rických	bezpilotních	 letounů	bylo	usmrceno	
188	osob,	mezi	nimiž	byli	i	místní	a	zahranič-
ní	teroristé.	Stručně	řečeno,	Pákistán	se	stal	
polem	smrti,	jeho	občané	jsou	týráni.
	 Ale	 to	 není	 všechno.	V	 roce	 2013	 byly	 v	
tomto	 státě	 vydány	 dva	 drakonické	 právní	
předpisy,	které	ještě	více	omezují	svobodu.	
Bují	 tam	 rovněž	 korupce	 soudů,	 nadregio-
nální	 ústavní	 činitelé	 jsou	 zcela	 beztrestní,	
obyvatelstvo	 trpí	 absencí	 právního	 státu,	
jsou	 zabíjeni	 příslušníci	muslimských	men-
šinových	 sekt,	 dochází	 k	 vraždám	 ze	 cti,	
obchodování	se	ženami	a	dětmi,	mučení	ve	
vazbě,	 zmizení	 po	 zatčení,	 mimosoudním	
popravám	prováděným	policejními	a	ozbro-
jenými	 silami,	 sebevražedným	 útokům	 na	
náboženská	 místa,	 pronásledování	 ahma-
diů,	 nuceným	konverzím	k	 islámu,	 vynuce-
ným	sňatkům,	vraždám	novinářů,	zotročová-
ní	dětí,	růstu	chudoby	a	výpadkům	elektrické	
energie,	 které	 zastavují	 průmyslovou	a	ob-
chodní	činnost.

Ulice v Péšáváru

Atentát v kostele v Péšáváru
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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!

	 V	 roce	2013	Pákistán	poprvé	ve	své	his-
torii	po	všeobecných	volbách	zakusil	mírové	
předání	moci	od	 jedné	civilní	 vlády	ke	dru-
hé.	Všechny	politické	strany,	včetně	té,	která	
zvítězila	ve	volbách	dvoutřetinovou	většinou	
hlasů,	si	stěžovaly	na	hrubé	zmanipulování	
voleb	z	května	2013.
	 Nová	 vláda	 ihned	 po	 převzetí	 moci	 dala	
najevo	svou	nechuť	k	lidským	právům.	Spo-
jila	ministerstvo	pro	lidská	práva	s	minister-
stvem	 pro	 právo	 a	 spravedlnost,	 a	 upřela	
tak	lidem	možnost	dožadovat	se	nápravy	při	
porušování	lidských	práv.	Vláda	je	slepá	vůči	
aroganci	policie	a	ozbrojených	sil	a	odmítá	
jednat	v	souladu	se	soudními	příkazy.
	 Druhým	kolem	nezdarů	nové	vlády,	hned	
několik	 dnů	 po	 převzetí	moci,	 bylo	 zrušení	
moratoria	na	rozsudky	smrti.	Evropská	unie	
však	v	důsledku	toho	přerušila	obchodní	sty-
ky	s	Pákistánem	a	vláda	musela	moratorium	
obnovit.	V	pákistánských	celách	smrti	se	na-
chází	více	než	8	000	odsouzených.
	 Vláda	 ve	 snaze	 omezit	 svobodu	 projevu,	
svobodu	pohybu,	ústavní	ochranu	před	své-
volným	 zatčením,	 bezpečnost	 osob,	 právo	
na	vlastnictví	a	občanskou	svobodu	vydala	
dvě	právní	vyhlášky	(Pákistánskou	vyhlášku	
o	ochraně	a	nařízení,	kterým	se	mění	zákon	
o	boji	s	terorismem	z	roku	1997).	Těmito	na-
řízeními	 prosadila	 vymáhání	 práva	 a	 záro-
veň	neomezenou	pravomoc	bezpečnostních	
sil,	které	mohou	prohledávat	domy	bez	roz-
kazu,	střílet	podezřelé	bez	varování,	zabavit	
majetek,	odposlouchávat	telefony	a	pronikat	
do	 cizích	 počítačů.	 Vytvořila	 též	 paralelní	
soudnictví,	 když	 založila	 speciální	 soudy	 a	

speciální	 prokuraturu.	O	 těchto	 vyhláškách	
vůbec	 nejednal	 parlament	 ani	 neprošly	 ve-
řejnou	debatou.
	 V	Balúčistánu	 i	 v	 roce	2013	 stále	panuje	
velmi	obtížná	situace.	Tisíce	 lidí	po	zatčení	
zmizely.	 Porušování	 lidských	 práv	 je	 tam	
normou.	Vojenská	kontrolní	místa	jsou	v	Ba-
lúčistánu	běžná,	dokonce	i	ve	školách.	Velmi	
oblíbené	jsou	tam	mimosoudní	popravy,	kte-
ré	následují	po	zmizení	obětí.
	 V	roce	2013	zmizelo	450	osob	poté,	co	je	
v	 Balúčistánu	 zatkla	 pohraniční	 stráž	 nebo	
další	ozbrojené	síly.	V	provincii	Sindh	 letos	
zmizelo	35	osob,	v	provincii	Chajbar	Paštún-
chwá	zmizelo	110	osob.	V	Pákistánem	spra-
vovaném	Kašmíru	soustavně	mizí	naciona-
listé	bojující	za	nezávislost	 jak	na	 Indii,	 tak	
na	Pákistánu	 –	 52	 těchto	 osob	 zmizelo	 po	
svém	zatčení.

	 Letos	 byla	 nalezena	 těla	 balúčských	 po-
hřešovaných	osob	prostřílená	180	kulkami.	
V	 Sindhu	 během	 společných	 operací	 pá-
kistánských	 rangerů	 a	 policie	 bylo	 během	
značného	 počtu	 střetů	 mimosoudně	 zabito	
53	osob.	V	samotném	Karáčí	bylo	34	osob	
zabito	při	mimosoudních	popravách.
	 Ozbrojené	síly	a	zpravodajské	služby	bez-
ostyšně	 ignorují	nařízení	Nejvyššího	soudu	
vydat	zmizelé	oběti.	Dvě	soudní	komise	zří-
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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 

zené	k	přezkoumání	případů	zmizení	nemo-
hou	získat	vyjádření	zpravodajských	agentur	
a	jejich	doporučení	jsou	ignorována.
	 S	ženami	a	dětmi	se	v	Pákistánu	zachází	
jako	se	soumary.	Vláda	ratifikovala	ICCPR,	
CAT,	ICESCR	,	CEDAW	a	CRC.	Přesto	ne-
jsou	v	této	zemi	schváleny	právní	předpisy,	
které	by	umožnily,	aby	se	 tyto	mezinárodní	
závazky	v	oblasti	 lidských	práv	staly	vyma-
hatelným	právem	s	možností	opravných	pro-
středků.
	 Ústupky	 vůči	 zastáncům	 tvrdé	 linie	 zna-
menají,	 že	 náboženské	 menšiny	 jsou	 pro-
následovány	a	jejich	příslušníci	denně	zabí-
jeni.	Vůdci	a	mluvčí	zakázaných	organizací,	
z	 nichž	 někteří	 jsou	 mezinárodně	 hledaní,	
mohou	 veřejně	 pronášet	 nenávistné	 proje-
vy.	Vláda	za	poslední	čtyři	roky	zatkla	tisíce	
údajných	 extremistů,	 ale	 žádné	 stíhání	 ne-
bylo	úspěšné	kvůli	nedostatečné	ochraně	a	
rozpačitosti	státních	žalobců.
	 Navzdory	 ústavním	 zárukám	 nejsou	 svo-
boda	vyznání	ani	menšiny	chráněny.	K	cíle-
ným	útokům	na	šíity	dochází	za	bílého	dne	
a	na	veřejných	komunikacích	za	účasti	uni-
formovaných	osob,	každý	rok	je	takto	zabito	
asi	200	šíitů.	Skupiny,	které	se	hlásí	k	odpo-
vědnosti	za	tyto	vraždy,	se	mohou	volně	po-
hybovat	a	dokonce	mají	pobočky	ve	velkých	
městech.	 Ahmadiové	 také	 bývají	 kvůli	 své	
víře	 často	 terčem	útoků,	 jejich	 svatostánky	
jsou	napadány,	nemohou	vykonávat	své	ná-
boženské	povinnosti.	Více	než	dvě	desítky	
členů	komunity	ahmadiů	byly	zavražděny	při	
cílených	útocích.
	 Devět	 novinářů	 bylo	 zabito	 při	 různých	
násilných	 incidentech	–	včetně	bombového	
výbuchu	–,	když	plnili	své	povinnosti.	1	200	
webových	stránek	včetně	YouTube	je	v	Pá-
kistánu	 zakázáno	pod	 záminkou	nerespek-
tování	 islámského	 učení	 a	 šíření	 nemrav-
nosti.
	 Náboženští	fanatici,	kteří	znásilňují	a	týrají	
křesťany	 a	 hinduisty	 beze	 strachu	 z	 trestu	
nebo	represí,	považují	ženy	z	těchto	komu-
nit	 za	 lovnou	 zvěř.	 Obtěžování,	 vynucené	
sňatky	 a	 nucené	 konverze	 křesťanských	 a	
hinduistických	žen	k	islámu	jsou	běžné.	Ná-

boženská	diskriminace	nutí	pákistánské	hin-
duisty	opustit	svou	vlast.

Islamisti žádají smrt pro Asii Bibi
	 Pákistán	se	řadí	na	třetí	místo	v	světovém	
seznamu	otrokářských	 států.	Odhaduje	 se,	
že	2	000	000	až	2	200	000	lidí	je	v	Pákistánu	
zapojeno	 do	 různých	 forem	moderního	 ot-
roctví.	Dětem,	které	obsluhují	cihlářské	pece	
a	pracují	ve	stavebnictví,	se	často	nevyplácí	
peníze,	ale	jako	odměnu	dostávají	jedenkrát	
denně	jídlo.	Uvádí	se,	že	více	než	2	miliony	
dětí	jsou	nezvěstné,	pravděpodobně	se	staly	
obětmi	obchodování	s	lidmi.
	 Při	vraždách	ze	cti	bylo	usmrceno	350	žen	
a	270	mužů.	600	000	žen	se	stalo	obětí	se-
xuálního	 otroctví	 uvnitř	 i	 vně	 země.	Místní	
nevládní	organizace	tvrdí,	že	každý	měsíc	je	
200	dívek	z	hinduistické	a	křesťanské	men-
šiny	uneseno	a	přinuceno	konvertovat	k	islá-
mu.
	 Ekonomická	situace	v	zemi	se	zhoršuje	a	
vláda	si	musí	půjčovat	peníze,	aby	pokryla	
všední	výdaje.	Zahraniční	dluh	se	zvýšil	na	
45	miliard	USD,	což	je	42	%	ročního	rozpoč-
tu.	To	přímo	zasáhlo	 rozpočet	na	vzdělání,	
zdravotnictví	 a	 boj	 s	 chudobou.	 Rozpočet	
na	 obranu	 se	 však	 neustále	 zvyšuje,	 letos	
na	29%	oproti	23	%	z	celkového	rozpočtu	v	
loňském	roce.	Proto	výdaje	na	 rozvoj	musí	
být	 zkráceny,	 aby	 bylo	možno	 splnit	 poža-
davky	mocných	ozbrojených	sil,	a	„demokra-
cie“	tak	neutrpěla.	Ceny	základních	položek	
v	roce	2013	vzrostly,	a	 to	až	o	13	%	oproti	
loňskému	roku.	Důvodem	je	prý	prodloužení	
smlouvy	s	MMF.

Zdroj: Human Rights
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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 

Írán: 30 zraněných při inspekci ve věznici Evin

	 Při	 nedávné	 prohlídce	 cel	 v	 teheránské	
věznici	 Evin	 byl	 zraněn	 vězněný	 křesťan	
Faršíd	Fathi	a	na	ošetření	v	nemocnici	mu-
sel	čekat	tři	dny.	17.	dubna	dorazili	na	oddě-
lení	350	(kde	jsou	zadržováni	političtí	vězni)	
dozorci	a	oznámili,	že	provedou	inspekci	cel.	
Vězni	 však	 odmítli	 cely	 vyklidit,	 protože	 se	
jim	 během	 podobných	 inspekcí	 často	 ztrá-
cejí	osobní	věci.	V	reakci	na	neuposlechnutí	
rozkazu	více	než	stovka	dozorců	začala	věz-
ně	mlátit.	
	 Reportér	Al-Monitor	hovořil	 s	 jedním	věz-
něm	 prostřednictvím	 propašovaného	 mo-
bilního	 telefonu.	 „Dozorci	 se	 u	 nás	 objevili	
přibližně	v	deset	hodin	dopoledne	a	prohlá-
sili,	že	budou	prohledávat	cely.	Odmítli	jsme	
odejít,	 načež	 nám	 začali	 vyhrožovat.	 Řekli	
nám,	 že	 nás	mohou	 poslat	 do	 vyhnanství,	
my	jsme	však	trvali	na	svém	a	z	cel	neode-
šli.	Nakonec	stejně	dosáhli	svého,	navíc	se	
seřadili	 po	 stranách	 chodby	 a	 procházející	
vězně	při	procházení	‚uličkou‘	mlátili	holemi,“	
uvedl	vězeň.
	 Podle	 reportéra	z	Al-Monitor	bylo	po	 inci-
dentu	 31	 lidí	 umístěno	 na	 samotku	 a	 čtyři	
vězni	museli	být	hospitalizováni.	Organizace	
Elam	Ministries	 zmínila	 nejméně	30	 zraně-
ných,	 včetně	 Faršída.	 V	 nastalém	 zmatku	
se	Faršíd	pokusil	poskytnout	pomoc	jinému	
zraněnému	vězni,	jeden	dozorce	ho	však	za-
stavil	a	dupl	mu	na	nohu	těžkou	botou,	při-
čemž	mu	způsobil	mnohačetnou	zlomeninu.
Faršíd	strávil	několik	dní	v	trýznivých	boles-
tech,	než	mu	byl	povolen	převoz	do	nemoc-
nice	 na	 ošetření.	 Do	 nemocnice	 se	 dostal	
až	na	velikonoční	pondělí,	 kdy	 také	napsal	
přátelům	následující	dopis.
 Dnes si připomínám zmrtvýchvstání naše-
ho Pána se smíšenými pocity – s radostí a 
v bolestech – trochu jiným způsobem a na 
jiném místě než obvykle.
 Mám levou nohu v sádře, zlomili mi ji minu-
lý týden ve čtvrtek při násilnostech proti bez-
branným vězňům pod záminkou inspekce. 
Po třech dnech strávených v bolestech mě 
na velikonoční pondělí svázali, nasadili mi 

pouta a převezli mě do nemocnice. Přestože 
[noha] hodně bolí, přijal jsem to jako dárek 
od Pána, že jsem se mohl byť jen na několik 
hodin dostat z vězení.
  Pochopitelně jim odpouštíme všechno, co 
nám udělali, neboť jsme následovníky Toho, 
který řekl: ‚Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, 
co činí.‘ A tak se za mne v těchto dnech mod-
lete, přátelé mí drazí, abych mohl Boha znát 
a nakonec být nalezen v něm a v moci jeho 
vzkříšení.
 Veselé Velikonoce.
		 Ještě	 ten	 den	 se	 Faršíd	 vrátil	 zpátky	 do	
věznice	Evin.
	 Vězni	 jsou	zadržováni	na	celách	připomí-
najících	noclehárnu,	rozdělených	do	jednot-
livých	 sekcí.	 Poměry	 ve	 věznici	 popisují	 v	
knize	Captive	in	Iran	Maryam	Rostampour	a	
Marziyeh	Amirizadeh	-	dvě	křesťanky,	které	
zde	 strávily	 více	 než	 osm	měsíců.	Autorky	
rovněž	 zmiňují	 špatné	 podmínky	 ve	 věze-
ní,	nedostatečný	přístup	k	byť	 jen	základní	
zdravotní	péči	i	také	razie	podobné	inciden-
tu,	který	popsal	Faršíd.
	 Faršíd	 si	 v	 současné	 době	 odpykává	
šestiletý	 trest	 odnětí	 svobody	 na	 základě	
obvinění	z	„jednání	ohrožujícího	státní	bez-
pečnost	 for-
mou	 členství	
v	 křesťanské	
organizaci“	 a	
„propagandy	
proti	 islám-
skému	 zřízení	
formou	 napo-
máhání	 šíření	
křesťanství“.	
Faršíd	se	v	mi-
nulosti	podílel	na	vedení	společenství	domá-
cí	církve,	než	byl	26.	prosince	2010	zatčen.	
	 Při	incidentu	utržili	lehká	zranění	také	další	
tři	křesťané,	Ebrahim	Firúzí,	Rasúl	Abdullahi	
a	Allreza	Seyyedian.																
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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

HOSPODAŘENÍ CSI ČR ZA ROK 2013
PŘÍJMY                                                                                                                  1 705 877,97  

VÝDAJE

POPLATKY	BANKY	 8	154,80

TISK 125	287,65

POŠTOVNÉ	 128	744,90

HUMANIT.	ČINNOST 1	498094,42

CESTOVNÉ 17	670,00

ADMINISTR.	POTŘEBY 2	285,00

ODMĚNY,	VÝPLATA 87	216,00

Sociální	a	zdrav	pojištění 42	956,00

SLUŽBY,	OSTATNÍ 4	184,00

CELKEM                                                                                                                 1 914 592,77

Zůstatek k 31.12.2013 

Pokladna 38	950,00

ČSOB 166	659,90

Spořící	ČSOB 234	256,53

CELKEM                                                                                                                    439 866,43

ZŮSTATEK	K	1.	1.	2013 648	581,23

PŘÍJMY				2013 1	705	877,97

VÝDAJE			2013 1	914	592,77

ZŮSTATEK				K	31.	12.	2013 439	866,43

ROZPIS HUMANIT. ČINNOSTI

INDIE 609	840,00

SÚDÁN 	888	254,42

CELKEM 1 498 094,42

Zpráva o činnosti CSI ČR v roce 2013
	 Rok	2013	se	ve	světě	nesl	ve	znamení	po-
kračujících	nepokojů	na	Blízkém	a	Středním	
východě,	a	tak	i	nadále	zůstává	hlavním	cílem	
CSI	 záchrana	 křesťanů	 na	Blízkém	a	Střed-
ním	 východě	 před	 vymizením.	 Situace	 byla	
zvláště	 těžká	 v	 Iráku,	 v	 Egyptě,	 tragické	 a	
bezvýchodné	je	postavení	křesťanů	ve	válkou	
zmítané	Sýrii.	Islámský	terorismus	je	zaměřen	
proti	křesťanům	v	Nigérii	a	Pákistánu.	Stupňo-
valo	se	ale	 i	násilí	hinduistických	 fundamen-
talistů	v	Indii	a	na	Srí	Lance.	Ve	všech	těchto	
zemích	se	snaží	prostřednictvím	svých	dosa-

vadních	 i	nových	projektů	pomáhat	CSI.	CSI	
nadále	osvobozuje	otroky	v	Súdánu.	
	 V	roce	2013	zemřel	zakladatel	CSI	ČR	pan	
František	Adamík.
	 Základem	činnosti	CSI	ČR	bylo	vydání	a	dis-
tribuce	šesti	čísel	našeho	Zpravodaje	v	celko-
vém	počtu	38	400	kusů	(6x	po	6400kusech).	
	 V	roce	2013	činily	výnosy	z	darů	1	705	tisíc	
Kč.	Česká	pobočka	i	v	roce	2013	podporovala	
činnost	 salesiánské	misie	 založené	 v	 Indii	 ot-
cem	Janem	Medem.	Přispěla	na	dostavbu	inter-
nátu	pro	středoškolské	dívky	z	chudých	rodin.
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečné díky těm, kteří přispěli v období od 
1.2.2014 do 31.3.2014
Mgr.	Adlt	Miroslav,	Bayer	Tomáš,	Baštová	Aloisie,	
Benda	 Jan,	 Beneš	 Alfons,	 Benák	 Vladimír,	 Dr.	
Beránek	 Alois,	 Beránková	 Marie,	 Bezděk	 Jan,	
Bittner	 Josef,	 Blahuta	 Jan,	 Blokes	Andrej,	 Bláha	
František,	 Borková	 Hana,	 Borková	 Martina,	 Bo-
ráková	 Zdenka,	 Boudný	 Jaroslav,	 Brich	 Václav,	
Brtník	 Jiří,	 Brůna	 František,	 Budinská	 Drahomiř,	
Burget	Radek,	Busková	Milada,	Běhanová	Ludmi-
la,	Cabejšková	Marie,	Mgr.	Cano	Miroslav,	Chutná	
Františka,	Cigánková	Pavla,	Černuška	Pavel,	Čá-
pek	František,	Davídková	Lýdie,	Daňková	Eliška,	
Doležel	 Radek,	 Doleželovi,	 Dolníčková	 Hedvika,	
Dostalíkovi	Ladislav	a	Libuše,	Dreslerová	Jindřiš-
ka,	Duba	Roman,	Mgr.	Dubský	Zdeněk,	Dusílko-
vi,	Dřevjaná	Uršula,	Evanžinová	Františka,	Exner	
Karel,	 Faicová	 Josefa,	 Ing	 Faltýnek	 Josef,	 Farní	
sbor	 českobratrský	Třebíč,	 Felnerovi	 František	 a	
Mariana,	 Fialová	 Anna,	 Fojtík	 Josef,	 Fojtů	 Zde-
něk,	Frydrychová	Věra,	Fujáková	Růžena,	Gajdoš	
Milan,	 PhDr.	 Gleisner	 Karel,	 Gondorčin	 Juraj,	
Grecmanová	Marie,	Grimová	Magda,	Grym	Vác-
lav,	Haman	Josef,	Hamerníková	Marie,	Hanušová	
Marie,	Hanzalová	Ludmila,	Hanzl	Zdeněk,	Harso-
vá	Marie,	Hartigovi	M.+F.,	Hasalová	Jiřina,	Havel-
ka	 Karel,	 Herynková	 Miloslava,	 Hessová	 Marta,	
Hlavička	 Bohumil,	 Hobzová	 Hedvika,	 Holečková	
Běla,	 Ing	 Holub	 Vítězslav	 CSc,	 Holubcová	 Kvě-
ta,	Holubová	Ludmila,	Homolová	Jana,	Honigová	
Alena,	Horká	Marie,	Horák	Martin,	RNDr	Horáko-
vá	Milada,	Hošková	Ludmila,	Hořínek	Jiří,	Hradská	
Vlasta	a	Josef,	Hána	Vojtěch,	Jambor	Josef,	 Ja-
nečková	Věra,	Janousek	Martin,	Jansa	Petr,	Janů	
Věra,	 Jargusová	Anděla,	 Jarolímková	 Jaroslava,	
Jašková	 Marie,	 Jelínek	 Severín,	 Ježová	 Marie,	
JUDr	Jiříček	Vít,	Jiříčková	Marie,	Jónová	Veroni-
ka,	Kadeřábková	Hana,	Ing.	Kadlec	Jiří,	Kalinová	
Jaroslava,	RNDr	Kaláb	Dušan,		Kašicová	Jarosla-
va,	 Klimková	 Anna,	 Knos	 Jan,	 Knotková	 Marie,	
Kolářová	Anděla,	 Konečná	 Jana,	 Kongr.	 Šedých	
sester	Praha,	Kongregace	Sester	Nejsvětější	Svá-
tosti,	Kopečná	Jiřina,	Kotrncová	Jaroslava,	Kozel-
ská	Zdeňka,	Kozák	Jan,	Krajčová	Jarmila,	Krpeš	
Václav,	 Krčková	 Anna,	 Krčmářová	 Anna,	 Kuba	
Tomáš,	Kubalčíkovi,	Kuboňová	Marie,	Kunčarová	
Anežka,	Kupková	Pavla,	Kytl	Václav,	Kšírová	Ali-
ce,	Křížková	Františka,	Laifertovi	Jaromír	a	Fran-
tiška,	 Lazebníček	 Lukáš,	 Lišková	 Jitka,	 Lodrovi,	
Macháčková	Kateřina,	Macíčekovi	David	a	Petra,	
PhDr.	Mančalová	Jana,	Marková	Jana,	Ing.	Matú-
šová	 Marie,	 Matúšů	 Anežka,	 Mazanec	 Miloslav,	

Michalová	Olga,	Mikšátková	Jana,	Miškovská	Eu-
genie,	Mlejnecký	Jiří,	Mleziva	Jan	M.B.A.,	Mládek	
Pavel,	 Mlčáková	 Antonie,	 Mokrý	 Jan,	 Motanová	
Marie,	Muhlová	 Irena,	Mužíková	Eliška,	P.	Málek	
Vojtěch	 Václav,	 Neužilová	 Vítězslava,	 Nešetřil	
Kamil,	Novozámská	Vítězslava,	Nováková	Anež-
ka,	Nováková	Daniela,	Nováková	Veronika,	Něm-
cová	 Zdenka,	 Ondruš	 Jiří,	 Ondrušková	 Terézia,	
Ondrůjová	Anna,	Orlíková	Marie,	Pavelková	Eva,	
Pavlovská	Lenka,	Pokorná	Marie,	Polcar	Vladimír,	
Polášek	 Karel,	 P.	 Mgr.	 Poláček	 Bohumil,	 Pospí-
šil	 Milan,	 Potůčková	 Sylva,	 Pořízkovi	 Miroslav	 a	
Šárka,	Prasková	Elfrída,	Prchlíková	Jarmila,	Pro-
cházka	Vít,	Procházková	Alžběta,	Ptáček	Bořivoj,	
Přikrylová	Anna,	Radikovská	Marie,	Redemptoris-
té	 Frýdek	Místek,	Rohovská	Veronika,	Rybárová	
Mária,	 MUDr.	 Rádlová	 Marie,	 Ing.	 Rázek	 Adolf,	
Rýznar	 Jiří,	 Řeháková	Anna,	 Řičánková	 Blanka,	
Řk.	farnost	Bystré	u	Poličky,	Řk.	farnost	Kadaň,	Řk	
farnost	Louňovice	pod	Blaníkem,	Samková	Hana,	
Sarofinová	 Ludmila,	 Schneider	 Václav,	 Schwar-
zová	Irena,	Sekanina	Alois,	Severovi,	Sikora	Petr,	
MUDr	Skovajsa	Petr,	Skramušská	Vlasta,	Sladká	
Marie,	Slunečkovi	M.+M.,	Slámová	Eva,	Smrčkovi	
Jan	a	Marie,	Soběslavová	Hana,	Sokolová	Anna,	
Srbovi,	 Stařik	 Bohuslav,	 Stejskal	 Ivan,	 Stoklásek	
Josef,	Suchánek	Aleš,	Svobodová	Dana,	Svrčina	
Miroslav,	Synek	Luděk,	Šandrejová	Jana,	Šatán-
ková	Ludmila,	P.Mgr.	Šich	Josef,	Šimonová	Kvě-
toslava,	 Šimánková	 Milena,	 Škařupová	 Rozálie,	
Šmírová	 Eva,	 Šnajdar	 Martin,	 Šouláková	 Marie,	
Špačková	 Felicitas,	 Špičková	 Helena,	 Štikarová	
Emilie,	 Tauchmanová	 Anna,	 Temňáková	 Veroni-
ka,	Ing	Tichý	Borek,	Tomcová	Vlasta,	Tomek	Jan,	
Tvarochová	Jiřina,	Vala	Miroslav,	Valerovi	Tomáš	
a	Renata,	Vančíkovi	Jaroslava	a	Alois,	Vaněk	Pře-
mysl,	 Vaďura	 Petr,	 Vlasková	Agnesa,	 Vlnař	 Jiří,	
P.	Mgr.	Vlček	Josef,	Vlčková	Zuzana,	Ing	Vochoc	
Jan,	 Vojtíšek	 Václav,	 Vokatá	 Ludmila,	 Voláková	
Drahomíra,	 Vrbenský	 Jaroslav,	 Vrbenský	 Pavel,	
Ing.	 Vyskočil	 František,	 Vágnerová	 Marie,	 Vítovi	
Jakub	a	Matyáš,	PhDr.	Weinberger	Jan,	Wimmer	
Josef,	Zakopal	Karel,	Zbranková	Anna,	Zbytovská	
Evžena,	Zechovská	Monika,	Ing.	Záleský	Jaroslav	
Jitka,	 Záleský	Petr,	 Zálešák	 Josef,	 Zámečníková	
Anna,	 Ing.	 arch.	 Žalud	 Stanislav,	 Žantová	 Klára,	
Železná	Marta,	Ing	Žingor	Daniel,	Žídkovi	Marie	a	
Leo,	Žížalová	Marie

 Děkujeme také všem, 
kteří nechtějí být uváděni nebo jejichž jména 

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

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

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

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

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

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

Úkoly CSI mohou být:

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

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

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. František Kopečný.

MK ÈR E 12619

Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.

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

Køes�anská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8

750 11  PØEROV
CZECH REPUBLIC

O.P.

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 11

549 01 Nové Město nad Metují
CZECH	REPUBLIC

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

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

Za	redakci	a	úpravu	zpravodaje	zodpovídá
Ing.	Monika	Kahancová.

Tisk - Tiskárna Smola

Placeno převodem
982507-0334/2011 

Nové Město nad Metují
  549 01 

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


