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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.
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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.
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Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. Monika Kahancová.
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Nové Město nad Metují
  549 01 

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

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

Prosba
Dárci a příznivci, kteří posílají svůj 

peněžní dar poprvé, ať laskavě oznámí 
svou adresu. 

Vedení CSI děkuje za porozumění.

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

Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny!
(1 Kor 12:26)
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Křesťanská
mezinárodní 

solidaritaCSI
Christian Solidarity International

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

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

Na Zátorce 675/30

Praha, Bubeneč

160 00

Your Excellency 

Si Ťin-pching, President

via Velvyslanectví ČLR

Pelléova 71/18

Praha – Bubeneč

160 00

------------------------------------------------------------------------------------
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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!
  Na počátku roku 2019 bych chtěla poděkovat a ujistit Vás, že Vaše dary 
a přízeň věnovaná pronásledovaným křesťanům ve světě mají velikou dů-
ležitost a opodstatnění. S podobně zaměřenými organizacemi se totiž sho-
dujeme, že trend pronásledování je znepokojivě vzestupný. Mezi země, 
které jsou z hlediska útlaku křesťanů pro rok 2019  zvlášť hrozivé, řadíme 
lidnaté státy (Čína, Indie, Nigérie). Můžeme očekávat, že v Nigérii budou 
muslimští pastevci kmene Fulbů i džihádisté z Boko Haram pokračovat v 
ničivých útocích na křesťany. V roce 2018 zabili tisíce lidí, desetitisíce dal-

ších vyhnali z domovů. V Číně prudce roste vládní snaha kontrolovat a potlačovat náboženství 
včetně křesťanství. Nové zákony, které vstoupily v platnost v roce 2018 jsou namířeny tímto 
směrem. Velice zmatená je po podpisu smlouvy mezi Vatikánem a čínskými komunisty situace 
tamní rozdělené katolické církve.   V Indii poroste tlak ze strany hinduistických nacionalistů v 
souvislosti s obecnými volbami. Více nejen o situaci v těchto zemích uvnitř Zpravodaje.
 V předešlých 10 letech se CSI snažila zachraňovat křesťany (ale i Jezídy) na Blízkém vý-
chodě. Kdo pravidelně čtete Zpravodaj, víte, jak složitým a ničivým obdobím prošly starobylé 
blízkovýchodní církve. Západ dlouho vnímal destrukci křesťanství v místě jeho vzniku jen jako 
vedlejší „kolaterální“ ztrátu zásadních dějinných událostí, jakými bylo sesazení Saddáma Hu-
sajna v Iráku nebo všelijaké revoluce „Arabského jara“... K záchraně příslušníků náboženských 
menšin, které nebyly doposud úplně zničeny, se otevřeně přihlásil americký prezident Trump, 
když podepsal příslušný zákon na jejich ochranu. „Doufáme, že tento krok bude znamenat 
zahájení trvalé a jasné pomoci menšinám v nesnázích a že uvidíme důraz na opravdovou 
spravedlnost a odpovědnost za to, co se děje,“ uvedl Bashar Warda, katolický arcibiskup z irác-
kého Erbílu, jehož arcidiecéze má na starost pomoc tisícům křesťanů vysídlených v Kurdistánu 
a který se osobně zúčastnil prezidentského „podepisování“ v Oválné pracovně Bílého domu. 
CSI, která dobře zná komplikovanou situaci zbylých křesťanů a potíže s jejich návratem domů, 
vřele americkou iniciativu vítá.
 Ve Zpravodaji si můžete přečíst druhou část přednášky Mgr. Jana Petra Kosinky o novém 
pronásledování křesťanů v tzv. liberálních demokraciích.
 Ve spolupráci s nakladatelstvím Lukáše Lhoťana, jsme pro Vás připravili český překlad knihy 
amerického novináře a redaktora, Johna L. Allena – Globální válka proti křesťanům. Pokud 
budete mít o tuto zásadní knihu mapující fenomén pronásledování  zájem, objednávejte ji na 
www.lukaslhotan.cz, a pro získání výrazné slevy do poznámky uveďte heslo CSI.  
 V tomto Zpravodaji posílám dárcům potvrzení o daru pro daňové účely. Prosím dárce, kteří 
mají také o potvrzení zájem 
a jejichž adresu nemám (z 
bankovního výpisu ji nezjis-
tím), aby mi sdělili adresu 
na  kterou mám potvrzení 
zaslat. Děkuji.
 V novém roce, prosím, 
nezapomínejme na proná-
sledované křesťany a mod-
leme se za obrácení jejich 
pronásledovatelů!

Ing. Monika Kahancová
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O své dojmy se podělil Ing. Pavel Nohel

Otevřený den (dále OD)
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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-
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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-
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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 
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ným způsobem v různé intenzitě asi sto 
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Především modlitbou. A mně chybí, že 
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zemí a ty křesťany navštívit. Já sám vím, 
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Česká pobočka Křesťanské mezinárodní so-
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Jednak jsou to protestní karty – máme 
na ně kladné odezvy, prostě se nám po-
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– také za peníze našich dárců. 

Indie – Úspěšný závěr intenzivního projektu
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tou pomoc.  Otevřením Vzdělávacího centra 
byl projekt úspěšně završen.

Mladé ženy mají dík novému 
centru perspektivu

 Křesťané ze spolkového státu Urísa byli 
brutálně napadeni hinduisty. Při pogromu 
byly tisíce lidí raněny a více než 100 zabito. 
Přes 50 000 domů bylo zničeno. Ve spolu-
práci s naším indickým partnerem jsme po-
skytovali postiženým první naléhavou po-
moc.

Vzdělávací centrum
Dlouhodobá pomoc
 Krátce po napadení bylo nutné postiženým 
dodat celty, oblečení, potřeby na vaření ale 
především poskytnout lékařské ošetření. V 
další fázi se pomoc soustředila na obnovu 
domů. Před pěti lety jsme pak zahájili hospo-
dářský projekt. S velkým přispěním místního 
partnera se nám podařilo pomoci více než 

200 postiženým rodinám. Projekt byl zamě-
řen na výstavbu domů a rozvoj pěstování ze-
leniny se záměrem podpořit soběstačnost.

Budoucnost pro postižené děti
 Z mnoha dětí se po útoku stali sirotci 
nebo polosirotci. Mnohé z nich prchaly bez 
ochrany do 350 km vzdáleného velkoměsta 
Bhuvanéšvar. Jeden pastor pro ně sice ote-
vřel útulek, ale v roce 2015 byl přijat zákon, 
podle kterého se musely děti vrátit domů. 
Proto se CSI rozhodla co nejrychleji pro ně 
vybudovat v Kandhamal vzdělávací cent-
rum, aby hlavně děvčata nezůstala na ulici.

Učebna IT



4 5

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

 Raymond Koh a Amri Che Mat zmize-
li beze stopy. Pastor Raymond je křesťan, 
Amri je údajně šíitský muslim. Podle infor-
mátora byli uneseni policií. CSI požaduje 
nezávislé vyšetřování.
 „Je to tragédie, že stále nevím, kde je můj 
manžel a co se s ním stalo.“ Susanne Liew, 
manželka pastora Raymonda.
       Raymond Koh

Pozdě v noci 12. května 
2018 někdo zaklepal na 
dveře Norhayati Mohda 
Ariffiny. Ten večer se 
Norhayati  dozvěděla, 
proč její manžel, Amri 
Che Mat o rok a půl 
dříve zmizel. Noční ná-
vštěvník se ukázal být 
policistou. Byl zapojen 

do vyšetřování proti Amrimu  a nyní má vý-
čitky. Potvrdil, co si  Norhayati dlouho mysle-
la – Amriho uneslo policejní komando.
Unesen, kvůli šíitské víře
 45 letý Amri je sociální pracovník a zakla-
datel charitativní pomoci v malajském státě 
Perlis. V noci 24. listopadu 2016 zmizel beze 
stopy a dosavadní snaha policie nevedla k 
objasnění zmizení. To ale není překvapivé. 

Šetření provádějí policisté, kteří podle po-
licejního důstojníka Shamzainiho jsou pří-
slušníky zvláštní policejní inspekce.
 Policejní důstojník Shamzaini informoval i 
o druhém případě: Raymond Koh byl une-
sen stejnou speciální silou jako Amri. Zatím-
co u Amriho šlo o šíření „šíitské víry a obcho-
dování s měnou,“ u pastora Raymonda byla 
důvodem jeho evangelizační a pastorační 
činnost, která „svádí muslimy k odpadlictví“.
Proselytismus důvodem únosu
 Pastor Raymond Koh (64 let) je také so-
ciálním pracovníkem a zakladatelem orga-
nizace Harapan Komuniti, která podporuje 
svobodné matky s dětmi a oběti AIDS.  Už 
v roce 2011 byl policií rozpuštěn festival po-
řádaný jeho organizací a Koh byl obviněn z 
evangelizace muslimů. Nicméně nikdy nebyl 
obžalován.
 Pastor Raymond byl unesen za bílého dne 
13. února 2017. Kamery zaznamenaly prů-
běh události - maskovaní únosci přijeli ve 
třech černých SUV, zatáhli  Koha do jedno-
ho z vozů a zmizeli. Celá akce netrvala ani 
minutu.
 Kromě Pastora Raymonda  a Amri Che 
Mata zmizeli ještě další dva lidé. Křesťanský 
pár Joshua Hilmy a Ruth Sitepu zmizeli beze 

 Nyní je cent-
rum dokončeno. 
Žákyně mohou 
získat vzdělání v 
oboru IT, vyučit 
se prodavačkou 
nebo šičkou. 
Mnoho dívek 
z chudých po-
měrů, které do-
posud neměly 
šanci získat ja-
kékoliv vzdělání, 
tak může najít 
uplatnění na trhu práce. Mezitím se i vláda uvolila podílet se na krytí nákladů na školné a 
vzdělávání, takže činnost CSI může být ukončena. Děkujeme všem dárcům, kteří roky štědře 
podporovali náš projekt.

Zdroj CSI

Malajsie - Předseda vlády by měl prověřit únosy
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Pomoc CSI v Indii

Tábor utečenců

Utečenci před stanem

stopy v listopadu 2016.
Bariéra mlčení

Raymond Koh s manželkou
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Zdroj CSI

 
 
 

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi
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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

Nigerie – Bývalá sexuální otrokyně nyní úspěšně obchoduje

 Rebecca Bitrus byla unesena  džihádisty z 
Boko Haram (BH) a znásilněna. Po osvobo-
zení se znovu provdala za svého muže a v 
únoru 2018 byla pozvána papežem Františ-
kem do Říma. Dík CSI je dnes spokojenou 
vedoucí malého obchodu.
 V srpnu 2014 přepadli teroristé z BH Re-
becčinu rodnou vesnici Pulka v severový-
chodní Nigerii. Při pokusu o útěk byla mladá 
křesťanka i se svými syny zajata. Uprosila 
manžela, aby utekl, protože jinak by byl urči-
tě zabit.
 Džihádisté ji nutili přestoupit na Islám, ale 
protože odmítla, vyrvali jí staršího syna a 
před očima utopili v řece. V táboře byla Re-
becca donucena k sňatku s muslimem z BH 
a otěhotněla.

Útěk umožnila armáda
 Po dvou letech zajetí se Rebecce podařilo 
uprchnout, protože armáda zaútočila na tá-
bor BH. Své šestiměsíční  dítě  chtěla nejpr-
ve nechat v táboře, aby jí nepřipomínalo dě-
sivé období, ale nakonec se nechala uprosit 
od svých starších dětí a vzala dítě s sebou. 

 Po čtyřech týdnech na útěku dorazila do 
vesnice Nchard, kde se jí ujali vojáci. Armá-
da ji dopravila do severonigerijského města 
Maiduguri a setkala se se svým manželem. 
Rodina pak našla azyl v katolickém uprchlic-
kém táboře.
Úspěšný nový začátek
 Biskup Oliver Dashe Doeme Rebecčina 
muže přesvědčil, aby ji znovu přijal jako 
manželku. Těžce nesl, že v zajetí BH při-
vedla na svět děti. Na důkaz usmíření měli 
znovu symbolickou svatbu.

 V srpnu 2017 se spolupracovník CSI Fran-
co Majok setkal s Rebeccou a její rodinou 
v uprchlickém táboře. Seznámil se s jejím 
příběhem a umožnil jí otevřít si vlastní ob-
chůdek. Rebecca je dnes úspěšná obchod-
nice a je velmi vděčná:  „Můj život se obrátil 
k dobrému. CSI k tomu velmi přispěla.“

 V únoru 2018 byla Rebecca pozvána pa-
pežem Františkem na návštěvu do Říma. 
Chválil ji jako statečnou křesťanku, která 
přes velké pronásledování a mateřské utr-
pení zůstala věrná víře.                Zdroj: CSI
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Dear Mr. Lariani,

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

Yours sincerely and respectfully

  
   Place, date / Místo, datum      Signature / Podpis
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sv. František z Assisi

Jižní Súdán – Osvobozeným otrokům hrozí hlad
 Většina otroků v súdánském zajetí musela 
roky snášet nejen ponižování a mučení, ale 
často také hladověli. Proto je důležité, aby 
po osvobození dostávali dlouhodobě dosta-
tečnou stravu. CSI se snaží přispět přidělo-
váním osiva.
 Amiir Akol Tong (22) hladověla po celou 
dobu zotročení. Až do osvobození neznala 
pocit nasycení. Byla unesena téměř před 
20 lety a zotročena. K jídlu měla jen zbytky 
od stolu majitelů, ale těch nebylo na utišení 
hladu dost. Neměla dost sil na každodenní 
tvrdou práci a proto musela snášet nadáv-
ky a bití. Navíc ji často její majitel napadal a 
znásilňoval.

 Amiir byla před nedávnem prostřednictvím 
súdánského obchodníka, který pracuje pro 
CSI, z krutého otroctví osvobozena. Spolu s 
dalšími osvobozenými otroky byla doprave-
na zpět do vlasti. (viz foto na titulní straně)

Osivo pro každého osvobozeného otroka
 CSI klade velký důraz na to, aby bývalí ot-
roci po svém návratu nebyli ponecháni své-
mu osudu, ale byli vybaveni startovací po-
mocí a integrováni do vesnické společnosti.
Zvláště je důležité, aby osvobozené otroky-
ně, jako Amiir, dostávaly vydatnou stravu a 
mohly se o sebe dlouhodobě postarat. Proto 
po svém návratu dostávají značné množství 
osiva prosa a podzemnice olejné a k tomu 
nářadí pro obdělávání pozemku. Část prosa 
použijí hned pro svou výživu.
 Také Amiir byla po svém návratu do vlas-
ti obdarována CSI. „Jsem CSI nekonečně 
vděčná. Je to pro mne pocit, jako bych byla 
na jiném světě, když se mohu poprvé dosyta 
najíst a nehladovět.“

Irák – Návrat domů se slzami radosti
 Před dvěma lety se zástupci CSI setkali v uprchlickém táboře s Ghazalou.  85 letá Ghazala 
se svěřila, že doufá v návrat domů. Doufala, že 
opustí uprchlický tábor v iráckém Kurdistánu, kam 
musela spolu s dalšími desetitisíci iráckých křes-
ťanů a Jezídů uprchnout před terorem Islámského 
státu.  To se teď stalo. 
 Ghazala si prohlíží pokoj s televizorem na po-
lici. Kolem jsou fotografie: oslavy, rodina, přátelé. 
Těší se na budoucí život. Na život, který se bude 
podobat životu před příchodem IS. Vzpomíná na 
zlaté časy, kdy byla v životě šťastná. Při pohledu 
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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.

 Vatikán vloni podepsal dohodu s Čínou, 
podle které se komunistická strana bude po-
dílet na jmenování čínských biskupů.  V po-
sledním roce zároveň Peking značně vystup-
ňoval náboženské pronásledování. Dohoda 
jakoby povzbudila Peking ve snaze zničit 
všechny své nepřátele, reálné i imaginární, 
včetně nepovolených náboženských skupin. 
Jen ve druhém prosincovém týdnu zadrželi v 
Číně kolem 100 lidí včetně pastora Wang Yi, 
který sloužil v evangelikální církvi Early Rain 
Covenant Church v hlavním městě provincie 
Sečuán,  Čcheng-tu. Společenství bylo již 
dlouho trnem v oku partajníků, protože de-
setiletí usilovalo o čestnost, spravedlnost a 
náboženskou svobodu.

 Uplatnili se např. při odstraňování násled-
ků ničivého zemětřesení v Sečuánu v roce 
2008, kdy zahynulo 90 000 obyvatel, včetně 
mnoha dětí ve zřícených školách.

pastor Wang Yi

na portrétní fotografii se směje a konstatuje: 
„Jak jsem stará!“
Touha po domově
Vzpomínky pak střídá recitace básně v pra-
starém aramejském nářečí a brzo přechází 
i do zpěvu.  Hlas má pevný a zpěv zasahu-
je srdce všech posluchačů. Rozléhá se po 
domě, do kterého se  Ghazala tak toužila 
vrátit.
Zlé probuzení
 Ghazala žila se svou švagrovou Viktorií v  
pokojné vesnici na Ninivské planině, neda-
leko  Karakoše. Toho srpnového rána v roce 
2014 ženy časně ráno vstaly a vydaly se na 
pravidelnou modlitbu do kostela. Kostel byl 
ale zamčený, na faře nikdo neotvíral, vesni-
ce jak po vymření. V dálce zpozorovaly nad 
klášterem svaté Barbory, ochránkyně vesni-
ce, vlát černý prapor IS. Strachy se zamkly 
doma a neotevřely celé čtyři dny, dokud jim 
nedošly zásoby potravin a vody. Otevře-
ly tedy dveře a do domu vešli tři ozbrojení 
vousáči:  “Co tu ještě děláte?“ řvali.  Sko-
ro dva týdny žily pod nadvládou IS. Dostaly 
na vybranou – buď konverze k islámu, nebo 
odchod aniž si cokoliv mohou vzít s sebou. 
„Byla jsem 80 let křesťanka a teď mám změ-
nit náboženství?“ řekla Ghazala a volila 
útěk.

Konečně doma
Neustálý strach z Islámského státu, nebez-
pečný útěk do iráckého Kurdistánu, strádání 
v uprchlickém táboře -  to vše je už minu-
lost. „Nikdy jsem si nemyslela, že ještě uvi-
dím svoji vesnici“, řekla vděčně Ghazala. „V 
uprchlickém táboře jsem se modlila, abych 
mohla ve své vesnici alespoň umřít, když už 
je všechno poničeno“.
 Ghazala je jedním z prvních uprchlíků, kte-
ří se v září 2017 mohli vrátit do poničeného 
Karamleše. Její dům stojí a nebyl naštěstí 
příliš poničen. Mezitím se vrátilo dalších asi 
tisíc obyvatel vesnice. Asi čtvrtina původní-
ho počtu před vpádem IS. Švagrová Viktorie 
vycestovala do Jordánska.

Zdroj:  CSI

Čína stupňuje  pronásledovatelů náboženství
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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.

 Docela nedávno pastor Wang otevřeně 
kritizoval čínského vůdce Si Ťin-pchinga. 
V textu „Meditations on the Religious War“ 
(rozjímání o duchovní válce) o 7000 slovech, 
popsal přístup strany k náboženskému hnu-
tí. Inicioval také petici proti dalším novým 
pravidlům o náboženských skupinách, která 
Peking vyhlásil loni v únoru a která posky-
tují větší zákonnou podporu Siovu tvrdému 
zákroku zahájenému v roce 2015 s cílem 
dostat všechny náboženské skupiny pod 
kontrolu strany.
 V hledáčku tvrdého zákroku jsou nere-
gistrované církve, také známé pod názvem 
domácí nebo „podzemní“. Ty nechtějí být 
kontrolovány státem řízenými asociacemi, 
kontrolujícími jak katolickou církev tak pro-
testanty. Je ironické, že Zákrok úřadů proti 
tzv. „odpadlickým“ církvím vrcholil v prosin-
ci, kdy si 10.12. svět připomíná Mezinárodní 
den lidských práv a 70. výročí přijetí Všeo-
becné deklarace lidských práv OSN.

Věřící na troskách kostela
 Katolíci, kteří jsou členy podzemní církve, 
budou nadále trpět. Minimálně čtyři kněží a 
jeden biskup byli v minulých dnech zadrženi 
a jsou nuceni k „převýchově“. Budou vězněni 
tak dlouho, dokud neprojeví věrnost Pekingu 
a nikoliv Římu.
Kampaň proti Ujgurům
 Obludná je i kampaň proti etnickým musli-
mům - Ujgurům - v provincii Sin-ťiang. Turko-
tatarská minorita je tvořena asi 10 miliony lidí 
a žije v severozápadní provincii země. Svět 
pozoruje s neklidem transporty desetitisíců 

Ujgurů do „ převýchovných“ táborů. Peking 
se snaží brutálně potlačit separatistické ten-
dence. V táborech je už více než milion lidí. 
Jsou vytrženi ze svých rodin a společenství.  
Kritici hovoří o „kulturní genocidě“ ze strany 
vedení provincie, které tak údajně bojuje 
proti islamismu, separatismu a terorismu.
Rohingové v Myanmaru
 Situace v Sin-tiangu  má tragické dopa-
dy i na milion Rohingů v Myanmaru. Ti žijí 
v provizorních uprchlických táborech v sou-
sedním už tak silně přelidněném Bangladéši 
poté, co byli vyhnáni ze země armádou. Exo-
dus, který začal předloni v srpnu, stále trvá. 
Pokus o jejich repatriaci loni v listopadu ne-
vyšel, protože se většina  Rohingů  z mnoha 
důvodů stále bojí do Myanmaru vrátit. Mírné 
zlepšení situace je  očekáváno v nastávají-
cích měsících.
 Rohigové nejsou jedinou obětí nábožen-
ské perzekuce v Myanmaru – na severu 
země pokračuje občanská válka, kde pře-
vážně křesťanští Kačinové pokračují již sed-
mým rokem v boji za nezávislost. Bojují proti 
stejné armádě, která vyhnala  Rohingy.
Nejen Čína a Myanmar
 Čína a Myanmar nejsou zdaleka jedinými 
asijskými autoritativními režimy, které růz-
nými způsoby vystupňovaly v minulém roce 
pronásledování náboženských menšin. Také 
křesťané v Pákistánu a Indii tlaku zvláště v 
oblastech obývaných etnickými menšinami.
 Dokonce křesťanské Filipíny s 80 miliony 
katolíků, milionem protestantů a nejméně 10 
miliony muslimů mají prezidenta, Rodrigo 
Duterteho, který napadá církev.
Ani výhled na rok 2019 není optimistický
 Tvrdě postupuje islám ve spojení s opo-
zicí vedenou bývalým generálem Prabowo 
Subiantem v Indonésii. Umírněný prezident 
Joko Widodo je občas označován za „slabé-
ho“ muslima. Aby posílil svou náboženskou 
věrohodnost, zvolil si za svého partnera do 
voleb vlivného islámského učence Ma‘rufa 
Amina. Radikálové jsou v dříve tolerantní 
Indonésii na postupu. Množí se útoky na 
kostely. Zcela nové jsou zprávy o útocích na 
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mše svaté a modlí se. Nesvědčí to o velké 
toleranci státu?
Kardinál Zen: Kostely jsou opravdu otevře- 
né, také bylo několik nových, velkých a krás-
ných kostelů postaveno, jiné byly opraveny. 
Věřící mohou chodit na bohoslužby, zpívat 
a slavit liturgii. Ale církev není jen to. Církev 
musí být také organizována. Tato organiza- 
ce se musí občas měnit, ale to má svá pravi-
dla, která byla daná Ježíšem Kristem. Ježíš 
vybral apoštoly jako základy pro svoji cír-
kev. Mezi nimi je hlavou svatý Petr. My dnes 
mluvíme o papeži a biskupech jako před-
stavených v církvi. Ale v Číně dnes řídí cír-
kev „Vlastenecké sdružení“. A směrnice pro 
„Vlastenecké sdružení“ dává vláda. Bisku-
pové například nesmějí volně kontaktovat 
papeže. To je proti zvyklostem a není to plná 
svoboda.

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

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

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

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

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

Náboženská svoboda v Evropě

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

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

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

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

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

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

 V době, kdy se křesťané na celém světě připravují na oslavu narozenin  Ježíše, křesťané 
v Číně čelí trvalému pronásledování, jehož intenzita před Vánocemi ještě roste.
 Byly zavřeny tři velké kostely: V 
září byl násilně zavřen kostel círk-
ve Sion v Pekingu, potom začát-
kem prosince kostel evangelikálů            
v  Čcheng-tu, a minulý týden kostel 
v Kuang-Čou.
 Pastor Wang Yi a jeho žena Jing 
Rong byli obviněni z pokusu o roz-
vracení státu – tedy těžkého zloči-
nu, za který hrozí až 15 let vězení. 
Pastor Wang vystupoval neohrože-
ně proti státem podporovaným círk-
vím a hájil pravdy Písma.

Pastor Wang se ženou Jing Rong
 V tušení, že se o něj začne moc zajímat, vyzval své věřící dopisem k vytrvalosti ve víře po 
dobu jeho věznění. Pronásledování ale už následně čelí i řadoví věřící – jde totiž o početnou 
evangelikální církev. 
 Pastor Wang se společně s řadou dalších pastorů a učenců v roce 2006 setkal s prezidentem 
George W. Bushem. Jeden z oficiálních učenců, který se také schůzky zúčastnil, Li Biguang, 
zemřel záhadně krátce po návratu do Číny. Okolnosti jeho smrti jsou velmi podezřelé a mezi-
národní společenství se obává, že podobný osud může potkat i pastora Wanga a jeho ženu.
Jsou jedněmi ze sta křesťanů, kteří byli před blížícími se Vánocemi zatčeni. Následují tak již 
dříve zatčené prominentní křesťanské vedoucí a právníky, kteří nesou cejch odpůrců režimu 
prezidenta Si.                                                                                                        21. 12. 2018

Čínští křesťané čelí před Vánocemi rostoucímu  pronásledování 

protestanty v Papui, kteří již desítky let agitu-
jí pro samostatnost.
 Také náboženské menšiny v Indii a Srí 
Lance nejsou v bezpečí. Indii čekají na jaře 
všeobecné volby a hinduistická vláda dovo-
luje radikálním skupinám napadat křesťany 
a muslimy.
 Na Srí Lance možný návrat bývalého pre-
zidenta Mahinda  Rajapaksado tentokrát v 
pozici předsedy vlády zneklidnil etnické Ta-
mily. Pokud nejvyšší soud schválí jeho kan-
didaturu, lze v zemi očekávat chaos. V této 
převážně buddhistické zemi je kolem 2 mili-
onu Tamilů.
 V převážně buddhistickém Thajsku ar-
máda a bezpečnostní síly celou poslední 
dekádu bojují ve třech jižních provinciích s 
muslimskými separatisty. I když armáda hle-
dá kompromis a počet útoků prý za poslední 
dva roky poklesl, střelba a bombardování 

pokračuje a cílem je přinutit povstalecké sku-
piny k přijetí pravidel Bangkoku.
 Do toho všeho by měly promluvit ty země 
regionu, které hájí svobodu náboženství. 
Nelze v těchto záležitostech stále jen spo-
léhat na pozitivní zásahy Bílého domu a na 
znepokojení některých skupin v Kongresu. 
Mnohem větší aktivita by měla přicházet z 
demokratických zemí regionu jako Austrálie, 
Nový Zéland, Japonsko, Jižní Korea a Taj-
wan, které respektují lidská práva.
 K pronásledování muslimů v Myanmaru 
a Číně by se měly vyslovit také islámské 
země. Ty ale pozoruhodně mlčí i k pogro-
mům v Číně. Její obrovský obchodní poten-
ciál, podpora investic a vývoz zbraní slouží 
k umlčování národů. Právě nyní je ale čas, 
aby muslimové promluvili a zastali se svých 
bratří ve víře.

Michael Saitsbury 12/12/2018
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„Vlasteneckého sdružení“ a tak zvaná církev 
podzemní. Jak se k sobě obě chovají?
Kardinál Zen: Třeba v Šanghaji jsou obě 
oddělené, ale neválčí – každá jde svou ces-
tou. Oficielní církev má samozřejmě více 
možností. Má velký seminář a pěkné kostely. 

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

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

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

Náboženská svoboda v Evropě

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

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

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

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

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

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

Čína - Opozice se šíří do dalších oblastí a stále sílí
 Již několik měsíců probíhá v Číně kampaň 
namířená proti domácím církvím, kvůli kte-
ré musela řada společenství po celé zemi 
ukončit činnost. Eric Foley z korejského 
Hlasu mučedníků k situaci poznamenává: 
„Začátkem letošního roku státní instituce po-
stupně zakazovaly činnost stále většímu po-
čtu malých neoficiálních společenství a bed-
livě sledovaly reakci zahraničí. Po zjištění, 
že toho křesťané v ostatních zemích mnoho 
nedělají, se časem osmělily a přistoupily k 
zakazování i těch největších.“

Ilustrace: Hlas mučedníků Korea
 V září byla podobným způsobem ukonče-
na činnost „církve Sión“, která představova-
la jedno z nejrozsáhlejších hnutí podzemní 
církve v celé zemi. Začátkem prosince došlo 
ke koordinovanému zátahu na členy Early 
Rain Covenant Church (Časný déšť). Podle 
poslední zprávy bylo zadrženo více než 100 
členů tohoto hnutí. Mnozí z nich byli později 
propuštěni, třináct vedoucích však bylo ofici-
álně vzato do vazby a čekají na obvinění.
 Terčem zatím poslední rozsáhlé akce se 
stalo společenství Žung-kuej-li v Kuang-čou. 
Nejméně 60 policistů a dalších zástupců 
státních orgánů 15. prosince ráno narušilo 
průběh biblického vyučování pro děti. Poli-
cisté se zdrželi celý den, který strávili kon-
fiskací majetku, včetně více než 4000 knih. 

Všechny vstupy do budovy byly úředně za-
pečetěny. Společenství, jehož bohoslužeb 
se každý týden účastní tisíce lidí, založil Sa-
muel Lamb Sien-kao, jeden z nejznámějších 
představitelů hnutí domácích sborů v Číně.

Nedělní škola
 Zatímco se úřady poslední dobou soustře-
ďují zejména na velká společenství, podob-
ný osud stále postihuje i mnoho menších. 
Jak uvedl Pchiao Ťün-jing z online časopisu 
Bitter Winter (Trpká zima): „Každé ukončení 
činnosti domácího společenství probíhá po-
dle stejného, velmi znepokojivého scénáře. 
Přesto je každý příběh jedinečný a zaslouží 
si, aby se o něm mluvilo.“ Křesťané navzdo-
ry nebezpečí pokračují ve společném setká-
vání. Členové společenství z Ta-čching se z 
bezpečnostních důvodů scházejí na odlehlé 
prasečí farmě. Jiní pořádají bohoslužby pod 
širým nebem i v chladném zimním počasí. 
Navzdory protivenství a problémům Bůh 
svou církev v Číně stále buduje (Matouš 
16,18).
 Pamatujte v modlitbách na odvážné křes-
ťany, kteří si navzdory veškerému pronásle-
dování zachovávají pevnou víru. Kéž se také 
zahraniční státníci důrazně postaví proti po-
rušování svobody čínských občanů.                                  

 Zdroj: ChinaAid

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

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

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

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

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

Čína - Kardinál Zen zaslal dopis  papeži Františkovi
„Duchovní podzemní církve  plakali“
 HONG KONG, 12. listopadu 2018  - Kar-
dinál Joseph Zen napsal dopis papeži Fran-
tiškovi, ve kterém podrobně popisuje utrpení 
katolíků v Číně od doby, kdy Vatikán pode-
psal dohodu s komunistickou vládou. Kardi-
nál Zen odcestoval koncem října do Říma, 
aby dopis o sedmi stranách předal papeži 
Františkovi. Měl v úmyslu s papežem pro-
mluvit a prosit ho, aby věnoval pozornost 
krizi, která zasáhla podzemní katolickou cír-
kev v Číně. Zen (86), chce znovu promluvit 
s papežem, protože to podle jeho slov může 
být naposledy. 8. listopadu řekl kardinál, na-
rozený v Šanghaji, agentuře ucanews.com, 
že duchovní podzemní církve  plakali, proto-
že Vatikán podepsal dohodu s Čínou o jme-
nování biskupů. „Byli úředníky nuceni, aby 
se připojili k (schizmatické) čínské katolické 
vlastenecké asociaci a aby získali kněžský 
certifikát s odůvodněním, že papež podepsal 
prozatímní čínsko-vatikánskou dohodu,“ řekl 
kardinál Zen mediální skupině. Protože je 
dohoda neveřejná, legitimní katoličtí du-
chovní nevědí, jaké má Svatý Otec úmysly. 
Někteří kněží uprchli a někteří zmizeli, proto-
že nevědí, co mají dělat. Jsou rozčileni, pro-
tože nevědí, zda to, co jim říkají, je pravda, 
nebo ne,“ řekl Zen. Kardinál Zen v dopise 
popsal některé útrapy duchovních – od kon-
fiskací peněz přes obtěžování civilními úřa-
dy až po věznění a popravu. „Vatikán je ale 
nepodporuje a považuje je za potížisty, kteří 
nepodporují jednotu. To je nejbolestnější.“ 
řekl kardinál.

Kardinál Zen a kardinál Parolin

 Zen byl také překvapen výrokem papeže 
Františka, že čínští katolíci by měli být „pro-
roky a měli by někdy kritizovat vládu“. „Jsem 
velmi překvapen, že nerozumí situaci čínské 
církve,“ řekl. Zmíněný kardinál znovu obvinil 
poradce papeže Františka, především jeho 
ministra zahraničí, kardinála Pietro Parolina. 
„Je velmi zkušený. Vidí i ošklivou tvář Číny“ 
řekl Zen.“Ve skutečnosti čínské straně nedů-
věřuje. Jde mu pouze o dosažení cíle -  zalo-
žení diplomatických vztahů.“
 Součástí chybného postoje k Číně, který 
nebere v potaz závažnost osudu katolíků v 
Číně došlo také k chybnému výkladu dopisů, 
které papež Benedikt napsal o církvi v Číně 
během vlastního pontifikátu. Někteří věří, 
že Benedikt považoval podzemní církev za 
„abnormální“, ale Zen trvá na tom, že tomu 
tak není. „Papež Benedikt XVI. nehovořil o 
abnormalitě samotné podzemní církve, ale 
nenormálnosti čínské situace. Intervence 
vlády vedou k tomu, že církev se nemůže 
chovat normálně, takže biskupové, kněží a 
věřící musejí odejít do „ podzemí.“

 Vládní zásah do církve znamená, že k udr-
žení víry musí církev zůstat v podzemí. Sou-
částí této víry je uznání vládnoucího papeže 
jako Kristova vikáře.
 „Nemůžeme na papeže útočit. Jestliže 
tentokrát papež udělal chybu, doufám, že 
chybu uzná, a pokud ne, doufám, že budou-
cí papež chybu napraví. V každém případě 
jde o konečné rozhodnutí papeže.“ řekl Zen 
ucanews.com.
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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-

Jan Petr Kosinka
Pokračování z minulého čísla

Výše (v minulém Zpravodaji – pozn. red.) jsem uvedl, že případ Butti-
glione byl určitým zlomovým bodem. Po něm následovalo poměrně 
rychlé utahování šroubů ve směru nastupující ideologie. Dnes se 
konflikt projevuje zejména v těchto oblastech:
a) Samotným jádrem současného sporu je pojetí člověka a lidských 
práv. Na jedné straně stojí objektivní zakotvení lidských práv ať už v 
metafyzické realitě nebo antropologické podstatě člověka, a z toho 
vyplývající jejich povaha – tedy člověk je může poznávat, objevovat, 
upřesňovat, nalézat, ale nikdy libovolně konstruovat. Ze své povahy 
jsou tedy objektivní. Proti tomu stojí představa „diskursivního“ pojetí 
lidských práv, či konstruktivistických teorií, která se svými ambicemi 
sebestvoření „plně autonomního“ člověka nemůže neevokovat při-
pomínku starozákonních ambicí Babyloňanů, přičemž způsob jejího 

prosazování v jistých kontextech opět vyvolává určitou reminiscenci na pojetí práva jako 
petrifikované vůle vládnoucí třídy.
b) Z konkrétních lidských práv je to především otázka nedotknutelnosti lidského života od 
početí do přirozené smrti. Tedy otázka potratu a tzv. euthanasie.
c) A neméně i mediálně vděčná debata o významu a pojetí lidské sexuality a s tím těsně sou-
visející otázky pojetí manželství, které je čím dál více osamoceně pouze křesťany vnímáno 
jako exkluzivní a trvalý svazek jednoho muže a jedné ženy, jehož důležitým účelem je mimo 
jiné i plození a výchova dětí.
d) S tímto bodem potom souvisí představy o vztahu mezi mužem a ženou a jejich vzá-
jemném postavení v rodině, o vztahu ke státu i škole jakožto instituci, která tyto hodnoty 
společensky petrifikuje a reprodukuje, ať už v podobě širšího kulturně hodnotové zázemí či 
tvorbou příslušného předporozumění, nebo prostřednictvím skrytého kurikula nebo specific-
ky zaměřených předmětů (občanská výchova, sexuální výuka apod.).
e) V neposlední řadě je otázka veřejné prezentace náboženství a jeho vyznávání. Zde jsou 
křesťané atakováni ze dvou stran, jednak od militantních sekularistů, kteří ještě dobojovávají 
války o vytlačení křesťanství z veřejného prostoru (kauza Lautsi1 , veřejná prezentace nábo-
ženských symbolů v zaměstnání apod.), a zároveň čím dál více ze strany muslimů, kde již i 
v Evropě dochází k masivnímu nárůstu útoků na křesťany ze strany vyznavačů islámu, a to 
jak čerstvých emigrantů, tak i těch, kteří jsou v Evropě již delší dobu usedlí. 
 Co je však ještě závažnější: ve společnosti zbavené ctností a vědomí existence ob-
jektivní pravdy, a tedy schopnosti formulovat (objektivní) obecné dobro, začíná totiž 
čím dál více platit, že posledním argumentem v diskusi je síla, respektive strach z jejího 
použití. Jedině tak si lze totiž vysvětlit např. naprosto rozdílný přístup v některých státech, 
například ve Velké Británii, k muslimské komunitě a ke katolíkům – na jedné straně úvahy o 
zavádění prvků práva šaría do národního práva (britského) a existence nogo zones a na dru-
hou stranu zákaz a zrušení celé sítě katolických adopčních agentur, když odmítaly provádět 
adopce dětí homosexuálním párům. Nakonec tuto neuvěřitelnou pokřivenou optiku dvojího 
metru jistých (údajně) liberálních elit jsme mohli zažít v přímém přenosu i u nás v souvislosti 
s blasfemickými divadelními představeními režiséra Frjliče v Brně.

Nástup nového pronásledování křesťanů v tzv. liberálních 
demokraciích – 2.část
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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!

 Jaké jsou tedy konkrétní projevy pronásledování křesťanů v Evropě? Vídeňská Observa-
toř projevů intolerance a diskriminace proti křesťanům, která tyto jevy monitoruje již asi 15 
let, vydává o tom pravidelné výroční zprávy. Například poslední z roku 2018 se vztahuje k 
situaci v rozmezí let 2016 a 2017 a jednotlivě stručně popisuje celkem více než 500 inci-
dentů či útoků na křesťany, kde důvodem bylo buď samotné náboženství oběti, nebo nějaký 
její postoj, který inherentně vyplývá z její příslušnosti ke křesťanství. Jsou zde zastoupeny 
jak drobnější útoky, tak ale i několik vražd. Samotná Observatoř rozlišuje mezi „intolerancí“ 
a „diskriminací“ a mezi „squeeze“ (útisk) a „smash“ (rozbití). Pod pojmem „intolerance“ se 
myslí kulturní a sociální rozměr útoků na křesťany, včetně tzv. trestných činů z nenávisti. 
„Diskriminací“ se myslí útoky na křesťany na základě zákonů, případně odmítání přiznat 
jim určitá (spravedlivá) práva nebo výkon spravedlnosti (v soudnictví, správních postupech 
apod.). Dle intenzity potom ještě rozlišují útisk, který má podobu spíše určitého nátlaku bez 
přímého použití násilí, a „smash“, který v sobě již obvykle zahrnuje přímé nebo nepřímé 
fyzické násilí.
 Zde bych chtěl zmínit několik konkrétních příkladů, které budou reprezentovat i jednotlivé 
dimenze, v nichž dochází k útokům proti křesťanům:
 Ve Velké Británii byli dva úřednici disciplinárně potrestáni za to, že vyjádřili svůj názor na 
homosexuální rodičovství. Zaměstnání je tedy první oblast, kde je pro křesťany nebez-
pečno. Nejde jen o výkon práce, která se příčí křesťanskému svědomí (potraty, zdravotní 
sestry, které odmítaly podílet se na euthanasii – těchto případů zaznamenává Zpráva Ob-
servatoře z roku 2018 vícero). Jedná se i o trestání soukromých oponentních názorů, tedy je 
přímo útočeno na svobodu slova, projevu, a to často s užitím onoho výše zmiňovaného 
dvojího metru. Tak je zakazován malý křesťanský křížek nošený letuškou viditelně na hrudi, 
ale jinde jsou zřizovány modlitební místnosti pro muslimy přímo na pracovišti. Na svobodu 
slova či názoru (tedy jedno ze základních obsahových složek původního smyslu liberální 
demokracie) je útočeno i v případě, že je vyjádřeno zcela v soukromí. Zpráva například 
popisuje příklad postgraduálního studenta vysoké školy, který byl ze školy v UK vyloučen (a 
toto rozhodnutí bylo potvrzeno britskými soudy) za to, že na svém osobním facebookovém  
profilu vyjádřil podporu biblickému učení o manželství a sexuální etice! Tento útisk se však 
neomezuje jen na prosté pěšáky, ve Španělsku například vláda velmi důrazně hrozila trest-
ním stíháním biskupům, kteří by publikovali odsouzení madridského právního předpisu o tzv. 
„integrální ochraně proti LGBTI-fobii“. Vrcholem útoků na svobodu slova je potom francouz-
ský zákon, který zakazuje provozování jakýchkoliv elektronických médií, která by odrazovala 
ženy od potratu! Nejde zde vůbec o formu tohoto odrazování. Nemusí být použita žádná 
fotografie, žádný expresivní výraz, zakázán je prostý názor! 
 Co se týká útoků v zaměstnání a na svobodu slova, lze vypozorovat určité pravidlo, 
že čím je dotyčný výše postavený, tím tvrdší a netolerantnější postup vůči němu je 
ze strany mainstreamu veden. Na pořadu jsou defamační a diskreditační kampaně, útoky 
v médiích, bojkoty i konkrétních osob (to se týká zejména konkrétních odborníků v určitých 
oblastech apod.) 
 Ačkoliv jsou výše vyjmenované projevy neomarxismem pervertované liberální demokracie 
zcela nepřijatelné a ještě donedávna v Evropě naprosto nepředstavitelné, je třeba přiznat, 
že naprostá většina ataků z této strany má povahu „squeeze“, tedy útisku, nikoliv přímých 
fyzických útoků. Má sice často povahu i legální oprese, nicméně tresty jsou většinou rela-
tivně mírné (vyhození z práce, ze studia, finanční pokuty, při opakovaných přestoupeních, 
jako např. Mary Wagnerová v Kanadě, potom několikaměsíční tresty odnětí svobody za 
recidivující jednání).
 Naopak většina přímých fyzických útoků má buď povahu nesystematických ataků ze stra-
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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!

ny osamělých (někdy v podstatě vyšinutých) nepřátel křesťanů, jako například úkladná a 
promyšlená vražda křesťana v Německu jeho 27letým sousedem jenom z důvodu nenávisti 
ke křesťanství (v tomto případě ale pachatel dostal doživotní trest, a proto tento případ ani 
nespadá úplně do rámce tématu pronásledování v liberálních demokraciích, protože by se 
mohl teoreticky vyskytnout v jakémkoliv režimu).
 Další významným motorem útoků proti křesťanům je islám. Ten v Evropě již lze s liberální 
demokracií spojovat, protože jsou to právě ideologie multikulturalismu, zvráceného pojetí 
lidských práv a hodnotového vakua, které umožňují a často přímo podporují příliv muslimů 
do Evropy a jejich následnou radikalizaci. Zde se lze setkat jak s útlakem nižší intenzity, jako 
je například ve zprávě popisovaný případ, kdy si muslimští uprchlíci stěžovali muslimským 
zaměstnancům berlínského úřadu pro zdravotnictví a sociální péči, že byli nuceni sedět v 
čekárně vedle „nečistých křesťanských uprchlíků“, a tito muslimští zaměstnanci německého 
úřadu na tuto stížnost reagovali tak, že křesťanům uložili půlroční zákaz přístupu ke službám 
úřadu. Je samozřejmě zaznamenáno množství různých obdobných – někdy i velmi brutál-
ních či agresivních jednání muslimských imigrantů vůči imigrantům křesťanským (někdy i 
končících smrtí – jako například ono poměrně značně mediálně ventilované vyhazování 
křesťanů muslimy z člunů plujících do Evropy). 

Jacques Hamel
  S islámem jsou v Evropě 
spojeny rovněž nejvážnější 
útoky proti životu. Zavraždění 
kněze Jacquesa Hamela pří-
mo v kostele ve Francii nebo 
úmyslné najetí kamionem do 
davu na předvánočních trzích 
v Berlíně je poměrně známé, 
méně známé je však množství 
případů individuálních útoků na 
křesťany, kteří například pro-
cházejí „muslimskou čtvrtí“. Já 

sám mám osobní zkušenost se stopařem, Čecho-Němcem, který byl napaden Nigerijci na 
benzínové pumpě u Heidelbergu (nejednalo se ani o „muslimskou čtvrť“) za to, že měl na 
viditelném místě v autě pověšený křížek. Poté, co se probral po týdenním bezvědomí na jed-
notce intenzivní péče v nemocnici, hrozilo, že jej policie obviní z rasově motivovaného útoku, 
ačkoliv na pumpě byly monitorovací kamery. Obvinění bylo nakonec staženo, ale Nigerijci 
stíháni nebyli a nenašla se ani jedna televizní společnost v celém Německu, která by byla 
ochotna případ zveřejnit. To bylo pro něho důvodem, proč se rozhodl i se ženou a dvěma 
dětmi odstěhovat z Německa a přesídlit do menší obce u Prahy…
 Bohužel pomatenost liberální demokracie ve vztahu k islámu je dobře patrná i na jiném 
případu íránské herečky, která konvertovala ke křesťanství a žádala o azyl ve Švédsku, 
azyl jí byl však odmítnut s poukazem na to, že podle informací švédských úřadů jí v Íránu 
hrozí za konverzi pouze malý trest do 6 měsíců vězení. Podobný je nakonec případ čín-
ských křesťanů žádajících azyl v ČR. Jinými slovy těm, kterým skutečně pronásledo-
vání hrozí a kteří by azyl dostat měli, je odmítán a místo toho je masivně přijímána v 
podstatě ekonomická kulturně nekompatibilní imigrace pomalu z celého rozvojového 
světa.
 Co za této situace dělat, to si můžete přečíst poměrně podrobně ve zmiňovaných knihách 
(Paľka, Kuby2 nebo Drehera). Prakticky všichni se shodují, že pokud nebudou křesťa-
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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 

Vážení!

 Jménem československé pobočky Křesťanské mezinárodní solidarity - CSI ČS, Vás 
žádám, aby Česká republika nabídla azyl advokátovi pákistánské křesťanky Asie Bibi, 
panu Saif Ul Malúkovi. 
 Saif Ul Malúk zachránil svou statečnou obhajobou pákistánskou křesťanku Asii Bibi 
před trestem smrti za „rouhání“. V Pákistánu mu hrozí téměř jistá smrt z rukou radikál-
ních muslimů. Nyní pobývá v Evropě a čeká, zda mu některá evropská země poskytne 
azyl. Výslovně k tomuto aktu vyzval i ČR (viz Reportéři ČT – 3.12.2018).
 Zároveň Vás žádám o poskytnutí vstupního víza a azylu osvobozené Asii Bibi a její 
rodině. 

 Asia Bibi byla obviněna za údajnou urážku proroka Mohameda v roce 2010. Většina obvi-
něných z rouhání se v Pákistánu nedočká soudního procesu, protože je lynčována fanatic-
kým davem. Asia Bibi se soudu dočkala a v něm byla odsouzena k trestu smrti. 
 S nadějí uvítala CSI zprávu o osvobození Asie Bibi z cely smrti.
 V pákistánských poměrech ale osvobození ještě neznamená propuštění a bezpečí. Roz-
hodnutí soudu vyvolalo masové demonstrace muslimů požadujících smrt pro Asii, jejího ad-
vokáta i soudce, kteří vyslovili osvobozující verdikt. Manžel Asie Bibi žádá o bezpečný azyl 
pro svou rodinu na Západě. 
 CSI v Pákistánu pronásledované křesťany dlouhodobě podporuje. Po celou dobu jejího 
věznění jsme o Asii Bibi, ale i dalších podobných případech, informovali ve Zpravodaji CSI. 
Zástupci CSI přímo v Pákistánu pomáhali a pomáhají obětem a rodinám obětí zákona o rou-

né posilovat vlastní identitu, nemají šanci přežít jako civilizačně relevantní skupina. 
Silná křesťanská identita tvoří předpoklad pro všechny ostatní sociální a politické nástroje 
obrany. Z nich, pokud bych měl vypíchnout jediný a dle mého názoru klíčový, tak jím 
je uzákonění široce pojatého práva na výhradu svědomí. V tom by se měli křesťané 
(a i další minority) sjednotit a veškerou energii a zbytky politického vlivu napřít tímto 
směrem, protože to je naprosto životně důležité. Bohužel dnešní křesťanští zástupci, 
např. konkrétně lidovci, buď nedělají téměř nic v tomto směru, nebo udělají gesto odporu, 
jako například aktuální snaha o změnu ústavy (nebo spíše návrh), aby definovala man-
želství jako svazek muže a ženy, když je přitom zcela jasné, že nemá nejmenší šanci na 
úspěch, zatímco návrh na široce pojatou výhradu svědomí by mohl nalézt podporu i u lidí, 
kteří pociťují obavy z narůstání nesvobody a stupňování ingerencí státu do privátní sféry 
občanů. Mnoho času již bylo promarněno nesmyslným lavírováním, zda se přizpůsobit, či 
nikoliv, přičemž je jasné, že revoluci se nedá nikdy zavděčit, protože ta pádí stále vpřed, a 
to co bylo včera „proaktivní“, je dnes již shledáváno jako zpátečnické (např. registrované 
partnerství). Na závěr bych si dovolil citovat P. prof. Petra Piťhu: „situace je sice vážná, ale 
nikoliv zoufalá.“
1 Paní Lautsi byla Finka, která si v Itálii stěžovala, že její dcera je nucena navštěvovat veřejnou školu, 
kde je na stěně zavěšen kříž. Malý senát Evropského soudu pro lidská práva nejprve rozhodl (poměrem 
hlasů 7:0) v její prospěch, po odvolání Itálie a intervencích dalších 10 států (nikoliv však např. Polska 
za vlády Donalda Tuska) Velký senát téhož soudu rozhodnutí obrátil (poměrem hlasů 15:2), nicméně 
argumentace se neopírala o principy náboženské svobody, nýbrž o tvrzení, že „kříž není náboženský, 
nýbrž kulturní symbol…“.
2  KUBY, Gabriele. Globální sexuální revoluce. Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2014.

Otevřený dopis Andreji Babišovi a Janu Hamáčkovi
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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 

hání. Prostřednictvím petic, protestních lístků i tichého modlitebního setkání se naši příznivci 
snažili působit na pákistánské politiky i veřejnost. 
 O tom, že advokátovi Saif Ul Malúkovi jde o život, není pochyb. V souvislosti s kritikou 
zneužívání zákona o rouhání byl už zavražděn guvernér Pandžábu Salman  Tasír a ministr 
pákistánské vlády Shahbaz Bhattí
 Celosvětově jsou křesťané nejpronásledovanější náboženskou skupinou. Až 80% všech 
diskriminací kvůli víře je namířeno proti křesťanům. Jednou ze zemí, kde je postavení křesťa-
nů  nejhorší je Islámská republika Pákistán. Většina pakistánských křesťanů žije v chudobě 
s podřadným zaměstnáním a jsou muslimskou většinou považováni za občany druhé třídy. 
Křesťané v Pákistánu jsou napadání, bití, šikanováni, poléváni kyselinou a zabíjeni. Dochází 
k bombovým útokům na kostely. Pákistánské křesťanské ženy a dívky jsou zvláště ohroženy 
únosy a sexuálním násilím. Podle odhadů je každý rok až 700 křesťanských žen a dívek une-
seno a donuceno k sňatku s muslimem. Nad všemi (nejen) křesťany se pak vznáší hrozba 
obvinění z „rouhání“.
 Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme přesvědčeni, že by Česká republika 
měla dát najevo solidaritu s pronásledovanými křesťany ve světě alespoň tímto ma-
lým gestem s velkým symbolickým významem.
 V Novém Městě nad Metují 5.12.2018

Ing. Monika Kahancová
výkonná ředitelka CSI ČS, z.s.

K zamyšlení a modlitbě
Uzbekistán - Do razie v křesťanském spo-
lečenství se zapojili i vojáci 
 25. listopadu přerušila průběh shromáž-
dění místního baptistického společenství 
razie. Na tom by ještě nebylo nic neobvyk-
lého. Jednalo se však o první případ, kdy 
se do podobné akce zapojili také příslušní-
ci uzbecké armády. Členové Národní gardy 
doprovázeli skupinu tvořenou dvaceti agen-
ty tajné policie v civilu, zástupci ministerstva 
spravedlnosti a okresní policie. 
 Vetřelci prohledali budovu a zabavili více 
než 7000 položek – knih, zpěvníků a DVD. 
Čtrnáct účastníků shromáždění bylo odve-
zeno na policejní stanici, kde byli zadržováni 
déle než devět hodin a nakonec přinuceni 
podepsat prohlášení, že se účastnili „nepo-
voleného setkání“.
 Na dotaz, jaký má tajná policie a armáda 
důvod k razii, bylo křesťanům sděleno, že 
se jedná o „speciální operaci“ – bez jaké-
hokoli dalšího vysvětlení. (Úřady požadují, 
aby všechna společenství získala registraci; 
to však mnozí křesťané odmítají v obavách 
ze státního vměšování a snah církve ovlád-
nout.)

 Razie cílené na křesťany se netýkají jen 
organizovaných shromáždění. 19. listopadu 
se skupinka věřících ve východní části země 
sešla ke společnému jídlu, když do bytu 
znenadání vtrhli policisté. Zabavili nalezené 
Bible, DVD, CD a nejrůznější literaturu, přes-
tože všechny materiály pocházely od státem 
registrované Biblické společnosti. Policisté 
křesťanům zabavili také dva počítače, aniž 
by k tomu měli povolení. Prohlásili, že litera-
tura bude poslána na „expertní analýzu“, což 
často znamená její zničení.
 Pamatujte v modlitbách na tyto křesťany a 
na další věřící po celé zemi, kteří jsou dlou-
hodobě sužováni nepřátelským režimem. 
Modlete se, aby se Boží slovo mohlo i nadá-
le bez překážek šířit. Modleme se, aby odpo-
vědní pracovníci při posuzování zabavené 
literatury našli cestu ke křesťanství, protože i 
oni potřebují Krista. 

Zdroj: Forum 18
Jižní Súdán – Zavražděn Victor Luke Od-
hiambo
 V noci 14. listopadu byl v Jižním Súdánu 
zavražděn první jezuita keňské národnosti, 
otec Victor Luke Odhiambo. Dvaašedesá-
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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

tiletý ředitel centra pro vzdělávání učitelů 
zemřel na následky zranění, které utpěl při 
útoku na jezuitskou komunitu v Cueibetu, v 
jihosúdánském státu Gok. Ostatní tři členo-
vé komunity vyvázli bez zranění. “Byl velkým 
učitelem a příkladem pro nás všechny,” řekl 
o zemřelém jezuitský generál o. Sosa .
 Důvod útoku na Daniel Comboni Jesuit 
Residence není zřejmý. Podle místního 
ministra informací Johna Madola šlo prav-
děpodobně o loupežné přepadení. Jeden z 
útočníků byl zadržen, uvedl Madol a dodal, 
že vláda vyhlásila tří dny smutku, k uctění 
památky zavražděného jezuity.

 Otec Odhiambo se narodil 20. ledna 1956, 
v roce 1978 vstoupil do Tovaryštva Ježíšova 
a stal se tak prvním jezuitou keňské národ-
nosti. Na kněze byl vysvěcen v roce 1987. 
Generální představený Tovaryšstva Ježí-
šova v soustrastném listu  zdůrazňuje, že 
otec Victor Luke vstoupí do dějin jako první 
jezuita, který položil život ve službě svému 
lidu ve východní Africe a jako učitel tisíců 
studentů nejen v Jižním Súdánu, ale také v 
keňském Nairobi (Centre Strehe Boys) a v 
tanzánijském Dar Es Salaam (Loyola High 
School). “Je světlem, které zhaslo poté, co 
rozsvítilo mnoho dalších světel,” píše o. 
Sosa a dodává, že nezištná a odvážná služ-
ba  P. Odhiamba  zůstává výzvou pro mladší 
spolubratry z Tovaryšstva Ježíšova. Svůj list 
uzavírá výzvou k modlitbě za to, aby Pán ob-
rátil srdce jeho vrahů.

 Zdroj: Agentura Fides

Pákistán- Bratři odsouzeni k trestu smrti za 
rouhání 
 Křesťanští bratři, Kajsar a Amún Ajúbovi, 

jsou od roku 2015 zadržováni ve věznici ve 
městě Dželam na základě obvinění z rouhá-
ní. Jejich případ sahá až do roku 2009, kdy 
byl na jedné internetové stránce zveřejněn 
materiál, některými lidmi považovaný za rou-
hání vůči islámu. 14. prosince bylo bratrům 
doručeno oznámení, že byli usvědčeni a od-
souzeni k smrti. Z bezpečnostních důvodů 
se k soudu nedostavili a rozsudek si nevy-
slechli osobně. 
 Bratry v současné době právně zastupují 
advokáti z Centra pro právní pomoc a urov-
návání sporů (Center for Legal Aid Assistan-
ce and Settlement, CLAAS). Podle jejich 
názoru může být příčinou rozhodnutí o vině 
vyhrožování soudcům. Mají v plánu se co 
nejdříve odvolat k vrchnímu soudu v Láhau-
ru. Nasir Saíd, ředitel CLAAS v UK, situaci 
komentoval následovně: „Kvůli výhrůžkám 
[radikálních] zastánců tvrdé linie se nižší 
soudy zbavují odpovědnosti a postupují pří-
pady soudům vyšší instance. Prokázání ne-
viny trvá roky, jak jsme byli svědky v případě 
Asie Bibi… Obávám se, že také Kajsara a 
Amúna čeká několik let strávených za mří-
žemi, než se dočkají spravedlnosti.“
 Kajsar je ženatý a má tři děti. Ženatý je 
také Amún, jeho manželka pracuje jako uči-
telka v Láhauru.
 Modleme se za Kajsara a 
Amúna, které čeká nejistá 
budoucnost ve vězení. Pa-
matujte také na Kajsarovu 
manželku Aminu a jejich děti 
a Amúnovu manželku Humu, 
když se teď všichni budou 
muset obejít bez partnerské 
a otcovské podpory. Pokračujte také v mod-
litbách za Asii Bibi, která byla sice zproštěna 
viny a propuštěna na svobodu, ale stále se 
skrývá před radikály, kteří jí usilují o život. 
Modlete se, aby představitelé výkonné i 
soudní moci v Pákistánu nalezli odvahu ke 
zrušení zákonů proti rouhání. Proste také 
za to, aby si veřejnost uvědomila nespra-
vedlnost a utrpení, které tyto kruté zákony 
působí svým obětem – nejen samotným ob-
viněným, ale také jejich rodinám. 
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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 

1.10.2018 do 30.11.2018
Mgr. Adlt Miroslav, Bartoš Ladislav, Benda Jan, 
Benák Vladimír, Bernardová Lenka, Bezděk 
Jan, Biernát Josef, RNDr Bílek Petr, Bittner 
Josef, Blahuta Jan, Blechová Marie, Boráko-
vá Zdenka, Boudná Jana, Breindl Barbara, 
Brůna František, Burget Radek, Busková Mi-
lada, Chalupecký Daniel, Chalupská Zdenka, 
Cieslar Jan, Mgr. Čaňo Miroslav, P. Čermák 
Josef, Číhal Václav, Čubík Josef, Daňková 
Eliška, Ing Dlouhá Nicole, Mgr Doležel Karel, 
Dolistová Marie, Dolníčková Hedvika, Dolák 
Petr, Dostalíkovi Ladislav a Libuše, Drbálková 
Jana, Dreiseitlová Danuše, Duba Roman, Mgr. 
Dubský Zdeněk, Dřevjaná Uršula, Ing Fajmon 
Vladimír, Ing Faltýnek Josef, Felner František, 
Floryk David, Fojtík Josef, Friedlová Božena, 
Frolková Noela, Frydrychová Věra, Fujáková 
Růžena, Gabrielová Anežka, Gajdoš Milan, 
Hamzová-Pulicarová Irena, Hana a JUDr. Fran-
tišek Borkovi, Mgr. Hanák Martin, Harsová Ma-
rie, Hašková Dominika, Herynková Miloslava, 
Hofman František, Holečková Běla, Ing Holub 
Vítězslav CSc, Ing Holínská Jana, Horák Jan, 
Hošková Ludmila, Hronková Marie, Idesová Jit-
ka, Jakubec Matouš, Jandáček Milan, Janečko-
vá Dagmar, Janoušek Martin, Jansa Petr, Jar-
gusová Anděla, Jarkovská Ludmila, Jebousek 
Josef, Jedlička Karel, Jelínek Severín, Ježová 
Marie, MUDr. Jiříčková Barbora, Joudal Karel, 
Jun Zdeněk, Jónová Veronika, Ing. Kadlec Jiří, 
Kadlecová Marie, Ing. Kališ Jaroslav, JUDr Ing 
Karas Jiří, Mgr Karasz Martin, Kavanová Alena, 
Mgr Kaška Pavel, Kašková Jana, Kašpárková 
Jarmila, Kelnar Pavel, Klášter sester Navštíve-
ní Panny Marie Kroměříž, Klíma Miloslav, Klíč 
Tomáš, Knob Vilibald, Knotková Marie, Koláček 
Květoslav, Konečná Jana, Kongregace Sester 
Nejsvětější Svátosti České Budějovice, MUDr. 
Kopečná Eva, Mgr Kopečný Vojtěch, RNDr Ko-
pečný Vít Maria, Kovář Jan, Kozák Jan, Krej-
čová Jana, Kudla Martin, Kudrna Jan, Kulihovi, 
Lacinová Alžběta, Lazebníček Lukáš, Ličman 
Jan, Ing. Loub Josef, Machynková Marie, Ma-
cíčkovi David a Petra, Malečková Štěpánka, 
PhDr. Mančalová Jana, Marková Jana, Matice 
zašovská, Matúšů Anežka, Michl Jindřich, Miku-
lášková Jaroslava, Minářová Jitka, Miškovská 

Eugenie, Mičánková Jaroslava, RNDr. Musílek 
Martin, Mühlová Irena, Müllerová Jana, Mülle-
rová Karla, Mgr Nedvědová Marie, Nekuda Jan, 
Mgr Neudert Jan, Neužilová Vítězslava, Nová-
ková Daniela, Nováková Veronika, Ondruš Jiří, 
Opatství Nový Dvůr, Mgr Papicová Ludmila, Pa-
velková Anežka, Pavelková Eva, Ing Pavlovská 
Lenka, Pašková Anna, Pelikán Josef, Petřina 
Milan, Petřík Augustin Mario, Pešek Václav, 
Pikeš Václav, Piprek Petr, Podestátová Jaro-
slava, Pohunková Miroslava, Pokorná Marie, 
Polcar Vladimír, PhDr. Poláková Jolana, P. Mgr. 
Poláček Bohumil, Pozděnová Anna, Bc. 
Pořízkovi Miroslav a Šárka, Procházková Marie, 
Provazník Jiří, Ptáček Bořivoj, Přikrylová Julie, 
Radikovská Marie, Raszyková Ludmila, Romer 
Pavel, MUDr Rádlová Marie, Růžičková Ester, 
Řičánková Blanka, Řk. Děkanství Soběslav, 
Řk.farnost Louňovice, Řk. farnost Starý Knín, 
Řk. Farnost Zašová, Sarofinovi Andrej a Ludmi-
la, Schreiber Václav, Sekaninová Věra, Severa 
Václav, Sestry Voršilky Jiřetín, MUDr Skovajsa 
Petr, Sládečková Marta, Ing Sláma Jan, Smo-
len Štěpán, Bc Smrčková Jana, Sobek Oldřich, 
Solař Mojmír, Sovadinová Marie, Stančíková 
Eva, Stillová Ludmila, Stoklásek Josef, Strako-
vá Mária, Stulová Anna, Ing Svobodová Eva, 
Svrčina Miroslav, Synek Luděk, Synková Marie, 
Šebestová Naděžda, P.Mgr. Šich Josef, Šimíč-
ková Marie, Šmírová Eva, Šnajdar Martin, Mgr. 
Šplouchal Jan, MUDr Štěpánová Svatava, Ing 
Tichý Borek, Tobola Petr, Tomáškovi Tomáš a 
Veronika, Tutoky Julius, Uhlík Václav, Utíkalová 
Marie, Vala Miroslav, Valentová Lidmila, Valero-
vi Tomáš a Renata, Vávrová Jarmila, Ing Van-
čura Jiří, Vendelínová Lidie, Vítovi Jan a Henri-
eta, Vítovi Zdeněk a Pavlína, Vlasková Agnesa, 
P. Mgr. Vlček Josef, Volfová Ludmila, Voláková 
Drahomíra, Vondrák Luděk, Vondrášek Adolf, 
Vopelková Ludmila, Ing. Vrágová Marta, Ing. 
Záleských Jaroslav a Jitka, Záleský Pavel, Zá-
valová Anežka, Zdražil Petr st., Zieglerová Ma-
rie, MUDr Zítková Ludmila, Zlámalíková Irena, 
Ing. arch. Žalud Stanislav, Žárská Marie, Želez-
ná Marta, Ing Žingor Daniel, Žlebek Jiří

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

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

Potøebné spojení na Køes�anskou meziná-
rodní solidaritu: 

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

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

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

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

Úkoly CSI mohou být:

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

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

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. František Kopečný.

MK ÈR E 12619

Tisk EURO-PRINT Pøerov s.r.o.

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

Køes�anská mezinárodní solidarita
P. O. Box 8

750 11  PØEROV
CZECH REPUBLIC

O.P.

Křesťanská mezinárodní solidarita - CSI
P. O. Box 11

549 01 Nové Město nad Metují
CZECH REPUBLIC

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

Za redakci a úpravu zpravodaje zodpovídá
Ing. Monika Kahancová.

Tisk - Tiskárna Smola

Placeno převodem
982507-0334/2011 

Nové Město nad Metují
  549 01 

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

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

Prosba
Dárci a příznivci, kteří posílají svůj 

peněžní dar poprvé, ať laskavě oznámí 
svou adresu. 

Vedení CSI děkuje za porozumění.

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


