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Bombové útoky na Srí Lance

Prosíme o pomoc!
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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!

  Počátkem dubna se v Curychu konala již 42. výroční konference 
CSI. Mezinárodní prezident CSI, Herbert Meier, při té příležitosti řekl:
   „Na počátku práce a poslání křesťanské mezinárodní solidarity 
(CSI) nebyla  abstraktní myšlenka lidských práv, ale soucit a solida-
rita s pronásledovanými.  S lidmi,  kteří byli diskriminováni za svou 
víru, šikanováni, biti, mučeni a vražděni  v době, která je moderní, 
osvícená a progresívní. Dospěli jsme k poznání,  že nesmírné utrpení 
křesťanů - tehdy pod totalitním komunismem a dnes žijících  zejména 
v muslimských státech -  je často spojeno s nezájmem veřejného 

mínění. (---)  Utrpení a svědectví křesťanů naší doby, jakkoliv velké a zřetelné,  není v centru 
pozornosti veřejnosti, což je také znakem sekularizovaného „ducha doby“. Tváří v tvář tako-
vému utrpení musí být svědomí věřících křesťanů oslovováno a vyzváno k aktivní pomoci.  
Společenská smlouva Křesťanské mezinárodní solidarity se odvolává na biblický základ tako-
vé solidarity vyjádřené v prvním listu apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s 
ní části všechny“ (12.26).  Další svědectví o postoji soucitu předkládá  náš Pán a Spasitel v 
podobenství o dobrém Samaritánovi (Lukáš 10: 25-37). 
 Křesťané považují náboženskou svobodu za nejdůležitější ze všech lidských práv, protože 
přímo souvisí s věčným osudem člověka, se smyslem života v čase a věčnosti.
Náboženská svoboda znamená, že každý člověk může svobodně vykonávat, hlásat a také 
měnit svou víru, aniž by mu  v tom bránila společnost a stát. Toto právo je vlastní každému 
člověku ve smyslu přirozeného práva  a je tedy založené na přirozené důstojnosti každého jed-
notlivce. Náboženská svoboda tedy není v zásadě závislá na názorech a rozhodnutí  druhých, 
ani na mínění většiny, státu nebo   většinového náboženství. 
 Význam těchto poněkud abstraktních idejí se projevuje v našem vztahu k islámským státům 
a k zemím, ve kterých je nacionalismus vázán na státní náboženství.  Je to výše zmíněný 
liberální, velkorysý koncept náboženské svobody, který poskytuje CSI měřítko pro posuzování 
diskriminace a pronásledování křesťanů nejen v muslimských zemích, ale bohužel stále více 
i v buddhistických a hinduistických systémech. Situace menšin, jako jsou Židé a křesťané, je 
v různých muslimských zemích velmi různá. Je ale možné učinit obecné prohlášení: Pokud 
se zamýšlíme nad podmínkami ve státě a ve společnosti, vidíme, že téměř v žádné  zemi s 
muslimskou většinou není náboženská svoboda ve svém liberálním a velkorysém smyslu plně 
zaručena a realizována. Tato realita často  krvavého pronásledování  je  v posledních 30 letech  
největší výzvou pro CSI. Také v dalších zemích, jako je Čína, Severní Korea a Kuba,  dochází k 
výraznému pronásledování. Pod tlak se dostávají i křesťané na Západě. Jejich názory a posto-
je překáží stále silnější sekularizaci i islamizaci. Výzva, kterou ale představuje islám, zejména 
v jeho radikální formě, má zásadní význam. CSI tak uzavírá kruh od teorie k praxi, od principů 
k aktivní angažovanosti.“
 Ve Zpravodaji se mimo jiné dočtete o vážné situaci v Nikaragui, kde despoticky vládne bývalý 
revolucionář Daniel Ortega.
  Děkuji Vám, že posíláte protestní lístky – tentokrát v nich apelujeme na prezidenty Íránu a 
Nigérie. 
 Přinášíme program Akademických týdnů ve Sněžném nedaleko Nového Města nad Metují 
(www.akademicketydny.cz) a můžete se seznámit s hospodaření CSI CS v loňském roce.
Blíží se šestá neděle velikonoční, o které budeme ve svých modlitbách pamatovat na proná-
sledované křesťany i jejich pronásledovatele. Děkuji Vám!                           Monika Kahancová
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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. 

Srí Lanka:  CSI odsuzuje protikřesťanský teror a poskytuje 
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- Česká republika
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stále vlivnější hinduistický a buddhistický 
nacionalismus. Na scéně se objevily silné 
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Írán – Pastorovi hrozí trest smrti

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

Vyčlenění

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

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

Riskantní protest

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

Indie – Ani po dvou letech žádná pomoc

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

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

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

Napjatá situace

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

Pomoc CSI v Indii

Tábor utečenců

Utečenci před stanem

Koncem prosince byl znovu zvolen prezidentem Nigerie Muhammadu Buhari. CSI po-
žaduje, aby ukončil genocidu tamních křesťanů.

Muhammadu Buhari
  Již dlouhé roky vedou muslimové krvavé tažení proti křesťanům a 
svým umírněným souvěrcům. Je smutnou skutečností, že ukončení ná-
silností není v dohledné době očekáváno. Miliony žen, mužů a dětí jsou 
při přepadech muslimy z Boko Haram a fulbskými pastevci vyháněni ze 
svých vesnic. Ohniska násilí se nachází v severní, východní a střední 
části země, což je rozsáhlá oblast, kterou tvoří několik spolkových zemí 
s převahou křesťanských obyvatel.
Hromadný útěk

 Situace na severovýchodě země, kde Boko Haram vede boj 
s nigérijskou armádou, se počátkem tohoto roku dramaticky vy-
hrotila. Desetitisíce lidí jsou při nájezdech vyháněny a nuceny 
prchnout do beznadějně přeplněných měst a uprchlických tábo-
rů, kde žijí v žalostných podmínkách a zřídka se jim dostane 
nějaké pomoci. O to větší cenu mají balíky s potravinami, které 
jim rozdělují partneři CSI.              Rozdělování pomoci přeživším
Tisíce mrtvých
 Mezitím těžce ozbrojení mohamedánští pastevci Fulbové pokračují ve svých nájezdech ve 

středních a jižních oblastech Nigérie. Přepadají křesťanské 
vesnice, zabíjejí obyvatele a vypalují domy. Jen v prvních de-
víti měsících loňského roku zavraždili 1700 lidí. Podle očitých 
svědků, bezpečnostní služby pouze nečinně přihlížejí tomu, 
jak jsou celé vesnice ničeny. 
Buhari je na tahu
Prezident Buhari slíbil po volbách v roce 2015, že odstraní 

islámský teror. Leč svůj slib neplní. Naopak, násilí fulbských pastevců (k tomuto kmeni patří 
i prezident) není trestáno. Nyní musí jednat. Ve hře není nic menšího, než stabilita země.
  Zdroj: CSI 

 
 
 

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi

Nigerie: Pane prezidente, zastavte genocidu křesťanů!

 CSI prosí spoluobčany, aby se svými dary 
připojili k okamžité pomoci: „Obětem veliko-
nočního terorismu na Srí Lance“.
Online dary: https://csi-cr.cz/darovat/
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
Další informace
O pomoci CSI na Srí Lance: 
https://csi-schweiz.ch/projekte/projekt-sri-
-lanka



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 

   
CSI – Czech Republic                          
P. O. Box 8, 750 11
Přerov

Mr. Mohammed Javad Larijani
Office of the Head of the Judiciary
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh
Pasteur St, Vali Asr Ave.,
South of Serah-e Jomhouri
       
Teheran 1316814737
Islamic Republic of Írán

20,- Kč

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

Írán: Zatýkání a věznění
 Čtyřicet let po islámské revoluci je Írán 
velmi vzdálen úplné náboženské svobodě. 
Zatýkání a věznění jinak smýšlejících oby-
vatel dosáhlo dalšího vrcholu v uplynulých 
měsících. CSI vybízí k protestu!

Ájatolláh Rúholláh Chomejní (1902 - 1989)

Islámská revoluce
 Nespokojenost mezi lidmi doprovází is-
lámskou revoluci stále. Iránci svrhli šáha a 
zahájili novou dějinnou epochu. Nový vrchní 
představitel moci, Ajatoláh Chomejní, vyhlá-
sil Írán 1. dubna 1949 islámskou republikou 
a kdo doufal, že nastane doba rozkvětu de-

mokracie, byl zklamán. Zatímco vláda šáha 
znamenala příklon k západu, prosadil nový 
vůdce návrat ke středověkým sociálním 
hodnotám, zavedl islámské oblékání a cho-
vání. Nově nabraným kurzem trpěly hlavně 
ženy, protože ztratily mnohé ze svých práv a 
musí stále chodit zahalené.
Mezinárodní izolace
 Írán se obrátil zády k Západu a snažil se 
stát regionální mocností a propagovat svoji 
šíitskou verzi islámu. Dostal se tak do kon-
fliktu se Saudskou Arábií, vůdkyní sunnit-
sko-wahábistické frakce islámu. 
 Na rozdíl od dob, kdy zemi vládnul šáh, 
tedy po vyhlášení islámské republiky, byli 
odpůrci vražděni po desetitisících, včetně 
žen a dětí. Mnohokrát jsme o tíživé situaci 
křesťanů v zemi již v našich zpravodajích in-
formovali.

Revoluční gardy
 Mulláhové drtí zemi ocelovou pěstí. Re-
voluční gardy dusí jakýkoliv projev odporu 
hned v zárodku za použití násilí. Peršané 
jsou totiž indoevropané a nelibě nesou čtení 
koránu v arabském originále. V zemi je také 
mnoho konvertitů ke křesťanství, kvůli riziku 
zabití, tajných.
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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

Nikaragua -  Zdánlivý klid, nouze a obavy tisíců obyvatel
„Církev byla zatlačena do opozice“  -  kněz z 
Managui, hlavního města Nikaraguy

Před rokem  - 18. dubna 2018 - začala v 
Nikaragui nová éra brutality, útlaku, stra-
chu a nepopsatelného utrpení. Zástupci 
CSI nedávno Nikaraguu navštívili - hovo-
řili s lidmi o obtížné situaci a poskytovali 
pomoc.
 Nikdo nečekal, že by prezident Daniel Or-
tega reagoval s takovou brutalitou na pokoj-
né demonstrace. Po celá léta bojoval jako 
respektovaný vůdce Sandinovské národně 
osvobozenecké fronty proti klanu diktátora 
Somozy. V roce 1979 se Ortegovi podařilo v 
čele povstalců a za vydatné pomoci z komu-
nistických zemí diktátora Anastasio Somozu 
svrhnout. Ortega byl dlouho považován za 
hrdinného spasitele národa.
Daniel Ortega

Dříve uznávaný - 
dnes obávaný
   Kdysi velmi respek-
tovaný vůdce levi-
ce a od roku 2006 
prezident Nikaraguy 
- Ortega, se postu-
pem času změnil v 
regulérního despo-
tu. „Dnešní Ortega 
už není ten, kterého 

jsme s odhodláním a respektem následovali 
v 70. a 80. letech. Ideály rovnosti a bratr-
ství, pro které kdysi nasazoval život, vystří-
dala touha po moci a bohatství“ řekl bývalý, 
hluboce rozčarovaný Ortegův přívrženec. 
Bývalí sandinovci ale i běžní Nikaragujci 
jsou v šoku. Důvěra v prezidenta je vážně 
pošramocena. Nikaragua od minulého roku 
zaznamenala tisíce zmizelých, nespočet 
zraněných a více než 540 mrtvých. Desítky 
tisíc obyvatel hledají útočiště v zahraničí, 
zejména v sousední Kostarice.
Střelba na civilisty
 Násilí začalo 18. dubna 2018, kdy Ortega 
nechal střílet do demonstrantů odmítajících 

škrty v sociálních dávkách. V následujících 
týdnech začaly po zuby ozbrojené milice 
hlídkovat na ulicích, vyslýchat, unášet, mučit 
nebo dokonce zabíjet každého, kdo vypadal 
podezřele. Stříleli na neozbrojené účastníky 
i menších shromáždění.
 „Hrozné bylo jen vyjít ven na ulici. Nikdy jsi 
nevěděl, kdy budou střílet ze zálohy. Se zá-
keřnou nepředvídatelností terorizovali celý 
národ. Jenže jsme na ulici museli, abychom 
nakoupili potraviny!“ říká jedna žena z hlav-
ního města Managua. 
 „Svévolné, převážně noční, zatýkání bylo 
obzvláště zlé. Celé měsíce jsme žili ve stra-
chu,“ říká mladý muž.

Pohřeb mladého muže 
zastřeleného při protestech 

Krvavý den matek
 Starší žena nám vypráví o nejhorší udá-
losti, jakou kdy zažila: Na Den matek, 30. 
května 2018, se matky zraněných, unese-
ných a zabitých synů a dcer vydaly do ulic 
a pokojně demonstrovaly proti vládní zvůli. 
Během krátké doby se k matkám připojily 
stovky tisíc demonstrantů. Náhle začaly pa-
dat výstřely. Vypukl chaos a protestující lidé 
v panice prchali. Smutným výsledkem honu 
na demonstranty bylo přes 200 zraněných, 
16 mrtvých a obrovský šok.
Ošetřovatelé zraněných jsou považováni 
za teroristy
 V červenci 2018 schválil parlament Orte-
gův nový zákon, který umožní zatknout jako 
teroristu každého, kdo pomáhá příslušníkům 
protivládní opozice. Zákon staví i lékaře a 



6 7

Dear Mr. Lariani,

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

Yours sincerely and respectfully

  
   Place, date / Místo, datum      Signature / Podpis

Jsme rozhořčeni, že pastorovi Y. N. z Rasht, uvězněnému 12. října 2009 hrozí trest smrti. Protestoval 
proti tomu, že křesťanské školní děti byly donuceny navštěvovat islámské kurzy. Při svém protestu se 
odvolával na článek 26 Deklarace lidských práv OSN. Navíc je jeho odsouzení zásadním porušením 
náboženské svobody.
Žádáme okamžité prpuštění Y. N. a zaručení dodržování lidských práv v Íránu. 
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musí být hindu. A 23. srpna byl Swami zabit. 
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jako obětní beránek vyhlédnuti křesťané. 
Brutalita útoků je dokumentována na filmech. 
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té stravy, ale vypadá velmi sešle.
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nám chce říci.
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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 
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Budeme průběžně informovat a zůstáváme 
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MNOHEM VÍC PŘIJME...
sv. František z Assisi

sestry do velice obtížné situace. Někteří byli 
uneseni policií, někteří byli zabiti. Nespočet 
zdravotníků přišlo o práci, mnozí uprchli.
 Pro zraněné, kteří nenašli možnost léčby 
ve veřejných nemocnicích, zřídily církve jed-
noduché pohotovostní kliniky. A tak se i z po-
máhajících křesťanů stali „sprostí“ podezře-
lí. Duchovní jsou slovně a fyzicky napadáni 
a čelí výhružkám. Mnozí museli uprchnout 
do zahraničí. „Žijeme v neustálém strachu, 
že nás policisté unesou nebo zabijí. Staly se 
z nás protivládní živly, protože jsme pomá-
hali demonstrantům,“ říká pastor.
Útočiště v obklíčeném kostele 
 8. července 2018 obléhaly milice město Di-
riamba, ve kterém obyvatelé na svou ochra-
nu postavili barikády. Paravojenské jednotky 
zaútočily v časných ranních hodinách a stří-
lely do davu. Vznikl strašný zmatek, mnozí 
uprchli, jiní se snažili útoku vzdorovat za 
použití podomácku vyrobených výbušnin. 
Žádné jiné zbraně neměli, když duchovní 
nedaleké baziliky San Sebastián zaslechli 
střelbu, rozběhli se do ulic a s nasazením 
života snášeli zraněné do kostela. V koste-
le hledalo útočiště stále více lidí, takže byl 
velice rychle přeplněn. V určitém okamžiku 
byla přerušena dodávka elektřiny a všichni 
se ponořili do tmy. Útočníci obklopili kostel a 
zastřelili každého, kdo chtěl odejít. Ráno při-
šli vysocí církevní představitelé, aby lidem 
uvězněným v kostele (byli mezi nimi i těžce 
zranění) vyjednali možnost opustit kostel. 
Během náročných jednání byli na ulici před-
stavitelé církve napadáni.  Nakonec byli lidé 
z obklíčeného kostela propuštěni. Šest těž-
ce zraněných demonstrantů se pomoci ne-
dočkalo. V noci podlehli zraněním, protože 
jim byla odepřena lékařská pomoc.
Zdánlivý klid
 Několik nezávislých mediálních domů 
bylo zavřeno. Tisíce, především mladých 
lidí, novinářů, politiků, lékařů, podnikatelů a 
duchovních odešly do zahraničí. Další lidé 
zmizeli, nebo jsou uvězněni a krutě mučeni.
 Vojenské jednotky a informátoři jsou všu-
dypřítomní a děsí obyvatelstvo. Panuje 
strach a nedůvěra. „Je tu klid, ale ticho je 

zdánlivé. Násilí se může kdykoliv rozhořet“ 
hovoří naši partneři o svých obavách a do-
dávají: „Jsme zlomeni, radost v této zemi 
zmizela“.
Naléhavá potřeba pomoci
 „Nejnaléhavěji potřebujeme potraviny a 
léky,“ říká mnoho místních lidí. Ceny po-
travin, léků a benzínu se mnohonásobně 
zvýšily. Pracovní příležitosti nejsou. Životní 
podmínky se v jedné z nejchudších zemí re-
gionu ještě výrazně zhoršují a žádné zlepše-
ní není na obzoru.
 Doña Cristina je jednou z mnoha strádají-
cích. Žije s pěti vnoučaty v chudinské čtvrti 
hlavního města Managua. Jejich domovem 
je pochmurná a vlhká dřevěná chatrč. Doña 
Cristina dokázala uživit sebe a svá vnouča-
ta. Její zaměstnavatelé - stejně jako tisíce 
dalších - uprchli ze země a Doña Cristina už 
nemá žádný zdroj příjmů. Kromě toho utrpě-
la zranění při nehodě a naléhavě potřebuje 
léky. Starost o vlastní zdraví se mísí s oba-
vami o budoucnost jejích vnoučat.

Doňa Cristina s vnoučaty 

Interiér nuzného obydlí
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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.

„Máme dobré vztahy s muslimskými rodi-
nami a jsme rádi, když posílají své děti do 
křesťanských škol.“ Abuna Georges Bahey-
an
 V křesťanské čtvrti damašského sta-
rého města je pulzující život. Atmosféru 
města tvoří katedrály, kláštery, pečova-
telský dům sester Matky Terezy a křes-
ťanské školy. CSI podporuje arménskou 
katolickou školu tím, že částečně finan-
cuje provoz školního autobusu.
 Na jaře 2018 se mnohým obyvatelům 
jevila situace v křesťanské čtvrti Damašku 
jako beznadějná.  Všechny školy byly za-
vřeny, protože čtvrť byla pod soustavnou 
těžkou minometnou palbou přicházející z 
Východní Ghouty ovládané džihádistickými 
povstalci. V některých dnech zaznamenaly 
i více než čtyřicet dopadů.
 Arménská katolická škola se nachází v 
bezprostřední blízkosti šiítského vzdělá-
vacího centra, na které sunnitští povstalci 

svou palbu zvláště zaměřovali. Těžkým 
poškozením to odnášela i katolická škola a 
další oblíbený terč – věž blízké katedrály.

Arménská katolická škola 
s horou Qasyun v pozadí

Výuka navzdory deficitu
 Velká vícepodlažní škola v arménsko-ka-
tolickém správním obvodu Damašku je při-
družena k biskupskému domu a katedrále. 
Před válkou navštěvovalo školu 1000 žáků 
v rozsahu od prvňáčků po střední školu. V 
roce 2016 odešlo pouze 400 žáků.
 Arménská katolická škola trpěla finanční-
mi problémy od prvních let války, protože 

Sýrie,  Damašek:  Žáci se vracejí do křesťanské školy

 CSI proto prosí své dárce o další finanč-
ní příspěvky, aby mohla rozšířit již existující 
distribuci potravin pro děti a starší osoby. 
Kromě toho chceme navýšit pravidelnou 
distribuci balíčků potravin pro chudé rodiny 
a umožnit zdravotní péči. CSI v současnosti 
finančně podporuje lékaře, zubního lékaře a 
lékárnu v chudinské oblasti. Mnoho lidí nalé-
havě potřebuje základní léky. Děkujeme za 
Vaši drahocennou podporu!

Děti dostávají najíst díky Vaším darům

Postoj katolické biskupské konference
 V převážně katolické Nikaragui hraje kato-
lická církev důležitou roli. Posledním oficiál-
ním prohlášením katolické biskupské konfe-
rence Nikaragui  pastoračním list ze dne 14. 
července 2018, který je dostupný na interne-
tových stránkách konference.  Biskupové se 
snaží působit jako prostředníci mezi vládou 
a opozicí. Zároveň jsou i nadále odhodláni 
jako dobří pastýři bránit životy bezbranných 
a postarat se o oběti. 
 Biskupové kritizují porušování lidských 
práv a neochotu vlády jednat. Připomínají, 
že podle ústavy je povinností vlády „chránit 
a respektovat životy Nikaragujců, včetně ži-
votů těch, kteří pokojně protestují“. 
 V březnu 2019 konference nikaragujských 
katolických biskupů odmítla žádost vlády a 
opozice o účast v dalším kole jednání. Zú-
častní se však apoštolský nuncius arcibis-
kup Waldemar Stanislaw Sommertag. Arci-
biskup svým kritikům odpověděl: „Nejsem 
neutrální, protože nemohu zůstat neutrální 
tváří v tvář utrpení lidu. Ale jsem nestranný.
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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.

některé lépe situované rodiny emigrovaly 
před válkou do Kanady a Evropy. Ostatní ro-
diny žijící v Damašku zchudly a školné jim 
muselo být prominuto. Chemická laboratoř s 
učebnou i počítačová učebna jsou v žalost-
ném stavu. Vytápěni je v zimě jen minimální, 
protože topný olej se stal téměř nedostup-
ným.
 Ředitel školy Abuna Georges Baheyan 
zná starosti a utrpení svých žáků a jejich 
rodičů. V nejhorších letech války uklidňoval 
rodiny a povzbuzoval učitele, aby zůstali v 
Damašku a škola tak mohla pokračovat ve 
výuce. Uvědomuje si, že platy učitelů nestačí 
k pokrytí rychle rostoucích životních nákla-
dů, ale škola nemá žádné rezervy.
Vysoká úroveň vzdělávání
 Abuna Georges si také je vědom význa-
mu, jaký mají křesťanské školy pro všechny 
Syřany. Úroveň výuky je velmi vysoká: „Kla-
deme důraz na výuku cizích jazyků a chá-
peme se i jako místo soužití s muslimský-
mi rodinami, které rády posílají své děti do 
křesťanských škol.“ Abouna Georges ve své 
malé kanceláři drží některé střepiny z min, 
které dopadly během války do školy:  „Džihá-
disté svou palbou mnoho žáků zranili a jednu 
mladou studentku zabili“.
Vrátila se naděje
 Vedení školy hovoří o velice nadějné bu-
doucnosti školy i křesťanství v Sýrii. Od Veli-
konoc 2018 je v Damašku klid a každodenní 

život se vrací do normálu. Hlavním město 
Sýrie je opět bezpečné a mnoho rodin se 
rozhodlo zůstat ve své vlasti nebo se tam 
vrátit.
 Studenti se učí s nadšením a jsou rádi, že 
mohou chodit do školy. Pro školní rok 2018 – 
2019 se do výuky přihlásilo dalších 700 dětí.

Novým školním autobusem dojíždějí do 
školy i děti ze vzdálených čtvrtí

CSI financuje školní autobus
Většina arménsko-katolických studentů po-
chází z různých i vzdálených čtvrtí Damaš-
ku, nebo např. deset km vzdáleného před-
městí Jaramany. Škola proto musela od  září 
2018 zakoupit nové školní autobusy. CSI se 
proto rozhodla finančně podpořit nákup po-
třebného školního autobusu. Chce mladým 
Syřanům umožnit dobrou budoucnost v je-
jich vlasti, kolébce křesťanství. 

Peter Fuchs - CSI

Lidské bratrství?
Islámský útlak křesťanů vytrvale sílí
 Ježíš jim řekl: „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není 
pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že 
se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží. Já jsem 

dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako 
mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za 
ovce.“ (Evangelium podle Jana, 11 - 16)
  Papež František navštívil Arabský poloostrov a pode-
psal s vrchním imámem káhirské univerzity Al Azhar 
Ahmedem Al Tajíbem Dokument o lidském bratrství.
Ještě než do Dokumentu nahlédneme, měli bychom si 
připomenout, že soužití křesťanů s islámem je velice 
těžké. Křesťanství je celosvětově nejpronásledovanější 



7:
30

8:
00

8:
30

9:
00

9:
00

9:
30

10
:3

0

10
:4

5

11
:3

0

12
:1

5

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

16
:1

5
16

:3
0

16
:4

5

18
:1

5

20
:0

0

21
:3

0

22
:0

0

V

E

O

Č

B

E

Ě

Ř

D

E

Přestávka
Výdej stravy
Vstup ZDARMA

SO
 3

.8
.

PŘEDNÁŠKY A BOHOSLUŽBY JSOU NAHRÁVÁNY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Doporučujeme, abyste si před návštěvou zkontrolovali aktuální program na webu.

P. Mgr. Gabriel Peter 
HUNČAGA, OP

Dopad cest Fernãa 
Magalhãese na misie

prof. PhDr. Vladimír 
JUST, CSc.

Role divadla v sa-
metové revoluci

PÁ
 2

.8
.

Ing. Hana LIPOVSKÁ
Má to cenu?

O ceně a hodnotěČ
T 

1.
8.

11
:0

0

S
N
Í
D
A
N
Ě Divadlo Víti MARČÍKA

Středověká mysteria
(divadelní představení)

prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, 
DrSc., FRCPsych.

Psychopatologie 
geniálních skladatelů

14
:3

0

prof. PhDr. Ing. 
Jan ROYT, Ph.D.

Ikonografie 
Poslední večeře

P. Benedikt R. 
MACHALÍK, 

OPraem.

prof. Alexander 
TOMSKÝ

Konzervativní 
poltická filosofie

RNDr. Jiří GRYGAR, 
CSc.

Mnohopásmová 
astronomie

Ú
T 

30
.7

.

Mgr. Jan ŠPILAR
Nestěžuj si!

prof. RNDr. Zdeněk 
OPATRNÝ, CSc.

Duše rostlin?

doc. Ing. Mgr. Tomáš 
MACHULA, Ph.D., Th.D.

Důležitost rozumu pro 
morální a duchovní život

Dušan MAJER
Nástupce ISS 

u Měsíce

plk. gšt. PhDr. Eduard 
STEHLÍK, Ph.D., MBA

Osudy hrdinůS
T 

31
.7

.

prof. PhDr. David 
EBEN, Ph.D.

Gregoriánský chorál

MVDr. Pavel BĚLO-
BRÁDEK, Ph.D., MPA
Křesťanský pohled 

na vývoj EU

P. Radim 
CIGÁNEK

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

Život milovaných 
dětí

P. Jindřich 
TLUKA prof. PhDr. Pavel 

KALINA, CSc.
Moskva – třetí Řím?

29. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 27. 7. – 4. 8. 2019, CHATA HORALKA ve Sněžném v Orlických horách

P. prof. PhDr. Mgr. 
Efrem JINDRÁČEK, 

Ph.D., OP
Co je to inkvizice?

PhDr. Mgr. Jeroným 
KLIMEŠ, Ph.D.

Ježíšovo dětství a fenomén 
betlémské hvězdy

SCHOLA GREGORIANA 
PRAGENSIS

Regnum et imperium
(děkanský kostel N.M.n.Met.)

SO
 2

7.
7.

P. Mgr. Jan LINHART

Zahájení 29. AT, 
mše sv.

s P. Efremem 
JINDRÁČKEM

Markéta KUTILOVÁ
Současná migrace 

do Evropy

5 „O“ – Obnovený 
opravník obecně 
oblíbených omylůN

E 
28

.7
.

prof. Jindřich ŠTREIT
ABNORMALIZACE

(vernisáž výstavy 
fotografií)

P
O

 2
9.

7. Jan HORÁK
František blázen

(divadelní představení)

Mše svatá (vstup zdarma)

v1

Karel PLÍHAL
Koncert

táborák

ST.Johnny STEHLÍK & 
Matěj „Mateo“ 

PTASZEK
Bluesový koncert

LE
GE

ND
A

Irena CHŘIBKOVÁ, 
Jakub DOLEŽAL

Koncert vážné hudby
(děkanský kostel N.M.n.Met.)

15
:3

0↑
   

15
:4

5↓

17
:1

5

RNDr. Alexandr VONDRA
Listopad ’89

po 30 letech – 
iluze a realita

prof. RNDr. Milan 
KODÍČEK, CSc.

O čem je současná 
biochemie?

Dr. Aleš VALENTA
Německo:

mýtus a realita

AKADEMICKÉ TÝDNY o.p.s. 
info@akademicketydny.cz 

Tel. (+420) 494 909 100
Podporují: Královéhradecký kraj • Servisbal Obaly s.r.o. • Jiří Krýda • Hronovský s.r.o. • MUDr. Ladislav Bortlík

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda • Nové Město nad Metují • PRIMÁTOR a.s. • Atelier duplex • Tiskárna Smola
Farnost Nové Město n. Met. • Bauch, Navrátil s.r.o. • Městské informační centrum Nové Město n. Met. • Střihoruký Edvard • a další…

Mediální partneři: CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita • Televize NOE www.akademicketydny.cz

MUDr. Tomáš 
ŠEBEK

Lékaři bez hranic

11
:0

0↑
   

11
:1

5↓

12
:4

5

P. Tomáš 
HOFFMANN

Mgr. Jan Petr KOSINKA
Pronásledování 

křesťanů 
v současné Evropě

N
E 

4.
8.

Matěj PTASZEK
Concepcion – 

600 dní v Kolumbii

P. Gabriel P. 
HUNČAGA, 

OP

Divadlo Víti MARČÍKA
Bajaja

(divadlo pro děti 
i dospělé)16

:3
0↑

   
17

:0
0↓

Mgr. Roman CARDAL, Ph.D.
Myšlenkový 

relativismus – hrozba 
pro současnou dobu

P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
Rozdělená 
společnost, 

rozdělená církev

0 29 . 

0 

0 

0 



7:
30

8:
00

8:
30

9:
00

9:
00

9:
30

10
:3

0

10
:4

5

11
:3

0

12
:1

5

14
:0

0

15
:0

0

16
:0

0

16
:1

5
16

:3
0

16
:4

5

18
:1

5

20
:0

0

21
:3

0

22
:0

0

V

E

O

Č

B

E

Ě

Ř

D

E

Přestávka
Výdej stravy
Vstup ZDARMA

SO
 3

.8
.

PŘEDNÁŠKY A BOHOSLUŽBY JSOU NAHRÁVÁNY.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Doporučujeme, abyste si před návštěvou zkontrolovali aktuální program na webu.

P. Mgr. Gabriel Peter 
HUNČAGA, OP

Dopad cest Fernãa 
Magalhãese na misie

prof. PhDr. Vladimír 
JUST, CSc.

Role divadla v sa-
metové revoluci

PÁ
 2

.8
.

Ing. Hana LIPOVSKÁ
Má to cenu?

O ceně a hodnotěČ
T 

1.
8.

11
:0

0

S
N
Í
D
A
N
Ě Divadlo Víti MARČÍKA

Středověká mysteria
(divadelní představení)

prof. MUDr. Cyril HÖSCHL, 
DrSc., FRCPsych.

Psychopatologie 
geniálních skladatelů

14
:3

0

prof. PhDr. Ing. 
Jan ROYT, Ph.D.

Ikonografie 
Poslední večeře

P. Benedikt R. 
MACHALÍK, 

OPraem.

prof. Alexander 
TOMSKÝ

Konzervativní 
poltická filosofie

RNDr. Jiří GRYGAR, 
CSc.

Mnohopásmová 
astronomie

Ú
T 

30
.7

.

Mgr. Jan ŠPILAR
Nestěžuj si!

prof. RNDr. Zdeněk 
OPATRNÝ, CSc.

Duše rostlin?

doc. Ing. Mgr. Tomáš 
MACHULA, Ph.D., Th.D.

Důležitost rozumu pro 
morální a duchovní život

Dušan MAJER
Nástupce ISS 

u Měsíce

plk. gšt. PhDr. Eduard 
STEHLÍK, Ph.D., MBA

Osudy hrdinůS
T 

31
.7

.

prof. PhDr. David 
EBEN, Ph.D.

Gregoriánský chorál

MVDr. Pavel BĚLO-
BRÁDEK, Ph.D., MPA
Křesťanský pohled 

na vývoj EU

P. Radim 
CIGÁNEK

P. Dr. Ing. Ladislav HERYÁN, Th.D., SDB

Život milovaných 
dětí

P. Jindřich 
TLUKA prof. PhDr. Pavel 

KALINA, CSc.
Moskva – třetí Řím?

29. ročník AKADEMICKÝCH TÝDNŮ v termínu 27. 7. – 4. 8. 2019, CHATA HORALKA ve Sněžném v Orlických horách

P. prof. PhDr. Mgr. 
Efrem JINDRÁČEK, 

Ph.D., OP
Co je to inkvizice?

PhDr. Mgr. Jeroným 
KLIMEŠ, Ph.D.

Ježíšovo dětství a fenomén 
betlémské hvězdy

SCHOLA GREGORIANA 
PRAGENSIS

Regnum et imperium
(děkanský kostel N.M.n.Met.)

SO
 2

7.
7.

P. Mgr. Jan LINHART

Zahájení 29. AT, 
mše sv.

s P. Efremem 
JINDRÁČKEM

Markéta KUTILOVÁ
Současná migrace 

do Evropy

5 „O“ – Obnovený 
opravník obecně 
oblíbených omylůN

E 
28

.7
.

prof. Jindřich ŠTREIT
ABNORMALIZACE

(vernisáž výstavy 
fotografií)

P
O

 2
9.

7. Jan HORÁK
František blázen

(divadelní představení)

Mše svatá (vstup zdarma)

v1

Karel PLÍHAL
Koncert

táborák

ST.Johnny STEHLÍK & 
Matěj „Mateo“ 

PTASZEK
Bluesový koncert

LE
GE

ND
A

Irena CHŘIBKOVÁ, 
Jakub DOLEŽAL

Koncert vážné hudby
(děkanský kostel N.M.n.Met.)

15
:3

0↑
   

15
:4

5↓

17
:1

5

RNDr. Alexandr VONDRA
Listopad ’89

po 30 letech – 
iluze a realita

prof. RNDr. Milan 
KODÍČEK, CSc.

O čem je současná 
biochemie?

Dr. Aleš VALENTA
Německo:

mýtus a realita

AKADEMICKÉ TÝDNY o.p.s. 
info@akademicketydny.cz 

Tel. (+420) 494 909 100
Podporují: Královéhradecký kraj • Servisbal Obaly s.r.o. • Jiří Krýda • Hronovský s.r.o. • MUDr. Ladislav Bortlík

Kulturní a sportovní nadace města Náchoda • Nové Město nad Metují • PRIMÁTOR a.s. • Atelier duplex • Tiskárna Smola
Farnost Nové Město n. Met. • Bauch, Navrátil s.r.o. • Městské informační centrum Nové Město n. Met. • Střihoruký Edvard • a další…

Mediální partneři: CSI – Křesťanská mezinárodní solidarita • Televize NOE www.akademicketydny.cz

MUDr. Tomáš 
ŠEBEK

Lékaři bez hranic

11
:0

0↑
   

11
:1

5↓

12
:4

5

P. Tomáš 
HOFFMANN

Mgr. Jan Petr KOSINKA
Pronásledování 

křesťanů 
v současné Evropě

N
E 

4.
8.

Matěj PTASZEK
Concepcion – 

600 dní v Kolumbii

P. Gabriel P. 
HUNČAGA, 

OP

Divadlo Víti MARČÍKA
Bajaja

(divadlo pro děti 
i dospělé)16

:3
0↑

   
17

:0
0↓

Mgr. Roman CARDAL, Ph.D.
Myšlenkový 

relativismus – hrozba 
pro současnou dobu

P. doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.
Rozdělená 
společnost, 

rozdělená církev

0 29 . 

0 

0 

0 



12 13

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-

náboženství a jeho současným hlavním a 
mnohdy velice krutým pronásledovatelem 
je právě islám. Islámské země pravidelně 
obsazují v žebříčcích náboženské svobody 
pozice nejhorších zemí. Obecně platí, že v 
žádné zemi s muslimskou většinou není úpl-
ná náboženská svoboda, jak ji známe na Zá-
padě a je tedy velmi těžké nevidět souvislost 
nesvobody s islámem a uplatňováním islám-
ského práva šaría. A tak lze předpokládat, 
že je pro křesťanské menšiny žijící v zemích 
s islámskou většinou důležité, na čem se 
autority dvou dominantních náboženství do-
hodly. Kdo by čekal, že v textu bude zmíněn 
problém pronásledování křesťanů islámem, 
nedočká se.  Mimo jiné se v něm praví:
 Dále – pevně – prohlašujeme, že nábo-
ženství nikdy nenavádějí k válce, nepodně-
cují nenávist, zášť a extrémismus a nevyzý-
vají k násilí či krveprolití. Tyto pohromy jsou 
výsledkem úchylky  náboženských nauk, 
politického zneužívání náboženství a také 
interpretacemi nábožensky zaměřených lidí, 
kteří v určitých dějinných úsecích zneužili 
vlivu náboženského cítění na srdce lidí, aby 
je přiměli k jednání, jež nemá co do činění s 
náboženskou pravdou, za účelem realizovat  
světské a krátkozraké politické a ekonomic-
ké cíle. Proto žádáme, aby všichni přestali 
zacházet s náboženstvími účelově a roz-
něcovat tak nenávist, násilí, extrémismus a 
slepý fanatismus a neužívali už Boží jméno 
k ospravedlňování vražedných skutků, vy-
hnanství, terorismu a útlaku. Žádáme o to 
na základě naší společné víry v Boha, který 
nestvořil lidi proto, aby se mezi sebou zabí-
jeli nebo svářili, ba ani proto, aby byli mučeni 
či ponižováni ve svém životě a své existenci. 
Všemohoucí Bůh totiž nepotřebuje být ně-
kým bráněn a nechce, aby Jeho jméno bylo 
užíváno k terorizování lidí.
 Svoboda je právem každého člověka: ka-
ždý má svobodu vyznání, myšlení, vyjadřo-
vání a jednání. Pluralismus i rozdílnost ná-
boženství, barvy pleti, pohlaví, rasy a jazyka 
jsou výrazem moudrosti božské vůle, s níž 
Bůh stvořil lidské bytosti. Tato božská Moud-
rost je počátkem, z něhož je odvozeno právo 

na svobodu vyznání a svobodu být odlišní. 
Proto je odsouzeníhodné nutit lidi k přije-
tí určitého náboženství nebo určité kultury, 
jakož i vnucovat civilizační styl, který druzí 
nepřijímají.

 Z textu vyplývá, že „poruchy“ v soužití ne-
způsobují náboženství, ale jen jejich chybná 
nebo účelová interpretace. Potíž tedy podle 
Dokumentu není ani náhodou s islámem 
jako takovým, ale týká se všech nábožen-
ství a jde „jen“ o jejich chybný výklad. Není 
tedy třeba islám měnit, není mu v podstatě 
možné nic vytknout, protože je prostě dobrý, 
stejně dobrý, jako třeba křesťanství.
 Má vůbec myšlenka o dobrých základech 
všech náboženství, a tedy i islámu, oporu v 
základních islámských textech, v postojích 
současných představitelů islámu, anebo do-
konce v široce rozšířené praxi?
Základní texty
 V základních textech islámu (Korán, Su-
nna a Síra) je na náboženskou diskriminaci 
„zaděláno“. Pravidla o soužití s jinověrci jsou 
vtělena do islámského práva šaría, které je 
z Koránu a Sunny odvozeno. Jinověrci jsou 
druhořadými občany s nižším postavením, s 
omezeným právem na spravedlnost a zís-
kávání pozic ve státní správě. Podle práva 
šaría se odpadlictví od islámu trestá i smrtí. 
Trestné je rouhání, tedy jakákoliv kritika islá-
mu. Křesťan se nesmí oženit s muslimkou. 
Muslim s křesťankou ano – děti jsou auto-
maticky muslimové. Zakázaná je evangeli-
zace – tedy esenciální prvek života křesťan-
ských církví. Džihád je legální forma šíření 
islámu - nenásilný, ale může být i násilný, 
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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-

protože islám se netají, že jeho konečným 
(utopickým) cílem je podvolení se všech lidí 
Alláhovi.  Forma džihádu se odvíjí od cha-
rakteru území, na kterém se muslim nachází 
- zda je v Dár al-harb („dům války“) nebo Dár 
al-islam („dům is-
lámu“).
 V Dokumen-
tu se tvrdí, že 
válka, nenávist, 
nepřátelství, ex-
tremismus a ná-
silí nevyplývají z 
náboženství, ale 
jsou „důsledkem 
odchýlení se od 
náboženských 
učení“. Nebo, že 
„Terorismus je 
pohoršující, ale 
není výsledkem 
náboženství, ale jen nesprávné interpretace 
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Bohu a Jeho poslu 
a šířili na zemi po-
horšení, bude věru 
to, že budou zabiti 
anebo ukřižováni či 
budou jim useknuty 
jejich pravé ruce a 
levé nohy anebo bu-
dou ze země vyhná-
ni. …… (Korán 5:33)
 A hle, Pán tvůj vnu-
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všech prstech!“ Korán 8:12
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ránu?  Islám v podobě, v jaké ho vykreslu-
je Dokument, nemá mnoho společného se 
skutečným islámem.

Postoje a názory představitelů islámu
  Text Doku-
mentu deklaruje 
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jako hotovou 
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Mohamedových 
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khari 9.8.4.57).  Pokud by byl tento zákon 
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rychle se menšící 
náboženství. Jak 
prohlásil renomova-
ný klerik Jusuf Ka-
radáví: „Kdybychom 
netrestali odpadlic-
tví, islám by přestal 
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v úmyslu tento sek-
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nit. Samotný imám 
Al Tajíb v roce 2016 

prohlásil: „Znalci islámského práva ze čtyř 
hlavních právnických škol ((hanbali, hanífía, 
šáfí, máliki) považují odpadnutí za zločin a 
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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!

Kuvajtský klerik Othman Al- Khamis 
 Také  kuvajtský duchovního Othman Al-
-Khamis, pouhé tři týdny před podepsáním 
Dokumentu řekl: „Odpadlíci se dopouštějí 
zločinu, stejně jako cizoložníci. (---) Taková 
osoba je potrestána, protože odpadlík se 
staví islámu na roveň, a proto je potrestán, 
jako kdyby proklínal proroka Mohameda 
nebo Alláha. To je důvod, proč je odpadlík 
zabit.“ Pokud Al-Tajíb opravdu odmítá tres-
tání odpadlíků, mohl by začít tím, že napo-
mene Othmana Al-Khamise a tisíce dalších 
islámských duchovních, kteří hlásají povin-
nost zabíjet apostaty. 

Profesorka  Suad Saleh z univerzity Al Azhar
 Podobné je to v případě znásilňování ne-
muslimských žen. Al Tajíbova univerzitní ko-
legyně, profesorka Suad Saleh, v nedávném 
rozhovoru pro televizi Cairo mnohé multikul-
turní relativisty šokovala, když prohlásila, že 
znásilňování žen je v islámu povoleno jako 
legitimní prostředek války mezi muslimy a 
jejich nepřáteli. Podle ní muslimům znásil-
ňování nemuslimských nebo nevěřících žen 
povoluje Alláh, aby je ponížil. Islámská aka-
demička prohlásila, že muslimové smějí mít 
sexuální otrokyně a že otroctví existovalo 

už před islámem a toto náboženství ho jen 
zavedlo do své praxe. https://www.youtube.
com/watch?v=tGOhjw-85bA . 
 Univerzita Al-Azhar, neoficiální hlava 
sunitského islámu, neodmítá nadřazenost 
muslimů nad nemuslimy, nezakazuje a ne-
odmítá tresty za konverzi od islámu, nepovo-
luje muslimkám sňatky s jinověrci, neodmítá 
tresty za „rouhání“, schvaluje sexuální zotro-
čování nemuslimek. Nevydala fatvu odsuzu-
jící sebevražedné atentáty. Ve všech těchto 
postojích je obsažen násilný potenciál. 

 Al-Tajíb si uvědomuje, že setkání s pape-
žem mu pomůže budovat obraz islámu jako 
náboženství míru. Pro zlepšení obrazu islá-
mu podepíše  Dokument „ve jménu Boha, 
který stvořil všechny lidské bytosti rovnými 
co do práv, povinností a důstojnosti a povolal 
je, aby žili spolu jako bratři, naplnili zemi a 
rozšířili na ní hodnoty dobra, lásky a poko-
je.“ To jsou ale hodnoty, které v právu šaría 
nenajdete.  
Každodennost
 Od září 2001 byly ve světě ze strany dži-
hádistů spáchány desítky tisíc teroristických 
útoků. V některých oblastech jde až o ge-
nocidu křesťanů a náboženských menšin 
(Nigérie, Blízký východ). Nejde ale jen o 
terorismus.  Kromě teroristických útoků do-
chází např. v Pákistánu, Egyptě nebo v Ni-
gérii k četným únosům křesťanských dívek, 
které jsou znásilněny, donuceny k sňatku a 
konverzi k islámu. (viz učení prof. Saleh). 
Nejhorší je stav náboženské svobody v Sa-
údské Arábii, kde netolerují žádný projev 
neislámského náboženství. Prohřešky pro-
ti právu šaría jsou brutálně trestány. Ještě 
zhoubnější je pak působení naftových mo-
narchií navenek. Plošné financování radikál-
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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!

ních imámů, mešit a madras saúdskými a 
katarskými petrodolary se projevuje radika-
lizací muslimů i v dříve relativně liberálních a 
tolerantních islámských státech, jakými přes 
zhoršující se situaci zatím jsou Bangladéš, 
Malajsie a Indonésie. Jde o problém celo-
světový a netýká se jen zemí s muslimskou 
většinou (Srí Lanka). Pro ilustraci připomeň-
me nedávné konstatování starosty Bruselu, 
že všech 51 bruselských mešit je v rukou 
saláfistů (islámských radikálů).
 Také tresty za rouhání jsou důležitým as-
pektem islámského práva šaría. Vyvraždění 
redakce satirického týdeníku Charlie Hebdo 
nám připomnělo, že i Evropy se může do-
tknout šariátský pohled na kritiku islámu vtě-
lený v mnohých islámských zemích do zá-
konů o rouhání. V Pákistánu čekají desítky 
křesťanů odsouzených za rouhání na trest 
smrti. Až 1000 lidí je z rouhání obviněno. 
Mnozí byli za údajné rouhání lynčováni fa-
natickým davem muslimů. 

 Státy Organizace islámské spolupráce 
(sdružení všech zemí s muslimskou větši-
nou) se opakovaně na půdě OSN snaží pro-
sadit univerzální platnost zákonů proti rou-
hání - nástroje k potírání „islamofobie“, tedy 
jakékoliv kritiky islámu. Jde o velice účinný 
nástroj v rukou radikálů a je namířen přede-
vším proti reformním muslimům a příslušní-
kům náboženských menšin. Proto je často 
za nejvážnější problém ve vztahu křesťanů 
a muslimů zcela absurdně poukazováno na 
„islamofobii“. Co na tom, že jsou křesťané v 
islámských zemích pro víru zabíjeni a zotro-
čováni?

Vzkaz pronásledovaným
 A jaký vzkaz tedy vysílá Dokument pří-
slušníkům pronásledovaných náboženských 
menšin, konvertitům od islámu nebo reform-
ním muslimům? Tedy těm, kterých se pro-
blém vážně týká?
 Před nedávnem sepsali bývalí muslimové, 
kteří se stali katolíky, otevřený dopis papeži 
Františkovi. Mimo jiné se v něm píše.: Sva-
tý otče, (---) Dovolte nám přímo vyslovit, že 
nerozumíme Vašemu učení o islámu, jak ho 
čteme v bodech 252 a 253 apoštolské ex-
hortace Evangelii Gaudium.  Nezohledňuje 
skutečnost, že islám přišel po Kristu, a tak 
je a může být pouze Antikristem (viz 1. Jan 
2,22), a to jedním z nejnebezpečnějších, 
protože se představuje jako naplnění Zje-
vení (jehož by Ježíš byl pouhým prorokem). 
Pokud je islám sám o sobě dobré nábožen-
ství, jak zdá se učíte, proč jsme se stali kato-
líky?  Nezpochybňují Vaše slova správnost 
volby, kterou jsme udělali za cenu ohrožení 
vlastního života? Víte, že islám nařizuje pro 
odpadlíky trest smrti (Korán 4.89, 8.7-11)? 
Jak je možné srovnávat islámské násilí s 
takzvaným křesťanským násilím? (---)
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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 

 Dokud nás islám považuje za nepřátele, 
nemohou naše protesty a pokusy o spřáte-
lení nic změnit. Jako správný Antikrist vy-
stupuje islám jako nepřítel všech: „ Propuklo 
mezi námi a vámi nepřátelství a nenávist 
až navěky, dokud neuvěříte v Boha jediné-
ho!“ (Korán 60,4). Pro Korán jsou křesťané 
„pouhou nečistotou“ (Korán 9.28), „nejhorší 
ze Stvoření“ (Korán 98.6) „všichni odsou-
zeni k peklu“ (Korán 4.48), a tak je Alláh 
musí vyhladit (Korán 
9.30). Nesmíme se 
nechat oklamat ko-
ránskými verši, které 
jsou považovány za 
tolerantní, protože 
všechny byly zru-
šeny veršem meče 
(Korán 9.5). (---) Ne-
zaměňujeme islám s 
muslimy, ale pokud 
je pro vás „dialog“ 
hlasem míru, pak 
pro islám jde jen o 
další způsob, jak 
pokračovat ve vál-
ce. Stejně jako vůči 
nacismu a komunis-
mu, je i naivita tváří 
v tvář islámu sebe-
vražedná a velmi 
nebezpečná. (---) 
Představa, že islamofilním tónem lze zabrá-
nit dalšímu a intenzivnějšímu utrpení křesťa-
nů v muslimských zemích, je velice lákavá. 
Ale kromě skutečnosti, že Ježíš nikdy nena-
bídl jinou cestu k radosti a ke spáse než kříž, 
jsme přesvědčeni, že pouze hlásání prav-
dy přináší nejen spásu, ale i svobodu (Jan 
8,32). Naším úkolem je hlásat pravdu „vhod 
i nevhod“ (2. Timotej 4,2) a odhodlání říci se 
Sv. Pavlem: „Rozhodl jsem se totiž neznat 
mezi vámi nic než Ježíše Krista, a to toho 
ukřižovaného.“(1 Korintským 2,2). (---) Váš 
proislámský postoj nás vede k odsouzení 
skutečnosti, že muslimové nejsou vyzváni, 
aby opustili islám. Mnozí bývalí muslimo-
vé, jako  Magdi Allam, dokonce opouštějí 

církev, znechuceni její zbabělostí, zraněni 
dvojznačnými gesty, zmateni nedostatkem 
evangelizace, zaskočeni skandální chválou 
islámu… (---) Máme dojem, že neberete 
vážně slova svého bratra Nona Amela, chal-
dejského-katolického arcibiskupa  Mosulu 
v exilu,  když říká: „Naše současné utrpení 
je předehra toho, které vy, Evropané a zá-
padní křesťané, zažijete v blízké budouc-
nosti. Ztratil jsem svou diecézi. Ústředí mé 

arcidiecéze a mého 
apoštolátu obsadili 
radikální muslimové, 
kteří chtějí, abychom 
se obrátili nebo ze-
mřeli.(...)  Vítáte ve 
Vaší zemi stále vět-
ší počet muslimů. I 
Vy jste v nebezpečí. 
Musíte činit silná a 
odvážná rozhodnutí 
(...).  Myslíte si, že 
všichni lidé jsou si 
rovní, ale islám to 
neříká. (...) Pokud to 
dost rychle nepocho-
píte, stanete se oběť-
mi nepřítele, kterého 
jste si pozvali domů.“ 
(9. srpna 2014). 
Je to otázka života 
a smrti, a jakékoli 

uspokojení vůči islámu je zrádné. Nechce-
me, aby Západ pokračoval v islamizaci a 
nechceme, aby tomu napomáhalo Vaše jed-
nání.  Kde bychom pak hledali útočiště?
 Snaha zamlčet pravou podstatu islámu 
podkopává snahy reformních muslimů do-
pracovat se k přijatelnější verzi islámu. I na 
Západě jsou okřikováni a umlčováni. Dr. Ma-
jid Rafizadeh - absolvent Harvardu, badatel, 
podnikatel, politolog, o tom říká: 
 „Poprvé jsem přišel do USA za vlády pre-
zidenta Obamy. (---)Byl pro mne šok, když 
jsem velice rychle přišel na to, že křesťané 
a židé mohli kritizovali své vlastní nábožen-
ství, ale já jsem nemohl kritizovat islám. To 
mi nedávalo vůbec žádný smysl.
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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 

Jižní Súdán:  Adut se těší z nabyté svobody
„Raduji se, že jsem zpátky v jižním Súdánu.“ Adut Anei Anei - bývalá otrokyně
Před třemi lety byla Adut Anei Anei vysvobozena z otroctví v Súdánu. Hrůza otroctví ji už 
dnes neděsí. Je ráda, že je svobodná a může chodit do kostela.
CSI: Adut Anei Anei, od kdy jsi zpátky v Jižním Súdánu?
Adut: Vrátila jsem se sem před třemi lety.
CSI: Jak se máš v současnosti?
Adut: Jsem stále velmi ráda, že mohu znovu žít ve své vlasti, i když mám nejisté živobytí.
CSI: Vzpomínáš  ještě na dobu svého zotročení v Súdánu?
Adut: Ne, od doby, co jsem se vrátila do Jižního Súdánu, mě opravdu nenapadlo vzpomínat. 
Jsem jen šťastná a vděčná, že můžu žít svobodný život. Tady nejsem ani nenáviděna ani 
bita. Celé ty roky v otroctví byly urážky a bití na denním pořádku.

 V Íránu a Sýrii, kde jsem vyrostl, státní or-
gány mohou zatknout, uvěznit, mučit a do-
konce i popravit člověka za to, že řekl něco, 
co nebylo dostatečně pozitivní vůči domi-
nantnímu náboženství země, islámu. Zven-
ku se zdá, že jediným místem pro ty, kteří 
by chtěli reformovat islám, je Západ. (---) Zá-
padní instituce využívají mnohem jemnější 
metody pro potlačení kritiky islámu. Jednou 
z těchto metod je označování i konstruktivní 
kritiky za propagaci „islamofobie“. Čím víc 
budeme skrývat nebo ignorovat konstruk-
tivní kritiku islámu, tím těžší bude provést v 
tomto náboženství reformy, a tím jednodušší 

bude vítězství muslimských radikálů.“
 Je tedy v zájmu všech, které islám ohrožu-
je, odhalovat jeho pravou podstatu a povahu. 
Nezamlčovat jeho základní nekompatibilitu s 
lidskou přirozeností a přirozeným mravním 
řádem. Je to nejen v zájmu nemuslimů, ale i 
muslimů, kteří se do islámu narodili a nesmí 
ho opustit.
 Úkolem dobrého pastýře je chránit ovce 
před vlkem. Aby to mohl dělat, musí vlka 
bezpečně rozeznat, i když je navlečen v rou-
chu beránčím. 

Julius Kahanec - CSI

John L. Allen – Globální válka proti křesťanům
 Ve spolupráci s nakladatelstvím Lukáše Lhoťana, jsme pro Vás připravili český překlad kni-
hy amerického novináře a redaktora, Johna L. Allena – Globální válka proti křesťanům. 
Pokud budete mít o tuto zásadní knihu mapující fenomén pronásledování  zájem, objedná-
vejte ji na www.lukaslhotan.cz, a pro získání výrazné slevy do poznámky uveďte heslo CSI.  
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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

 Česko–slovenská Křesťanská mezinárodní solidarita CSI ČS je lidskoprávní nezisková 
organizace, která se od mnohých jiných „neziskovek“ liší tím, že všechny její příjmy pochá-
zejí z darů našich štědrých dárců a není tedy příjemcem žádných dotací z rozpočtu ČR, 
EU nebo jiné státní nebo regionální samosprávy. Činnost CSI ČS stojí především na práci 
dobrovolných spolupracovníků, a proto jsou režijní náklady CSI ČS minimalizovány. Většina 
prostředků (86%) je věnována na informování (tisk a distribuce Zpravodaje) a především na 
financování projektů pomoci pronásledovaným křesťanům.
 Základem činnosti CSI bylo tedy i v roce 2018 vydání a distribuce šesti čísel Zpravodaje v 
celkovém počtu 39 000 kusů (6x po 6500 kusech) v Česku a na Slovensku. CSI pokračovala v 
distribuci Zpravodaje na Slovensku. Na tisk a distribuci Zpravodaje jsme vynaložili 277 tis. Kč.
 V roce 2018 činily výnosy z darů 1 619 tisíc Kč. Došlo tedy k mírnému poklesu příjmů oproti 
předešlému roku. Na humanitární činnost vynaložila česko-slovenská CSI v loňském roce 
celkem 1 010 tis. Kč. 

Hospodaření CSI ČS v roce 2018

PŘÍJMY                                                                                                                  1618904,34

VÝDAJE

POPLATKY BANKY 7393,26

TISK 129175,20

POŠTOVNÉ 147267,24

HUMANIT. ČINNOST 1010607,64

CESTOVNÉ 13860,00

ADMINISTR. POTŘEBY 3953,00

ODMĚNY, VÝPLATA 125105,00

Sociální a zdrav pojištění 65474,00

Daň 4380,00

SLUŽBY, OSTATNÍ 4823,00

CELKEM                                                                                                                  1512038,34

ROZPIS HUMANIT. ČINNOSTI

NIGÉRIE, INDIE, PÁKISTÁN 1010607,00

SÚDÁN, SÝRIE, IRÁK

CELKEM 1010607.00

CSI: Zažilas tolik zlého. Nemáš noční můry?
Adut: Ne, raduji se.
CSI: Máš děti z doby otroctví?
Adut: Ano, jsem matka dvou dětí. Dnes jim je šest a sedm let. Stále doufám, že mi mé děti 
osvoboditelé otroků někdy přivedou.  Když jsem byl před třemi lety propuštěna, mé děti mu-
sely zůstat. Můj bývalý majitel, otrokář, je nenechal jít.
CSI: Jak žiješ?
Adut: Každý den chodím daleko pro vodu, kterou pak prodávám na trhu.
CSI: Jsi křesťanka?
Adut: Ano, jsem křesťanka a jsem velmi vděčná, že opět mohu navštěvovat bohoslužby ve 
své církvi.                                                                                                  CSI -  Reto Baliarda
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jen pár slov na závěr

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

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

musíme mít Vaši adresu.
Váš s úctou a poděkováním FK

PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM
Srdečné díky těm, kteří přispěli v období od 

1.2.2019 do 31.3.2019
Mgr. Adlt Miroslav, ThDr Adámek Milan, Ba-
jajová Marie, Bauer Josef, Benda Jan, Benák 
Vladimír, Bervidová Aurelie, Dr Beránek Alois, 
Bezděk Jan, Biernát Josef, Bittner Josef, Bla-
huta Jan, Blechová Marie, Bohadlová Vladi-
míra, Borková Hana, Boráková Zdenka, Bre-
indl Barbara,  Brůna František, Busková 
Milada, Běhanová Ludmila, Cabejšková Marie, 
Mgr. Čaňo Miroslav, Čekovská Ludmila, Cha-
lupecký Daniel, Ing. Chalupník Pavel, Chupík 
Vojtěch, Cieslar Jan, Daňková Eliška, Ing Dlou-
há Nicole, P. Dobeš Jiří, Mgr Doležel Karel, 
Doležel Radek, Dostalíkovi Ladislav a Libuše, 
Drbálková Jana, Duba Roman, Mgr. Dubský 
Zdeněk, Dudková Ludmila, RNDr Dusílek Pa-
vel, Dřevjaná Uršula, Farní Charita U P. M. Rů-
žencové, Felner František, Friedlová Božena, 
Frolková Noela, Frydrychová Věra, Fujáková 
Růžena, Gabrielová Anežka, Gleisner Karel, 
Haman Josef, Hana a JUDr. František Borkovi, 
Hanzlík Jiří, Mgr. Hanák Martin, Hašková Do-
minika, Herynková Miloslava, Himlová Lenka, 
Hofman František, Holečková Běla, Ing Holub 
Vítězslav CSc, Ing Holínská Jana, Jandáček 
Milan, Janoušek Martin, Jargusová Anděla, 
Jarkovská Ludmila, Jebousek Josef, Jelínek 
Severín, Jeníček Antonín, Ježová Marie, JUDr 
Jiříček Vít, Joudal Karel, Mgr Juchelka Gabriel, 
Jágrová Ludmila, Jón Jan, Jónová Veronika, 
Ing. Kadlec Jiří, Kalinová Markéta, Mgr Karasz 
Martin, Kateřiňáková Ludmila, Kavanová Alena, 
Mgr Kaška Pavel, Kašková Jana, Kelnar Pavel, 
Klíč Tomáš, Knob Vilibald, Knotková Marie, Ko-
lečkářová Anna, Kolářová Hana, Kongregace 
Sester Nejsvětější Svátosti České Budějovice, 
P. Kopecký Josef SDB, Kopeček Lubomír, Mgr 
Kopečný Vojtěch, Kosařová Eliška, Kovář Fran-
tišek, Bc. Kozelková Zdenka, MUDr Krejčířová 
Dana, Krejčová Jana, Kubalčík Jan, Kudla Mar-
tin, Kudrna Jan, Lacinová Alžběta, Lazebníček 
Lukáš, Ličman Jan, Ing Lodr Jiří, Ing. Loub Jo-
sef, Mach Vladimír, Macháčková Kateřina, Ing 
Macíček David a Petra, Malečková Štěpánka, 
PhDr. Mančalová Jana, Marková Jana, Matúšů 
Anežka, Michalová Olga, Michl Jindřich, Miku-
lášková Jaroslava, Miškovská Eugenie, RNDr. 
Musílek Martin, Mühlová Irena, Navrátil Milan, 

Ing Nesrstová Pavla, Mgr Neudert Jan, No-
votní, Nováková Daniela, Nováková Veronika, 
Ondruš Jiří, PharmDr. Ondráčková Marie, Mgr 
Papicová Ludmila, Pavelková Anežka, Pavlí-
ková Bohumila, Pašková Anna, Petřina Milan, 
Plecháčová Zdena, Podestátová Jaroslava, 
Podešvová Emilie, Pohunková Miroslava, P. 
Mgr. Poláček Bohumil, Pomkla Petr, Pospíšil 
Milan, Bc. Pořízek Miroslav, Procházková Mi-
luše, Prokop Tomáš, Provazník Jiří, Průchová 
Emilia, Ptáček Bořivoj, Radikovská Marie, Ras-
zyková Ludmila, Regner Otakar, Romer Pavel, 
MUDr Rádlová Marie, Růžičková Ester, Řk. 
farnost Hrob, Řk.farnost Starý Jičín, Řk farnos-
ti bez udání místa, Sarofin Andrej, Sarofinová 
Ludmila, Sedlák Josef, Sedlák Josef, Sekyrka 
Michael, Ing Sigmund Stanislav, MUDr Skovaj-
sa Petr, Slunečkovi M.+M., Sládeček Petr, Ing 
Sláma Jan, Slámečková Marie, Slámová Eva, 
Slánský Stanislav, Smejkalová Terezie, Smolen 
Štěpán, Smolíková Jana, Sobek Oldřich, Sojka 
Bohumír, Solař Mojmír, Stillová Ludmila, Stoklá-
sek Josef, Straková Mária, Strbák Josef, Stu-
lová Anna, Suchánek Aleš, Svrčina Miroslav, 
Synek Luděk, Synková Marie, Šebestová Na-
děžda, P.Mgr. Šich Josef, Široká Silvie, Škoda 
Pavel, Ing Šleprová Petra, Šnajdar Martin, Šo-
píková Zdenka, Mgr. Šplouchal Jan, Štvánová 
Božena, Šváček Miloslav, Šťastný Jakub, Ing 
Tichý Borek, Tobola Petr, Tomáškovi Tomáš a 
Veronika, Tvarochová Jiřina, Utíkalová Marie, 
Valerovi Tomáš a Renata, Vančíkovi Jaroslava 
a Alois, Večeřová Jiřina, Vítovi Zdeněk a Pavlí-
na, Vlasková Agnesa, P. Mgr. Vlček Josef, Vo-
láková Drahomíra, Vondrák Luděk, Vondráková 
Helena, Ing. Záleský Jaroslav a Jitka, Závalová 
Anežka, Zieglerová Marie, MUDr Zítková Lud-
mila, Ing. arch. Žalud Stanislav, Žárská Marie, 
Ing Žingor Daniel, Žlebek Jiří

„ Kdo dává, dostává, 
mnohem víc přijme…“

sv. František z Assisi
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P.P.
708 03/2002

751 51 Přerov 1

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

Zpravodaj CSI je adresátům zasílán s jejich 
souhlasem a adresy v žádném případě 

neposkytujeme třetím osobám.

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


