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www.csi-cr.cz

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

solidarita

Otec George zahajuje denně vyučování před
celou nastoupenou školou krátkou
promluvou a společnou
modlitbou
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Slovo úvodem Informace z Indie

To proto, aby se splnilo slovo napsané v jejich zákoně: Nenáviděli mne bez příčiny“ 
Jan 15,25
 Máme za sebou prázdniny a pomalu končí horké léto. Stále jsme zahrnováni zprávami 
o utrpení našich bratří. Je o nich vlastně téměř celý tento Zpravodaj. Často se nám při tom, 
jak se říká, „otevírá nůž v kapse“. Ale ta doba, kdy se ohrožení křesťanstva řešilo vyhlášením 
křížové výpravy, je nenávratně pryč. Lze říci, že naše situace je složitější a možná i obtížnější. 
Jak se chová EU můžete slyšet denně a výstižně to dokumentuje zákaz manifestace v Bru-
selu (viz str. 15). Papežův hlas, volající alespoň po reciprocitě v chování islámských zemí 
k menšinám (podobně jako je tomu v Evropě nebo Americe k muslimům), zůstal nevyslyšen. 
Velmi to připomíná situaci před druhou světovou válkou, kdy mocní takto přehlíželi Pia IX., 
když varoval před nacizmem.
 Je tedy na nás, abychom světu dovedli ukázat, že jsme nositelé naděje a bylo na nás po-
znat, že jsme boží děti a že náš Bůh je Láska. To může být náročnější než křížová výprava. 
Pěkně o tom píše R: W: Wurmbrand, rumunský farář, 14 let vězněný komunisty. „Chovejte 
lásku i k těm, kteří vám pro ni neposkytují žádný důvod. Ježíš nikdy nezadal nikomu příčiny, 
aby k němu choval nenávist. Je tragédií, že lidé nechovají nenávist jen k těm, kteří je nějak 
zranili, ale i k těm, kteří jim nikdy ani v nejmenším neuškodili. Takového druhu je nenávist 
člověka, který nenávidí někoho jiné rasy, národa, politické strany, náboženství, povahy či 
majetku. Taková je nenávist hříšníků ke spravedlivým. Nemohou je prostě vystát.
 Existuje nejvyšší lék proti bezdůvodné nenávisti: je jím bezdůvodná láska. To znamená 
milovat lidi ne pro jejich užitečnost, dobrotu, šikovnost, velikost či inteligenci; ale protože 
jsou zde proto, aby byli milováni, ať už jsou kdokoli, přátelé i nepřátelé.... Láska miluje bez 
důvodu. „Otče“ modlil se Ježíš, „odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Cožpak ale tito lidé oprav-
du nevěděli, že mu ruce a nohy probíjejí hřeby a připravují mu tak nesmírně bolestivou smrt? 
Láska však hledá motivy k lásce i tam, kde ve skutečnosti neexistují.
 Pouze taková láska – chovaná bez jakékoliv příčiny – však může uzdravit jak totalitní 
země, tak země demokratické, a stejně tak i naše životy.... A podobně jako láska nepotřebu-
je důvod, nepotřebuje jej ani radost. Kristus řekl svým učedníkům: „Svůj pokoj vám dávám“. 
Bylo to několik minut předtím, než ho zatkli a na druhý den ukřižovali. Aplikujme to na svůj 
každodenní život. Přijímejme ponaučení od pronásledované církve a milujme nevěrné a se-
kýrující životní partnery, kteří mění život v peklo, nebo násilnické rodiče  či děti, jež zlomily 
svým nejbližším srdce.
 Můžeme se radovat i navzdory takové realitě, protože se učíme od Ježíše milovat 
a radovat bez příčiny.“ 
 Jistě to není jednoduché, ale jiná účinná náprava není. Vždyť ony ty křížové výpravy také 
nebyly procházkou v růžovém sadu. 
 
 Moc děkujeme za Vaše štědré dary. Máme mnoho nových dárců převodem na bankovní 
účet. Ty znova upozorňujeme, že jim rádi pošleme v lednu potvrzení o darech pro FÚ, ale 
musíme mít adresu! Takže napište, stačí email.

Váš
František Kopečný

 Naše česká afilace CSI podporuje práci 
s dětmi a mládeží v severovýchodním indic-
kém státě Manipur. Vaše dary dělíme mezi 
Súdán a Manipur. Přinášíme vám zprávy od 
představeného salesiánů v hlavním městě 
Imphalu, otce George. Jeho tmavá pleť pro-
zrazuje, že není domorodec. Pochází z jiho-
západního státu Kerala. Je dnes i předsta-
veným našeho rodáka, už také dávno Inda, 
Jana Meda. Teď tedy otec George.

 Děkujeme za peníze. 12492 dolarů se na 
našem účtu objevilo koncem dubna. 8 dolarů 
si vzala banka za své služby. (To znamená 
že cestovaly víc jak dva měsíce, začátkem 
července jsme posílali dalších 12500 USD). 
Děkujeme hlavně všem ušlechtilým dárcům. 
  Naše práce pokračují dobře. Máme nyní 
51 „literacy centre“ – střediska pro odstraně- 
ní negramotnosti (velmi jednoduché „učeb-
ny“ z bambusu se střechou z vlnitého plechu, 
děti sedí na zemi – prohlédněte si fotogra-
fii-a zbavují se negramotnosti, učí se zákla-
dům angličtiny, počtů a místního jazyka). 
Navštěvuje je nyní přesně 1561 dětí. 40 dětí 

se připravuje v kurzu pro složení výběrových 
testů.
 Minulý měsíc jsme organizovali setkání 
více než tisíce nejchudších dětí. Byly pro ně 
připraveny hry, soutěže, také samy si dělaly 
program, dostali masité jídlo a přišli jim za-
zpívat dva proslavení manipurští zpěváci.
 To se otec George nezmiňuje o tom 
hlavním. On a jeho dva spolubratři vedou tři 
12ti třídní školy s téměř 3500 žáky. 70 těch 
nejchudších a  sirotků bydlí spolu s otci sa-
lesiány. Denně zahajuje ve všech třech ško-
lách krátkou promluvou a společnou modlit-
bou vyučování.. Na moji otázku, že se s nimi 
modlí nejen baptisté ale i hinduisté a i pár mo-
hamedánů mi otec s úsměvem odpověděl: 
„Oni jsou zvyklí se modlit“!- viz obrázek na 
titulní straně.
 
 Nám se práce daří a stává se známou. 
Nedávno byl u nás na zkušenou jezuita ze 
státu Arunachal Pradesh. Napsal jsem také 
knihu o možných aktivitách pro chudé děti. 
Poslal jsem vám dvě kopie. Dostali jste je? 
(doposud ne).

Otce George mají děti rády
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Boj proti otrokářství

 Otci Medovi se daří dobře. Teď tu máme 
také druhého kněze-seniora, Itala Petera 
Bianchi (o tom nám otec Med říkal: čeká až 
umřu, aby byl nejstarší“). Otec Peter měl sr-
deční příhodu a teď u nás odpočívá. Takže 
naše salesiánská komunita (pozor, jsou tam 
i řádové sestry a široký kolektiv laických spo- 
lupracovníků) se stará o dva nejstarší salesi-
ánské kněze v naší provincii. Věříme, že Bůh 
nám i proto žehná.
 Modlíme se za vás pravidelně, hlavně 
těch 70 chlapců co jsou u nás ubytováni bě-

hem školního roku.
 Ještě jednou děkuje a žehná vám 

Otec George Menamparampil, SBD 
A z Imphalu ještě dopis od otce Meda
z 30. července 2007
 
 Můžete být tedy hrdí na svoji adopci 
na dálku. Misionáři dobře hospodaří s na- 
šimi dary! Podle stáří je třeba 10 – 15 USD 
na dítě za měsíc, protože otcové trvají na 
tom, aby rodiče vždy alespoň něco při-
spívali.

Drazí v Kristu! 
 Zase se ozývám, aby si naši dobrodinci 
nemysleli, že jsem to vzdal. Starý voják ne-
rad opustí své pole. Vždyť i ve starším věku 
se musíme snažit sloužit na vinici Páně v té 
části světa, která nám byla svěřena. Jenom 
19 let jsem zůstal ve vlasti, pak 30 let v Jižní 
Indi, 5 let v Shillongu, v Assamu a teď 37 let 
na Severovýchodu, kde se snažím doklepat 
svou práci. Díky Bohu, něco se udělalo. V ma- 
drasské provincii jsem měl za úkol připravit 
dělníky na práci, potom v Shillongu jako ma-
gister zase a konečně zde na misiích. Dobrý 
Bůh byl se mnou. Vždyť je to OTEC. On nás 

posílá na práci, podporuje nás a je s námi. 
Jen musíme spolupracovat a dělat Jeho vůli. 
I když naše síly jsou chabé, nevadí. Vždyť je 
to Jeho práce a Indie je teď v salesiánském 
světě nejplodnější na naše povolání a tak 
posíláme do světa, do jiných krajin, pracov-
níky, kde je potřeba. Já jsem přišel do Indie 
náhodou, ale nelituji toho i když jsem musel 
opustit svou vždycky drahou vlast. A ta mne 
ještě podporuje tak, že mimo jiné mohu pod- 
porovat kolem 900 dětí. Také s muzikou, kte-
rou Češi mají v krvi, jsem je obohatil. Vedle 
malých náboženských publikací máme no-
vých 15000 našeho kancionálu. Už jsme vytis- 

kli více než sto tisíc zpěvníků a teď poslední. 
Chvála Bohu a díky naší dobré Matce Marii. 
Zdravím vás a všechny vaše spolupracovní- 
ky a dobrodince. Každý máme svůj úkol na 

 Před 200 lety zrušila Anglie obchod 
s otroky. Vůdčí osobností boje proti ot-
rokářství byl William Wilberforce (1759-
1833). Příklad Súdánu ukazuje, že otro-
kářství není bohužel zrušeno ve všech 
zemích.
 William Wilberforce se narodil 1759 v an- 
glickém Hull a stal se již ve věku 21 let, jako 
tehdy nejmladší, poslancem britské dolní 
sněmovny. Jeden noční rozhovor s anglikán- 
ským farářem Johnem Newtonem změnil 
jeho hýřivý život. Mladý poslanec začal stu-
dovat Nový zákon. Brzo si vytkl mladý křesťan 
smělý cíl: zrušení obchodu s otroky v Anglii 
a jejích koloniích.
 William si systematicky shromažďoval 
průkazné materiály a svědectví o otroctví 

světě, aby se trochu posvětil. Prosím o modlit-
bu a doufám, že budete pokračovat pomáhat 
našim dětem. Bůh budiž s Vámi

Váš v Srdci Páně Jan Med, SDB

Otec Med je misionář každým coulem

William Wilberforce  

Tak vypadá typické „Literacy centre“
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Krutost otroctví na dobové malbě

a jeho krutosti. Zahájil účinnou veřejnou 
kampaň za jeho zrušení. Příslušnou petici 
podepsalo 390 tisíc Britů!
 Již v roce 1792 schválila anglická sněmov- 
na Williamem podanou předlohu zákona. Ta 
požadovala postupné zastavení obchodu 
s otroky. Mělo to však trvat ještě celých 15 
let, než zákaz vstoupil roku 1807 v platnost. 
A teprve 1833 bylo otroctví oficiálně zrušeno. 
William se tohoto triumfu dočkal krátce před 

svou smrtí a za svoji neúnavnou kampaň si 
vysloužil přezdívku „svědomí parlamentu“.
 Islamistický režim v Súdánu předvádí 
dnešku krutý „comeback“ hrůzného otrokář- 
ství. V bývalé anglické kolonii jsou znovu 
a znovu zadržováni, ponižováni a násilně 
islamizovány desetitisíce otroků.

Bojujte spolu s CSI vytrvale, dokud nebu- 
de poslední otrok v Súdánu svobodný!

 Pobouření vyvolané tvrzením, že je 
Malajsie ,islámský stát‘, bylo rázně uml-
čeno
 Kuala  Lumpur, 10. srpna 2007 - Zákaz 
veškeré diskuse ve sdělovacích prostředcích 
o tom, zda je Malajsie „islámským státem“, 
vyhlášený minulý měsíc, naznačuje, jak těs-
ně pod povrchem vřou silné náboženské 
emoce. Zástupce ministerského předsedy 

Malajsie

Najib Abdul Razak vyvolal vlnu protestů 
(a protestů proti protestům) mezi příslušníky 
náboženských skupin svým označením Ma-
lajsie za „islámský stát“, načež ministerstvo 
pro veřejnou bezpečnost považovalo za ne-
zbytné, vydat zákaz jakékoli diskuse o celé 
záležitosti ve sdělovacích prostředcích. Najib 
na tiskové konferenci 17. července prohlá- 
sil, že Malajsie nikdy nebyla „sekulární zemí“ 

ve smyslu západní definice, neboť vláda 
„vždy jednala ve snaze neporušit věrnost 
základům islámu“. Své poznámky posléze 
poněkud zmírnil prohlášením, že federální 
ústava zaručuje náboženskou svobodu pří-
slušníkům nemuslimských menšin, tvořícím 
přibližně 40 procent z celkového počtu oby-
vatel. Prohlášení zástupce ministerského 
předsedy vyvolalo okamžitou vlnu protestů 
mezi příslušníky náboženských, politických 
a občanských skupin, kteří se obávají mož-
ných omezení svobody náboženského vy- 
znání, zejména s ohledem na nedávné roz-
hodnutí federálního soudu v neprospěch Liny 
Joy, konvertitky ke křesťanství, která neú-
spěšně usilovala o odstranění slova „islám“ 
ze své identifikační karty.  

Compass Direct News

Křesťanka proti právu šaría
 Již osm roků bojuje 42letá Lina Joy za 
své ústavní právo přestoupit z islámu na 
křesťanství. Nyní jí hrozí nový problém. Pod-
le práva šaría jí  má být určena náboženská 
příslušnost.
 V Malajsii platí současně dva právní sys-
témy. Na jedné straně platí od založení státu 
v roce 1957 ústava zaručující náboženskou 
svobodu. Na jejím základě rozhodují světští 
soudci u řádných soudů. Proto musí podle 
něho být potvrzena i změna z islámu na jiné 
 

náboženství. Naproti tomu zakazuje islám-
ské právo (šaría) odstoupení od islámu. 
Podle toho se řídí šaría-soudci. 
 Před osmi lety začal katoličce Lině Joy, 
bývalé muslimce, dlouhý boj. Chtěla si ne-
chat svoji změnu náboženství úředně zare-
gistrovat. Po svém křtu v roce 1998 obdržela 
v říjnu 1999 konečně svolení ke změně jména 
Azlina binti Jailani na jméno Lina Joy. Oprav-
dové těžkosti začaly pro Linu o měsíc poz-
ději. V jejím novém průkazu byl uveden na-
dále islám jako její náboženská příslušnost. 
Obrátila se proto na příslušný Národní re-
gistrační úřad. Tam jí však říkali, že je třeba 
doložit vyjádření islámského šaría-soudce, 
aby mohli změnit její náboženskou přísluš-
nost. Ti ovšem takovou „nehoráznost“ zaka-
zují. Lina Joy vyzývala nejprve nižší soudní 
instance, ale žádný soudce nebyl ochoten 
splnit její žádost.

Prohra i u nejvyššího soudu
 Nakonec se musela Lina obrátit v dubnu 
2006 na nejvyšší soud země. I tam rozhodli 
soudci 31. května 2007 poměrem hlasů 2:1 
o její nekompetentnosti. Joy byla znovu od-
kázána na islámský soud. Příznačné bylo, že 
se za ni přimlouval jediný křesťanský vrchní 
soudce, Richard Malanjum. Lina Joy k tomu 
poznamenala: „Náš vrchní soud není scho-
pen jednoduchý, ale důležitý případ změny 
náboženství vyřídit ve shodě s ústavou. To 
mne velmi překvapuje.“ 

Islámský tlak
 Jakmile se Lina Joy obrátila se svým pří-
padem na nejvyšší soud, dostala od islám-
ských extrémistů výhrůžku zabitím. Ještě 
větší nátlak pocítila v srpnu 2006, když její 
vlastní matka ji rozhlasem nabádala, aby se 
vrátila na „správnou cestu“, do lůna islámu. 
Bezprostředně po vyjádření vrchního soudu 
31. května 2007 v Linin neprospěch, skan-
dovaly stovky muslimů, kteří sledovali jed-
nání soudu výkřiky jako „Alláh je větší“ a dá- 
vali hlasitě najevo svoji spokojenost s roz-
hodnutím soudu. „Organizace na obranu is-
lámu“ však rozhodnutí soudu nepovažovala Lina Joy
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za dostatečné a tedy za vítězství muslimů 
nad jinověrci. Místo toho organizace vyvíjela 
úsilí zabránit šíření rozsudku, aby bylo naru-
šeno „pokojné“ klima mezi vyznáními. Lina 
Joy se ale nevzdávala a požadovala revizi 
rozhodnutí. Při tom by mělo být o nekompe-
tentním vyjádření soudu znovu rozhodnuto. 
Protože revizní úřad má pět nebo snad až 
sedm soudců, doufá Lina Joy, že má tento-
krát větší naději na kladné vyřešení svého 
případu.
 Požádejte české muslimy, aby se zasa-
dili o neomezenou náboženskou svobodu 
v zemích, kde vládnou jejich spolubratři. 
Křesťanská mezinárodní solidarita se obrátila  
na:
 • Islámská nadace v Praze
  Blatská 1491
  198 00 Praha 9 – Kyje
  e-mail: Praha@muslim.cz
 • Islámská nadace v Brně
  Vídeňská 38a
  639 00 Brno
  e-mail: Brno@muslim.cz

Po muslimy nepřijatelném rozhodnutí soudu proti 
křesťance Lině Joy skandují muslimští extrémisté 

„Allah je větší!“

 Připomeňte, že jsou na tom podobně 
jako komunisté, kdy dostat se z „tábora 
míru“ znamenalo prostřílet se, nebo riskovat 
dlouholeté věznění při zadržení na hranicích 
(herečka Štěpničková, pan Hruška a mnoho, 
mnoho dalších).
Děkujeme, že se zasadíte o prosazení 
náboženské svobody v Malajsii. 

Křesťan v cele smrti

 Bývalý důstojník severokorejské armá- 
dy Son Jong Nam čeká na popravu v cele 
smrti. V současné době různé organizace 
pro lidská práva podnikají rozsáhlé kroky 
na jeho záchranu. Jeho provinění spočívá 
v tom, že je křesťan.
 Son Jong Nam byl důstojníkem armády 
KLDR a vypracoval se až k hodnosti kapi-
tána. Vláda jej však podezřívala „právem“, 
že je křesťan a odsoudila jako zrádce. Úřed-
níci šli tak daleko, že jeho manželku, která 
byla v osmém měsíci těhotenství, kopali tak 
dlouho do břicha, až potratila. Na následky 
tohoto zacházení také po několika měsících 
v čínském exilu zemřela. Son Jong Nam byl 
čínskou policií zatčen a předán zpět do Se-
verní Koreje. Tam byl zavřen, opakovaně 
mučen a tři roky týrán. Potom pracoval od 
roku 2004 do roku 2006 po propuštění jako 

odborník ve výzkumném zařízení pro vývoj 
raket. V roce 2006 se znovu sešel se svým 
bratrem v Číně. Za to byl znovu zavřen a pro 
velezradu a „přijetí křesťanství“ odsouzen 
k smrti. Původně měl být popraven v březnu 
2006, ale byl převzat vojenskou rozvědkou 
a dosud žije.
Zdroj: Idea, Persecution.org.
Modleme se za něho a žádejte jeho pro-
puštění zasláním protestního lístku! 
Můžete také mejlovat: vel.kldr@seznam.cz 

 31. července 2007 - Douglas Shin je ko-
rejsko-americký pastor žijící v Los Angeles, 
který od roku 2000 pomáhal budovat „pod-
zemní síť“ pro severokorejské uprchlíky 
na pozici vedoucího představitele hnutí 
„Exodus 21“. E-mail redaktora agentury 
Compass jej zastihl v jihokorejském Soulu. 
Celý rozhovor se točil kolem komunistické 
země, nacházející se na prvním místě 

Severní Korea

většiny žebříčků náboženského pronásle-
dování a vedené osamělým diktátorem Kim 
Čong-ilem, kterého se obyvatelé Severní 
Koreje učí uctívat. Shin v rozhovoru pro 
agenturu Compass označil za nejlepší stra-
tegii vyvíjení nátlaku na Čínu (aby přestala 
severokorejské uprchlíky repatriovat) bojkot 
olympijských her v Pekingu; hovořil také 

o kritice jihokorejských humanitárních pra-
covníků držených jako rukojmí v Afghánistá- 
nu a zdůvodnil svou naději, že Son Jong 
Nam, odsouzený k smrti za své křesťanské 
aktivity v Severní Koreji, nakonec nebude 
popraven.

Compass Direct News

Heidy Hakim Salib

Odesilatel:
Křesťanská mezinárodní solidarita
P. O. Box. 8    
750 11 Přerov 

Velvyslanectví KLDR

Na Větru 395/18

160 00 Praha 6

7,50 - Kč

Slovník

který vysvětluje, co si mnoho muslimů doo-
pravdy myslí, když používají různé termíny, 
které zápaďané a nevěřící chápou odlišně:

 Mír: “Mír” v islámu znamená podřízení se 
vůli Aláha prostřednictvím božského a věč-
ného zákona, šaríe, a rozšíření Dar al-Islam 
- neboli domu islámu - na celý svět. Nepří-
tomnost šaríe je nepřítomností míru. Protože 
je vůlí Aláhovou, že islám bude vládnout celé 
planetě, vstupování do nemuslimských zemí 
za účelem podřizování jejich populace a ni-
čení jejich zkorumpované nevěřící kultury, 

není muslimy viděno jako “vedení války”, ale 
jako šíření míru.
 Svoboda: Hurija, svoboda, znamená 
osvobození všech lidí z otroctví lidských zá-
konů a jejich podřízení vůli Aláhově a jeho 
zákonů v dokonalém otroctví.
 Náboženská svoboda: Podřízení ne-
muslimů náboženskému apartheidu a druho- 
řadé občanství v jejich vlastních zemích pod 
islámským právem. Tato volba je dostupná 
pouze křesťanům a Židům, nikoliv hinduis-
tům, buddhistům a dalším, kteří mají pouze 
možnost přijmout islám nebo zemřít. Musli-
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Yours Honourable,
 With hope in humanity and your countries loyalty towards the human rights, I want to ask you 
for a prisoner on death row in your country. Son Jong Nam has been imprisoned twice in 2001 and 
2006 and has been sentenced to death after his arrest in 2006. After yours authorities had found 
out about him being a Christian, they beat his highly and visibility pregnant wife until she mis-
carried, and died herself. Whatever Son Jong Nam has done, the fate of his marriage and his lost 
baby are more than enough of a punishment. I am sure that you do not agree to these cruelties. 
I do not believe, that you want yours country to be seen as a cruel one, but that is the image I get when 
reading such things. Please have mercy on this broken man and let all charges against him fall. Thank 
you very much for considering my plea.

Yours respectfully,

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

 S nadějí na lidskost a loajalitu Vaší země k lidským právům obracím se na Vás s prosbou za vězně 
v cele smrti ve Vaší zemi. Son Jong Nam byl uvězněn dvakrát a v roce 2006 byl odsouzen k smrti. 
Když korejští úředníci zjistili, že je křesťan, kopali jeho ženu ve vysokém stupni těhotenství tak dlouho 
do břicha, až potratila a na následky potratu později zemřela. Ať už Son Jong Nam provedl cokoliv, je 
osud jeho manželství a ztráta dítěte více než dostatečným trestem. Jsem přesvědčen, že nesouhlasíte 
s těmito krutostmi. Nechci také, aby vaše země byla považována za nelidskou. Mějte prosím slitování 
nad tímto zlomeným mužem a udělte mu milost. Děkuji za vyslyšení mé prosby.

mové musejí dodržovat šaríu. Protože tyto 
zákony požadují podřízení nemuslimů, “svo-
boda vyznání” znamená pro muslimy v zá-
sadě svobodu učinit ostatní nesvobodnými.
 Džihád: Mírumilovná vnitřní snaha, která 
na indickém subkontinentu zabila až 80 mili-
ónů lidí a v průběhu 1350 let zotročila a zabi-
la desítky miliónů dalších na třech kontinen-
tech. Může být násilný, ale pouze k obranným 
účelům, jako když si muslimové bránili svůj 
postup z Arabského poloostrova k hranicím 
Číny a cestou ničili místní kultury.
 Agrese: Když nemuslimové dělají co-
koliv na záchranu svojí kultury a odporují 
islamizaci svých zemí. I když je “agrese” 
nenásilná, jako v případě otištění karikatur 
kritických k islámu, na tuto netolerovatelnou 
urážku islámské nadřazenosti na zemi může 
být muslimy odpovězeno násilím. Protože 
odmítání podřídit se šaríi je vzpourou proti 
Aláhovi, na samotnou existenci nemuslim-
ských komunit lze pohlížet jako na akt agre-
se.

Převzato z internetu Islám Info

Konverze v islámu.
 V islámu je každá změna k jinému nábo-
ženství považována za odpadnutí od víry. To 
však není chápáno jen jako soukromá záleži-
tost, ale jako zrada islámského společenství 
(umma). Podle tradičního islámského práva 
(šaría) má však být odpadlý muslim potres-
tán smrtí. To platí ještě dnes v Afghánistánu, 
Iránu, Jemenu, Jordánsku, Saudské Arábii 
a Súdánu. V poslední době je však státem 
nařízená poprava odpadlíka řídká. Častěji 
jsou konvertité popravováni samozvanými 
soudci veřejně na ulici a policie respektuje 
právo šaría. Smrt je však nyní méně častá 
pro muslima, který změnil náboženství. Jsou 
s ní však spojeny tresty podle občanského 
práva. Ty se také zakládají na právu šaría. 
Patří sem zrušení manželství s muslimským 
partnerem, přičemž děti připadnou muslim-
skému partnerovi a zůstávají muslimy. Jsou 
zrušena všechna dědičná práva a je konfis-
kováno veškeré jmění.

CSI

 Pamatujte na vězně, jako byste byli 
uvězněni s nimi; pamatujte na ty, kdo trpí, 
vždyť i vás může potkat utrpení. Židům 
13.3

Egypt
 V Egyptě pokračují únosy křesťanek 
muslimy. Pod „dohledem“ státní policie se 
z nich stává lovná zvěř. 2. června 2004 od-
vlekl islamistický soused koptskou křesťanku 
Heidi hakim Mankerious Salib. Mladá žena 
je vystavena podobně jako řada dalších kru-
tému jednání. Děkujeme za vaše podpisy 
na protestních listech z našich webových 
stránek a věříme, že se Heidi nakonec vrátí 
k rodičům a sourozencům.

CSI

V Egyptě zavřeli ochránce lidských práv. 
 8. srpna zatkla Státní bezpečnost 
v Káhiře a uvěznila dva egyptské aktivisty 
na ochranu lidských práv, Adel Fawzy Faltas 
a Peter Ezzat Mounir. Z domova jim byly 
zabaveny počítače a písemnosti. Přestože 
nebylo vzneseno konkrétní obvinění, policie 
prohlásila, že muži urazili islám, kážou křes-
ťanství, podporují muslimsko-křesťanská 
konfrontační setkání a udržují nezákonná 
spojení se zahraničními organizacemi. Oba 
křesťanští vězni jsou drženi v samovazbě 
na velitelství tajné policie. Je známo, že čle-
nové tajné policie mučí vězně během prv-
ních tří dnů vazby. Adel Fawzy Faltas vede 
egyptskou větev v Kanadě založené Middle 
East Christian Association (MECA) – orga-
nizaci pro náboženskou svobodu na blízkém 
východě. Peter Ezzat Mounir je pokládán za 
člena MECA. Tato organizace usiluje o se-
kulární společnost se stejnými právy pro ob-
čany bez rozdílu vyznání, jak v Egyptě, tak 
celém blízkém východě. Uvěznění následo-
valo po nárůstu aktivit MECA v Egyptě, včet-
ně přijetí rozsudku proti prezidentovi Hosni 
Mubarakovi a dalším členům vlády v souvis-
losti s oběťmi protikřesťanských výtržností 

K zamyšlení a motlitbě

v roce 2000, v jejichž průběhu bylo zabito 
21 křesťanů; distribuce knihy dokumentující 
pronásledování egyptských křesťanů; zve-
řejňování obhajob práva konvertitů na legál-
ní nárok na změnu náboženství.

Prezident CSI-USA, John Eibner okamžitě 
píše prezidentovi George Bushovi:

 „Uvěznění pánů Fawzy Faltas a Ezzat 
Mounir dosvědčuje nárůst státem podporo-
vaného pronásledování křesťanů v Egyptě 
a rostoucí netoleranci ke křesťanům a dalším 
náboženským menšinám na celém blízkém 
východě. Pokud budou stávající násilnosti, 
zastrašování a hrozby pokračovat, postihne 
tragický osud židovstva v této oblasti brzy 
i blízkovýchodní křesťany.“
 
 Dr. Eibner vyzval také prezidenta Bushe 
„požadovat po hlavě státu Egypta, Hosni 
Mubarak, okamžité propuštění obou křes-
ťanských vězňů a zapůsobit na něho, aby si 
uvědomil potřebu Egypta respektovat mezi-
národně uznávaná lidská práva pro nábo-
ženské a občanské menšiny.“ Washington, 
August 10, CSI-USA

 Podle nepotvrzené zprávy byl včera 
uvězněn třetí egyptský křesťan, Adeel 
Ramses Kosman!

 6. srpna 2007 - Muslimský konvertita 
ke křesťanství minulý týden zažaloval egypt-
ské státní orgány kvůli odmítnutí uznat jeho 
změnu náboženské příslušnosti. Vyvolal tak 
reakci muslimských duchovních (v podobě 
protižaloby), navíc jeho právnímu zástupci 
bylo vyhrožováno zabitím. Čtyřiadvacetiletý 
Mohammed Ahmed Hegazy 2. srpna inici-
oval zahájení soudního sporu s egyptským 
ministerstvem vnitra kvůli zamítnutí žádosti 
o změnu označení „islám“ na „křesťanství“ 
v osobních dokladech. Přestože egyptské 
zákony obracení od islámu ke křesťanství vý-
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slovně nezakazují, nenabízejí žádné zákon-
né prostředky, jak takovou změnu provést. 
Konvertité ke křesťanství obvykle svou sku-
tečnou náboženskou příslušnost skrývají, 
aby se vyhnuli mučení a nucení k zapření víry 
vlastní rodinou a příslušníky bezpečnostní 
policie. Hegazy je prvním rodilým muslimem, 
který se otevřeně postavil proti vládním ome- 
zením kladeným na obrácení od islámu. 
„Jsem přesvědčen, že zde žijí tisíce konver-
titů,“ prohlásil Hegazy.

Compass Direct News

Indie
 V sedmi svazových státech této nejlidna-
tější demokratické země na světě platí zá-
kony proti konverzím (a v dalších se o jejich 
přijetí hinduističtí radikálové zasazují), které 
hinduističtí extrémisté stále častěji využíva-
jí k pronásledování křesťanů. Stále častěji 
se objevuje vyhrožování pastorům, kněžím 
i prostým věřícím, neopodstatněné zatýkání, 
bití a dokonce i vraždy věřících. V průměru 
dochází k jednomu incidentu každé tři dny. 
Ke křesťanství se obracejí také mnozí pário-
vé, představující v hinduistickém kastovním 
systému skupinu tzv. ‚nedotknutelných‘. Ta- 
to skutečnost je jedním z důvodů, proč se 
příznivci hinduistického extremismu zamě-
řují na křesťany.

Modlitba
• Modleme se, aby se křesťané dočkali  
 spravedlnosti a vláda s nimi zacházela  
 jako s hinduisty
• Modleme se za církevní představitele 
 a jejich pomocníky bez nezbytné přípra- 
 vy, aby mohli získat nezbytné vzdělání.
• Modleme se za spolupracovníky Open  
 Doors a další organizace, které distribuu- 
 jí křesťanské materiály a různé další in 
 formační zdroje a připravují vedoucí 
 v rámci seminářů „Stát pevně uprostřed 
 bouře“.

Základní údaje:
Nejvyšší představitel:
Prezident Abdul Kalam, ministerský předse- 

da Dr. Manmohan Singh, federativní repub-
lika

Počet obyvatel:
1,1 miliardy (2,4% křesťanů)

Většinové náboženství: hinduismus

Madhjapradéš - Přibližně tucet maskova-
ných mužů vyzbrojených kriketovými pálka-
mi a tyčemi 18. července pronikl do objektu 
katolické komunity v distriktu Satna v Mad-
hjapradéši. Šest z nich fyzicky napadlo čtyři 
katolíky. Členové společenství Eucharistic 
Covenant Community (Společenství smlou- 
vy eucharistie) žijí v komunitním centru 
Akasha Paravakal ve městě Satna. Jeden ze 
čtyř napadených křesťanů, Emmanuel Va-
dakedathaparambil, k incidentu pozname- 
nal: „Vetřelci vtrhli do místnosti v době, kdy 
jsme odpočívali, a fyzicky nás napadli. Za-
sáhli mě do levé poloviny obličeje, lékaři mi 
museli ránu sešít osmi stehy.“ Co se týče 
ostatních tří zraněných mužů, Yohannan 
Thadathil měl po útoku nateklé ruce a nohy, 
Ajish Pullatkudiyl problémy s dýcháním 
a Xavierovi Pottanamuzhovi útočníci zlámali 
nohu a obě ruce. Místní křesťané agenturu 
Compass informovali, že vrchní policejní 
velitel Kamal Singh Rator ze Satna zahájil 
pátrání po dvanácti neznámých pachatelích, 
v době zveřejnění této zprávy však stále ne-
byl nikdo zatčen.

Nové Dillí - Nejvyšší indický soud 
19. července požádal federální vládu o vy-
jasnění postoje k rozšíření sociálních výhod 
na párijské konvertity ke křesťanství. Soudní 
proces byl opakovaně odročován již od 
srpna 2005, nicméně vládní zástupce, který 
měl předložit oficiální názor na celou zále-
žitost, opět požádal o více času se zdůvod-
něním, že v současné době vláda čeká na 
vyjádření Národní komise pro nedotknutelné 
kasty (National Commission for Scheduled 
Castes) neboli párie. Soud vládě nařídil, 
aby předložila své vyjádření nejpozději do 
dvou měsíců. Zástupce konzultačního výbo- 
ru National Commision for Religious and 

Linguistic Minorities (Národní komise pro 
náboženské a jazykové menšiny) 14. května 
zaslal vládě zprávu, ve které doporučuje zru-
šení klauzule v indické ústavě, podle které 
mají nárok na sociální výhody poskytované 
vládou pouze páriové hinduistického, sikhské-
ho a buddhistického vyznání. Páriové, dříve 
známí jako „nedotknutelní“, zaujímají tradič-
ně nejnižší místo v hinduistickém kastovním 
žebříčku. Podle dostupných odhadů pochází 
z této vrstvy 65 procent všech indických 
křesťanů.

Bihár - Hinduističtí extrémisté 17. července 
napadli katolického kněze bodnou zbraní 
v jeho domě v distriktu West Champaran ve 
východoindickém spolkovém státě Biháru. 
Rev. V. Michael z farnosti Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Chauri Mission v diecézi Bettiah 
se zotavuje v nemocnici z vážných zraně-
ní hlavy a žaludku, informoval Dr. Sajan K. 
George z Globální rady indických křesťanů. 
Rev. Michael musel podstoupit operaci bři-
cha, ztratil mnoho krve a má poškozenou 
jednu ledvinu, dodal George. Podle policejní 
zprávy vtrhlo 17. července v ranních hodi-
nách do domu Rev. Michaela více než deset 
lidí (tou dobou kněz ještě spal). První výsled-
ky vyšetřování naznačují, že útočníci neměli 
loupežné motivy, neboť všechny cennosti 
v knězově domě zůstaly nedotčené.

Tamilnádu - Hinduističtí extrémisté 
16. července zdemolovali dům jedenapade- 
sátiletého párijského pastora Paula Chin- 
naswamyho v distriktu Dharmapuri ve 
spolkovém státě Tamilnádu na jihu země. 
„Extrémisté vyhnali pastora nezávislého 
společenství a čtyři rodinné příslušníky ven 
a poničili jejich skromné obydlí v oblasti 
Hosur v distriktu Dharmapuri,“ informoval 
agenturu Compass Dr. Sajan K. George 
z Globální rady indických křesťanů. Chin-
naswamy byl letos napaden již potřetí. 
5. května vtrhlo do jeho domu osm hinduis-
tických extrémistů. Vetřelci jej fyzicky na-
padli šroubovákem, uráželi jeho manželku 
a jeho čtyřleté dcerce vyhrožovali. Kromě 

toho si odnesli 2 750 rupií (1 350 korun) 
s tvrzením, že peníze dali křesťanům cizinci, 
aby je křesťané využili ke konverzím. (Chin- 
naswamy si ve skutečnosti tuto částku odložil 
na zaplacení účtu za elektřinu.) 22. dubna 
extrémisté Chinnaswamyho zmlátili a zde- 
molovali mu vybavení kuchyně. „Chinna-
swamy si ani jednou nestěžoval na policii, 
neboť se obává, že by jej za to [extrémisté] 
zabili,“ dodal George.

Maháráštra - Hinduističtí extrémisté 16. 
července zdemolovali dům osmačtyřicetile-
tého křesťanského konvertity Arjuna Pashia 
v Nursery Baugh (Vasai) v distriktu Thane 
ve spolkovém státě Maháráštra. Vivian Co-
rreová, členka státní komise pro menšiny, 
v rozhovoru pro agenturu Compass uvedla, 
že do Pashiova domu vtrhlo přibližně de-
set hinduistických extrémistů vyzbrojených 
dřevěnými zbraněmi pod vedením Sagara 
Mhambra. Vetřelci ho mlátili do hlavy „a ne-
slušnými výrazy uráželi kvůli jeho křesťan-
ské víře,“ dodala Correová v rozhovoru pro 
agenturu Compass. Manželka se snažila 
skromný majetek bránit, extrémisté ji však 
odstrčili ke zdi a začali ničit nábytek. Nako-
nec celé obydlí tvořené jedinou místností 
zcela zdemolovali. Před odchodem ještě 
Pashiovi (který se stal křesťanem přibližně 
před rokem) vyhrožovali dalším útokem, 
pokud se nepřestane hlásit ke křesťanství, 
dodala Correová. Kvůli obavám z dalšího 
možného pronásledování Pashi nenahlásil 
incident na policii, nicméně po návštěvě čle- 
nů Celoindické křesťanské rady 21. července 
se Mhambre začal obávat zatčení a přislíbil, 
že do týdne Pashiův dům opraví.

Ándhrapradéš - Pět hinduistických extré-
mistů 16. července napadlo pastora a jeho 
kolegu a podalo na ně stížnost na policii 
kvůli „násilnému“ obracení obyvatel v Haj-
darábádu, správním středisku státu Ándhra-
pradéš. Dr. Sajan K. George z Globální rady 
indických křesťanů v rozhovoru pro agentu-
ru Compass informoval, že útočníci, zjev-
ně členové hinduistického extrémistického 
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hnutí Rashtriya Swayamsevak Sangh 
(RSS), zmlátili dva křesťany (Isaaca a Yedbe-
ze) ze společenství Bethel, když se vraceli 
z domu místního věřícího v Afzul Gunj poblíž 
čtvrti Charminar v Hajdarábádu. Oba se vy-
pravili do křesťanova domu s úmyslem se za 
něj modlit. „Pastorovi Isaacovi se podařilo 
utéct, Yedbeze však extrémisté odvlekli na 
policejní stanici a podali na něj žalobu,“ do-
dal George. Policisté Yedbeze zatkli a poz-
ději propustili na kauci. Oba křesťané utržili 
při útoku drobná vnitřní zr anění.

Madhjapradéš - Vesničané údajně nave-
dení členy Bajrang Dal, mládežnické sekce 
hinduistického extrémistického hnutí Vishwa 
Hindu Parishad (Světová hinduistická rada), 
15. července narušili promítání filmu založe-
ného na životě Ježíše Krista v osadě Bahe-
ra v oblasti Detalath ve státě Madhjapradéš. 
„Přibližně desítka opilých vesničanů dorazi-
la na místo, kde pastor nezávislého spole-
čenství Heeralal Khushawaha promítal film 
,Daya Sagar‘. Vesničané způsobili rozruch 
a vulgárními výrazy uráželi pastora a další 
křesťany,“ informoval Sam Mathew, místní 
zástupce Globální rady indických křesťanů. 
Následující den vesničané vyhrožovali věří-
címu jménem Ramu, když se vrátil z domu 
pastora Khushawahy. Pohrozili mu vypále-
ním jeho domu, pokud nepřestane navštěvo-
vat veškerá křesťanská shromáždění. Pastor 
Khushwaha 18. července podal na útočníky 
stížnost, policisté ji však nezaprotokolovali. 
Následně hinduističtí vesničané předložili na 
policii písemnou žalobu obviňující inspekto-
ra Sri Bhonsle, místního věřícího, z podpory 
„konverzních aktivit“ ve vesnici. „Vystrašený 
Pastor Khuswaha 22. července raději zrušil 
shromáždění,“ dodal Mathew. 2. července 
extrémisté napadli ve stejném distriktu ještě 
tři pastory.

Karnátaka - Nižší policejní inspektor 
v distriktu Haveri ve státě Karnátaka 
15. července zmlátil pastora Ravi Benjamina 
a evangelistu jménem Vijay ve společenství 
Spirit Filled Church v osadě Tadas v Shig-

gaon Taluk. Podle informací místních křes-
ťanů nižší policejní inspektor V. K. Manjappa 
narušil průběh nedělní bohoslužby pastora 
Benjamina, zavolal si jej i s evangelistou 
ven, kde je začal mlátit obuškem a vykřiko-
vat obscénní poznámky. Poté je odvedl na 
policejní stanici v Tadas a přibližně tři hodiny 
se jich rozhořčeně vyptával na jejich křes-
ťanské aktivity, než je nakonec propustil. 
Rev. Peter Jamkhandi, ředitel organizace 
Christian Outreach Ministry of India, kore-
spondentovi agentury Compass řekl: „Man-
jappa mi tvrdil, že křesťany zadrželi pouze 
kvůli výslechu, a popřel, že by s nimi bylo 
špatně zacházeno.“ 16. července se Rev. 
Jamkhandi a přibližně sto místních věřících 
z distriktu Shimoga setkalo se zástupcem 
vrchního velitele policie v Haveri, aby požá-
dali o propuštění nebo přeložení Manjappy 
kvůli obtěžování a zastrašování křesťanů.

Karnátaka - Hinduističtí extrémisté údajně 
patřící k hnutí Bajrang Dal 13. července vy-
hrožovali čtyřiatřicetiletému pastorovi Calvi-
novi Jeffrey Vedarathnovi z Holy Mountain 
Prayer Ministry v Badravati Taluka v distri-
ku Shimoga ve státě Karnátaka. Zástupce 
Globální rady indických křesťanů (Global 
Council of Indian Christians, GCIC) informo-
val, že v půl sedmé večer se pastor Veda-
rathna s Magabhusanem Babuem zúčastnili 
malého modlitebního setkání spojeného se 
společným jídlem v domě třiašedesátiletého 
křesťana jménem Jayamma v kolonii Hutha 
v Bhadravathi, když do domu přišel hinduis-
tický soused jménem Satih v doprovodu pěti 
mužů a vyhrožoval pastorovi „vážnými ná-
sledky“, pokud ještě Jayammův dům někdy 
navštíví. Satish, člen extrémistické strany 
Bharatiya Janata Party, jej poté udal na po-
licii a nepravdivě obvinil z násilných konver-
zí, informoval Dr. Sajan K. George z GCIC. 
Pastor Vedarathna agentuře Compass sdě-
lil, že policisté odvedli věřící na stanici ve 
čtvrti New Town, kde byli přibližně hodinu 
vyslýcháni a poté propuštěni.

Ándhrapradéš - Hinduističtí extrémisté 

údajně patřící k hnutí Vishwa Hindu Paris-
had (VHP) doprovázení ándhrapradéšskými 
policisty z Kanipackam 5. července zmlá-
tili padesátiletého pastora Swaminathana 
Devakumara. O incidentu nás informoval 
zástupce Globální rady indických křesťanů 
(Global Council of Indian Christians, GCIC). 
Extrémisté z VHP vtrhli do Devakumarova 
domu, kopali ho a bili pěstmi v přítomnosti 
celé rodiny. Při útoku také poškodili nábytek 
a zničili několik Biblí. Policisté obvinili napa-
deného křesťana z „jednání s úmyslem urazit 
náboženské cítění“ a porušení nedávného 
zákazu nehinduistických náboženských ak-
tivit ve dvanácti chrámových městech včetně 
Sri Varsiddi Vinayaka Swamy Devastanam 
v Kanipackamu. Pastor Devakumar byl tři 
dny ošetřován v křesťanském zdravotnickém 
zařízení ve Vellore. „Jedná se o první případ 
útoku a zatčení nehinduistických věřících 
v rámci protiústavního [zákazu] přijatého 
vládou státu Ándhrapradéš,“ uvedl Dr. Sajan 
K. George z GCIC. Sam Paul z Celoindické 
křesťanské rady (All India Christian Council, 
AICC) v rozhovoru pro agenturu Compass 
uvedl, že seznam míst, ve kterých zákaz po-
řádání nehinduistických aktivit platí, „nebyl 
vládními orgány zveřejněn v žádných novi-
nách, a není k dispozici ani nikde jinde. Také 
je politováníhodné, že policisté pouze přihlí-
želi, jak aktivisté z VHP pastora mlátí.“ Mary 
Bayya z právního oddělení AICC v distriktu 
požaduje prošetření policejního postupu.

Vše Compass Direct News

Brusel: zákaz demonstrace u příležitosti 
11. září 12. 8. 2007 - Socialistický starosta 
Bruselu Freddy Thielemans zakázal de-
monstraci proti islamizaci Evropy. Obává 
se, že tento protest povede ke střetům mezi 
demonstrujícími a muslimskou částí obyva-
tel města. Za posledních 5 let přitom radni-
ce nepovolila jen šest z asi 6 000 žádostí 
o veřejná shromáždění. Organizace „Stop 
islamizaci Evropy“ (SIOE) chce u příležitos-
ti šesti let od útoků na New York upozornit 
před budovou Evropského parlamentu na 
nebezpečí „zavádění islámských způsobů“ 

v Evropě. Podle starosty je ale „riziko pro 
veřejný pořádek příliš vysoké. V blízkosti žije 
velká zahraniční komunita, která by mohla 
zareagovat násilím.“ Starostovi také vadí 
„islámofóbní jazyk“ SIOE. Konkrétně tvrzení, 
že „muslimové se snaží zakládat v Evropě 
paralelní společnosti“. Za organizací Stop 
islamizaci Evropy stojí dánská antiislámská 
strana SIAD, britská No Sharia Here a ně-
mecká Pax Europe. Organizátoři odmítají 
jakékoliv vazby na extrémní pravici.
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Skotsko – o ramadánu nejíst! 16.8.2007 
Nemocniční personál ve skotském okrese 
Lothian už nesmí během ramadánu viditelně 
konzumovat potraviny a má odstranit auto-
maty na nápoje a jídlo aby neiritoval mus-
limské zaměstnance. Lékaři a další personál 
se to dozvěděli z emailu od vedoucího „Od-
dělení rovnosti a rozmanitosti“ Národního 
zdravotnické služby. Stejné výzvy už dostali 
i zaměstnanci nemocnic v Glasgow a Cly-
de. Muslimští zaměstnanci mají také dostat 
pravidelné pauzy na motlitby a prostor pro 
oslavu konce ramadánu. Mluvčí skotských 
konzervativců pro otázky justice Bill Aitken 
na to reagoval: „Možná to je dobře míně-
no, ale je to naprostý nesmysl. Tohle jsou 
přesně ty věci, které vzájemné vztahy spíše 
zhorší, než aby je zlepšily.

Zdroj: www.obcinst.cz
Irák
 Brzy ráno 3. června byli chaldejsko-kato-
lický kněz Ragheed Ganni a jáhni Basman 

Smutek nad otcem Ganni.
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CSI vydalo řadu brožur, které by mohly být užitečné i pro nás. Tak vám předkládám jejich 
seznam s prosbou o překlad:
Wohin steuert Europa – 6 stran textu
Evangelium und Menschenrechte – 10 stran textu
Christen in Islam – 11 stran textu
Die Bedeutung des christlichen Erbes für die Identität Europas – 13 stran textu
Christus im Koran und in der Bibel -10 stran textu
Europa und die Mehrdeutigkeit des Multikulturalismus – 16 stran textu
Europa and the Ambiguities of Multicultaralism – 13 stran textu (A verze) 
Durch die Türkei nach Eurabia -14 stran textu
Kreuz und kopftuch – 14 stran textu
Zájemcům o spolupráci pošleme text, o překlad prosíme nejraději v elektronické formě.

FK

Prosba o spolupráci

Radost ze svobody

Yousef Daod, Wadid Hanna a Ghasan Bida- 
wid v severoiráckém městě Mosulu zastře-
leni, když odcházeli z farního shromáždění 
k Duchu Svatému. Pachatelé odešli nepo-
znáni. Ze strachu před dalším napadením 
odešli zbylí členové společenství až pozdě 
večer, aby pohřbili zastřelené.

CSI

 6. června byl unesen chaldejsko-katolic-
ký kněz Hani Abdel Wahad. 17. června byl 
po zaplacení výkupného propuštěn.

CSI

 Radikální muslimský kazatel, šiíta Mok-
tada al-Sadr požaduje ve svých kázáních,  
aby závoj nosily v Iráku nejen muslimské 
ženy, ale i křesťanky. Jinak jim hrozí zákaz 
vycházení. Požaduje uzákonění tohoto pří-
kazu. Vyplývá to z jeho dopisu islamistické 
policii Mahdi.

CSI

Indonesie
 Tři učitelky, Rebeka Zakaria, Eti Pangesti 
a Ratna Bangun byly bez důkazu obviněny, 
že se „lží a materiálními pobídkami“ pokou-
šely obracet muslimské děti na křesťanskou 
víru. V září 2005 byly křesťanky odsouzeny 
ke třem letům vězení, i když rodiče souhla-
sili, aby jejich synové a dcery navštěvovaly 
kurs učitelek. Ve vězení dostávaly jen málo 
k jídlu. Přesto se dokázaly dělit se svými 
muslimskými spoluvězenkyněmi. Sami do-
zorci byli ovlivněni nezištností křesťanek. Na- 
konec to došlo tak daleko, že Rebeka moh-

Kdo dává, dostává, mnohem víc příjme...
sv. František z Assisi

la v areálu věznice  slavit bohoslužby. Když 
opouštěly vězení, loučily se s nimi muslim-
ské vězenkyně v slzách. 
 
 Mezinárodní tlak CSI (i my jsme posílali 
protestní lístky) a dalších organizací na obra-
nu lidských práv vedl k jejich předčasnému 
propuštění. Od 8. června jsou na svobodě.

CSI

Pakistán
 Příslušníkům náboženských menšin 
bylo vyhrožováno, aby se obrátili k islá-
mu, nebo zemřou
16. srpna 2007 - Křesťané a hinduisté v se- 
verním Pákistánu obdrželi několik desítek 
dopisů, ve kterých jim bylo vyhrožováno za-
bitím, pokud se nestanou muslimy. Informo-
vali o tom včera místní křesťané a jeden po-
licista. Zatímco policisté tento týden i nadále 
hlídkovali v okolí kostelů a chrámů, křesťané 
obdrželi nový termín, do kterého se mají 
obrátit k islámu. Přestože původní termín 
(10. srpna) již vypršel, příslušníci menšin 
v Péšavaru i nadále žijí ve strachu, odvolá-
vají církevní akce a vypouštějí bohoslužby, 
uvedl místní katolický kněz. Mluvčí Pákistán-
ské církve (Church of Pakistan) poznamenal, 
že 7. srpna kdosi rozházel několik identic-
kých dopisů na společných dvorcích před 
domy křesťanů a hinduistů v péšavarských 
čtvrtích Kohati, Vnitřní město a Cantonment. 
Katolický kněz Yousaf Amanat z Péšavaru 
poznamenal, že obdržel poštou dopis s vý-
zvou, aby se obrátil k islámu nejpozději do 
úterý (14. srpna). „Nacházel jsem se mimo 
farnost, a když jsem se v pondělí večer vrátil, 
dopis mi ležel na stole,“ dodal Amanat. „Stálo 
v něm, že pokud se nestaneme muslimy, 
budeme zavražděni.“
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Vietnam
3. srpna 2007 - Oficiální představitelé zaká-
zali pořádání biblických hodin pro křesťan-
ské vězně ve věznici v Paňdžábu. Jednoho 
z vězňů, který na těchto kursech zajišťoval 
vyučování, umístili na samotku a místnímu 

pastorovi zakázali pokračovat v pravidelných 
nedělních návštěvách. Protestantskému pa- 
storovi Muniru Phoolovi byl 25. června ode-
přen vstup do distriktní věznice ve městě 
Kasur, kterou navštěvoval jednou týdně. 
Katolík Dil Awaiz byl umístěn do cely se zvý- 
šenou ostrahou a fyzicky týrán. Informoval 
o tom zástupce organizace Sharing Life Mi-
nistries Pakistan. Třiatřicetiletý Awaiz Pho-
olovi řekl, že se muslimští vězni 25. června 
rozlítili poté, co se uvězněný křesťan napil 
z jejich sklenice. Zástupce vrchního dozorce 
Sheikh Akram za trest přinutil křesťana pít 
z nádoby používané k čištění toalet. Později 
ještě ten den nechal zástupce vrchního do- 
zorce Awaize zmlátit a umístit do cely se zvý- 
šenou ostrahou, aby neměl kontakt s ostat- 
ními křesťanskými vězni. Policejní předsta-
vitel popřel, že by zákaz nedělních návštěv 
pro Phoola stále trval a tvrdil, že si už ne-
vzpomíná na konkrétní podrobnosti kolem 
incidentu, který vedl k zákazu pořádání bib-
lických hodin.
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13. srpna 2007 - Střední škola v centrální 
vietnamské provincii odmítla umožnit studi-
um žákovi páté třídy základní školy, protože 
je křesťan. Rodiče dítěte z etnické skupiny 
Degar (jeden z horských kmenů) o tom pí-
semně informoval Tran Van Ha, ředitel zá-
kladní školy v Ka Dang v provincii Quang 
Nam. 2. července rodičům Phong Hong 
Phonga napsal, že se jejich syn nemůže 
zúčastnit přijímacích zkoušek kvůli nové vy-
hlášce platné na úrovni okresu znemožňující 
studium „žákům, kteří jsou následovníky ně-
jakého náboženství“. V dopise, jehož kopii 
má agentura Compass k dispozici, zjevně 
rozpačitý ředitel Ha prosí rodiče o „pochope-
ní“, vysvětluje, že proti rozhodnutí nemůže 
nic dělat a dodává, že ačkoli Vietnam dosá-
hl určitého pokroku v oblasti svobody nábo-
ženského vyznání, „křesťanští žáci z etnic-
kých menšin se stále setkávají se značnou 
diskriminací ze strany státních orgánů“.

Compass Direct News
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Děkujeme všem, kteří přispěli na účet 
CSI ze svých účtů v červnu a červenci:
 Zdeněk Kupka, Václav Divíšek, Daniela 
Nováková, René Hornová, MUDr. Ivana 
Exlerová, Mgr. Petra Macíčková, Marie Ma-
linská, MUDr. Marie Rádlová, Miroslav Ma-
chovský, Jakub Tomek, Růžena Liďáková, 
Václav Pikeš, Miroslava Nehybová, Slávka 
Buliková, Marek Srba, Ludmila Sarofinová, 
Ludmila Běhanová, JUDr. Ladislav Lamač, 
Ing. Pavel Chalupník, JUDr. Jiří Fleischer, Fe-
licitas Stránská, Eugenie Miškovská, Marie 
Radikovská, Zdenka Boráková, Štěpánka 
Klečková, Sbor křesť. spol. Žďár, Jan Szczur-
ko, Jan Blahuta, MUDr. Jarmila Nevrlá, Karel 
Mýl, Jana Světlá, Marie Utíkalová, Jaroslav 
Záleský, Ivo Křižka, Monika Zechovská, 
Veronika Nováková, MUDr. Anna Velková, 
Tomáš Bayer, Jiří Mlejnacký, Hana Čermá- 
ková, Vladimír Kamas, Jan Malý, Marie Za-
tloukalová, Jan Benda, Hana Borková, Mgr. 
Iveta Černá, Josef Večeřa, Tomáš Bayer, Ža-
neta Župková, Mgr. Zdeněk Dubský, PhDr. 
Jana Mančalová, Ing. Borek Tichý, Mariana 
Felnerová, Dušan Zeman, Mgr. Bohumil Po-
láček, Jolana Oravcová, Jan Staigl, RNDr. 
Dušan Kaláb, Jan Brož, Pavel Ohryzek, 
Ludvík Petrásek, Vladimír Benák, Markéta 
Borová, Miloš Vacek, Bohumil Hlavička, Ing. 
Daniel Žingor, Marie Minářová, Olga Sasko- 
vá, Eliška Kosarová, Pavel Mikuš, Magdale-
na Knorková, Daniela Nováková, Sylva Po-
tůčková, Anna Kusalíková, Martin Jiras, Mgr. 
Petra Macíčková, Dagmar Heinzová, JUDr. 
Jiří Fleischer, Eugenie Miškovská, Marie Ra- 
dikovská, Zdenka Boráková, Miroslav Ma- 
chovský, Rezidence sv. Prokopa, Jarmila 
Malá, Jan Blahuta, Lumír Tkáč, P. Stanislav 
Krátký, Zdenka Pinkasová, Marie Gebauero-
vá, J.+J. Záleských, Ivo Křižka, Monika Ze-
chovská, Jana Světlá, Marie Utíkalová, Jan 
Malý, Veronika Nováková, MUDr. Anna Vel-
ková, Ing. Vladimír Fajmon, P. Jiří Dobeš, To-
máš Bayer, Jiří Mlejnecký, Markéta Borová, 
Hana Čermáková, Vladimír Kamas, Pavel 

Riedl, MUDr. Dana Krejčířová, Marie Zatlou- 
kalová, Jan Benda, Hana Borková, Mgr. Ive- 
ta Černá, Ludmila Přidalová, Tomáš Bayer, 
Běla Nenutilová, Hučínovi, Mgr. Zdeněk 
Dubský, PhDr. Jana Mančalová, Ing. Borek 
Tichý, Mariana Felnerová, Jolana Oravcová, 
Dušan Zeman, Mgr. Bohumil Poláček, Jan 
Brož, Vladimír Benák, Olga Michalová, Mag-
dalena Knorková, Bohumil Hlavička, Marie 
Koulová, Markéta Borová, Anna Julinová, 
Michal Cvingraf, Ing. Daniel Žingor, Jiří Vl-
nař, Marta Kastnerová, Jana Klimková, Petr 
Procházka, Ing. Jan Kureš, Ing. Jiří Solař, 
Josef Večeřa, Miloslav Klíma. 

Děkujeme také všem, kteří přispěli dary 
poštovními Poukázkami nebo jinak
 Martina Beránková, Marcela Křížová, 
Irena Zlámalíková, Milan Geiger, Zdeněk 
Hanzl, Jaroslav Januška, Ludmila Mazu-
rová, Ing. Jaroslav Kališ, F.+K. Poláškovi, 
Anežka Kovaříková, Božena Vinklerová, Sa- 
lesiánská Provincie Praha, Marie Kadleco- 
vá, Františka Evanžinová, Jakub Šťastný, 
Jarmila Bergerová, Stanislav Palásek, Marta 
Železná, Václav Schneider, Ludmila Dohna-
lová, Miloslava Protivová, Marie Flíčková, 
P. Jan Vidlák, Václav Brich, Marie Sedláč-
ková, Zdena Troblová, Jolana Žiklová, Ing.
František Vyskočil, Marie Divišová, Fran-
tišek Matoušek, Marie Šeligová, Ludmila 
Václavíková, Hana Samková, Františka 
Ickertová, Josef Kratěna, Marie Bochnojičo-
vá, Kováříkovi, Miluše Procházková, Ilona 
Balavajderová, ŘKfarnost Citov, Marie 
Rýznarová, Anna Zbranková, Smrčkovi, 
Anna Ondrůjová, Marta Hlostová, Antonín 
Studánka, Eva Ležáková, Jana Marková, 
Jaroslav Hraba, ŘKfarnost Horní Kounice, 
Anežka Nováková, Irena Pulicarová, Sta-
nislava Václavová, Miroslav Valíček, Karel 
Zámečník, Josef Matějka, Marie Vašinová, 
Vítězslav Kostrhoun, Jarmila Pavelcová, Ji-
řina Vaňková, Irena Schwarzová, Jiřina Ho-
ráková, Jiřina Mrkvová, Petr Král, Věra Há-

nová, Věra Spisarová, Martina Michálková, 
Jindřiška Dreslerová, Milena Vlková, Radek 
Doležel, Ing. Josef Herout, Marie Čalkov-
ská, Zlatka Drdlová, Matylda Kuchařová, 
Emília Průchová, Jaroslava Holá, Josef Bí-
lek, Dr. Alois Beránek, Martina Beránková, 
Anna Růžičková, Marie Brožová, Václav 
Číhal, Bořivoj Ptáček, F.+L. Paďourovi, ŘK-
farnost Kamenice n. Lipou, Marie Landová, 
Hana Kolářová, Žídkovi, J.+J. Záleských, 
Anna Macíková, Pavel Baďura, Pavel Skřič-
ka, Juraj Gondorčin, Marie Hanušová, Marie 
Bagošová, Štefan Poor, Marie Engelmanno-
vá, Vlasta Kurková, Krista Valná, Drahomíra 
Voláková, Marie Eisensteinová, Anna Petři-
nová, Aloisie Baštová, Zdenka Svobodová, 
František Mejzlík, Lenka Bařinová, Luděk 
Synek, Štěpán Knopf, Jaroslav Bukvička, 
Štefan Beláň, Petr Jelínek, Bělohradských, 
Jiří Ondruš, P. Alois Jargus, Anna Přikrylová, 
Josef Soukup, Marie Polcová, Marie Pesa-
nová, Růžena Míčková, Anežka Kovaříková, 
Marie Kratochvílová, Ondřej Svitek, Václav 
Kytl, MUDr. Jarmila Baboráková, Redemp-
toristé Frýdek-Místek, Jiří Kostera, Markéta 
Mrkvová, Ing. Adolf Rázek, Jitka Nová, Jana 
Pavlíčková, Ludmila Čekovská, Zdenka Peři-
nová, Marie Škotnicová, Eliška Przeczková, 
Danuše Dreiseitlová, Renata Gáborová, 
Drahomíra Voláková, P. Vladimír Born, Mi-
lan Gajdoš, Marie Procházková, Josef Sto-
klásek, Anděla Jargusová, Marie Pavelková, 
Drahoslav Hradil, Ludmila Dittrichová, Ing. 
Cyril Brázda, Ludmila Komárková, Jana 
Tichá, Dr. Hubert Fadrus, Jiří Buchta, Mgr. 
Josef Vlček, Josef Smutný, Anna Nováková, 
Anna Tomková, Miloslav Oháňka, Jana Ma-
chalová, Kašpaříkovi, Emilie Koudelková, 
Ladislav Pospíšil, Milada Čepičková, Hana 
Janovská, Růžena Purkrábková, Růžena 
Holíková, Iva Sasková, Marie Polcrová, 
František Čápek, J.+J. Záleských, Ing. Jaro-
slav Vodička, Josefa Šemberová, Ing. Cyril 
Martínek, Miloslava Herynková, Marie Knot-
ková, Antonín Dostal, Jiřina Randýsková, P. 
Jan Baščavský, Marie Šimíčková, Ing. Marie 
Rumlová, Eustacha Baďurová, Eva Pavel-
ková, Anežka Pavelková, Závalovi, Anna 

Šubrtová, Milena Schneiderová, Ludvík Dří-
mal, Anežka Drábečková, Martin Smolík, Ji-
řina Horáková, Marie Žídková, Bohumila Mi-
nistrová, Marie Dobrozemská, Alois Dopita, 
Otto Banko, Hana Kadeřábková, Věra Fry-
drychová, Marie Páralová, Jaroslav Hraba, 
Jaroslava Podestátová, Rudolf Prandner, 
Vítězslava Neužilová, Františka Chutná, Ka-
rel Váňa, Marie Jelínková, Eliška Halačková, 
Jan Vecheta, ŘKfarnost Tovačov, Miroslav 
Valíček, Jan Jón, Sedmíkovi, Jarmila Prch-
líková, Hana Baumruková, Jan Tomek, Ma-
tylda Kuchařová, Ladislav Zapletal, P. Jan 
Bystrý, Františka Krajčová, Jiří Kůla, Vlasta 
Hálová, Ing. Jiří Řezníček, Václav Kytl, Farní 
společenství Slavkov u Brna, Jaroslav Got- 
twald, Anna Gebauerová, P. Pavel Zíbal, Sta-
nislava Jechová, Božena Jašková, Zdenka 
Kunzová, RNDr. Lubor Žák, MUDr. Marie 
Vrbová, Mgr. Marta Popelová, Marie Hron-
ková, Johanna Posset, Alois Janáč, Zdena 
Troblová, Jiřina Smejkalová, Jiří Laube, 
Jolana Žiklová, Jiřina Pýchová, Marie Ka-
dlecová, Jitka Lišková, Jaroslav Januška, 
Libuše Kampasová, ŘKfarnost Bohdalov, 
Libuše Dostalíková, Monika Stehnová, Jar-
mila Kleinerová, Dr. Jan Balhar, Doleželovi, 
Anna Macíková, Miroslav Kratochvíl, Růžena 
Buchtová, Anna Klímková, Marie Políčková, 
Drahomiř Budinská, Ludmila Vopelková, 
Marie Mahdalová, Zdislava Beyerová, Josef 
Šmerda, František Brůna, Mgr. Dagmar 
Gottwaldová, Marie Orlíková, Václav Číhal, 
Eliška Zapletalová, Jaroslav Jirušek, Vla-
dimír Polcar, Jindřich Plaček, Pavel Říčan, 
Hedvika Burková, Marie Kaňáková, Marie 
Trundová, Adolf Bedřich Stroner, Štefan 
Beláň, Jana Hamingerová, Zdenka Bílková, 
Richard Pastor, Jan Novák.
 
Děkujeme také všem, kteří nechtějí být 
jmenováni nebo jejichž jména čtecí zaří-
zení nerozeznalo. 

Poděkování dárcům

rozšiřuj - půjčuj
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Køes�anská mezinárodní solidarita (CSI) je 
dobrovolné neziskové sdružení lidí, kteøí chtìjí 
nenásilným zpùsobem diplomatickými prostøed-
ky 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
 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 zodpovídají  
Ing. František Kopečný a Julius Kahanec

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.


