
Christian Solidarity International    Zdarma  Roèník 15

Z
pr

av
od

aj
 K

øe
s�

an
sk

é 
m

ez
in

ár
od

ní
 s

ol
id

ar
ity

È
ís

lo
 5

 / 
 2

00
6 

www.csi-cr.cz

Køes�ané lidem
v nouzi

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

Simon Deng, který byl v dětství odvlečen do otroctví, 
přicestoval s CSI do Súdánu. Setkal se zde se svými 
krajany a hovořil i s nedávno osvobozenými otroky. 
Přesvědčil se o tom, jak málo se zatím v Súdánu změ-
nilo. Zpravodaj pojednává také o pronásledovaných 
křesťanech ve Vietnamu, Turecku, Nigérii a dalších 
zemích. Obsahuje i krátký článek k problematice 
islamizace Evropy.

Dopis z Indie od P. Jana Meda 
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Státy, ze kterých přinášíme zprávy v tomto čísle Slovo úvodem

Vážení přátelé CSI, 

 dostáváte do rukou už páté číslo zpra-
vodaje v letošním roce. Chtěli bychom Vám 
velmi poděkovat za podporu, kterou CSI po-
skytujete. Můžeme proto již brzy zaslat přes 
300 000 Kč (15 000 USD) na podporu dětí 
a studentů v indickém státě Manipuru, jimž 
Salesiáni poskytují vzdělání. Od roku 1935 
zde také působí český rodák a salesiánský 
kněz P. Jan Med. Rovněž se nám podaří vě-
novat více než 200 000 Kč (10 000 USD) na 
pomoc jihosúdánským komunitám, které se 
jen velmi pomalu vzpamatovávají z rozvratu 
svých rodin v důsledku otroctví a občanské 
války.
 V dopise z Indie, který nám došel v dru-
hé polovině srpna, otec Med píše, že „zlato 
nemůže nasytit duši“. Proto jsme velmi rádi, 
že můžeme naši pomoc směřovat tam, kde 
se dbá o hodnoty křesťanského života a pe-
níze jsou chápány jako prostředek k dosa-
žení dobra. V Indii se nám díky otci Medovi, 
korespondenci s jeho spolubratry (P. Geor-
gem Menamparampilem z Imphálu a P. Jo-
sem Palelym z Maramu) a loňské návštěvě 
Indie podařilo navázat ještě hlubší vzájemný 
vztah. Usilujeme také o to, aby se podpora 
salesiánského díla v Indii stala záležitostí 
všech národních organizací CSI. 
 Podobně i v Súdánu vybudovali John 
Eibner a Gunnar Wiebalck pevný vztah 
s obejdským biskupem Macramem Gas-
sisem a P. Marcem Mangu Udiliou, který 
v současnosti buduje školu pro osvobozené 
z otroctví. Jak se dočtete ve zpravodaji, není 
problém súdánského otroctví bohužel ještě 
vyřešen. Nedávná návštěva Súdánu, kam 
s CSI odcestoval i Simon Deng, nyní ame- 
rický občan, jenž v mládí sám prošel útra-
pami otroctví, umožňuje blíže pochopit exis-
tenční potíže místních společenství i nouzi 
uprchlíků z Dárfúru. O vlastní zkušenost 

se podělil také Stephan Graf, hlavní účetní 
CSI. 
 V dalších částech zpravodaje je mož-
né nalézt informace o situaci křesťanů ve 
Vietnamu, Turecku a Nigérii. V první z uve-
dených zemí se hmongští křesťané stávají 
obětí pronásledování a šikany ze strany 
vládnoucích komunistů, a mnozí tak živoří 
v uprchlických táborech, podobně jako lidé 
v Súdánu. Přesto se ve Vietnamu křesťan-
ství šíří. 
 V Turecku i Nigérii se křesťané setká-
vají s nepřátelstvím, vandalstvím a krutostí 
ze strany muslimských radikálů. Jak vyplý-
vá z článku o křesťanech v Turecku, nelze 
o skutečné svobodě náboženství v této 
zemi, která usiluje o členství v EU, zatím ho-
vořit. Události v nigerijském svazovém státě 
Kaduna ukazují, kam až může zajít nenávist 
s náboženským podtextem. V této nejlidna-
tější zemi Afriky, kde na mnoha místech pla-
tí duální zákonodárství – státní a šaríatské, 
křesťané často zakoušejí příkoří. 
 Závěr tohoto čísla patří krátkému pří-
spěvku k problematice islamizace Evropy. 
Ačkoliv nelze opomíjet reálné nebezpečí 
muslimského extremismu, které se v Evropě 
rychle šíří, částečně i v souvislosti s přibý-
váním muslimského obyvatelstva, nalezne 
Evropa účinnou a trvalou odpověď zřejmě 
jen tehdy, pokud se vrátí k tomu nejlepšímu 
ze svého křesťanského a duchovního dě- 
dictví. 
 V krátkých zprávách uvádíme články 
z různých částí světa. Bolestnou skutečnos-
tí je, že zahrnutí všech důležitých informací 
o našich pronásledovaných spolubratrech 
a sestrách ve víře, kteří potřebují naši po-
moc a modlitbu, zatím není možné. Je jich 
totiž na světě stále velmi mnoho.

Petr Matyáš
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Dopis P. Jana Meda z Indie
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 Otec Jan Med působí v Indii již od 
roku 1935. V uplynulých dvou měsících 
jsme od něj obdrželi dva dopisy. Ten 
ze srpna je uveden zde. Dřívější dopis 
z konce června, kde P. Med píše o sa-
lesiánských vzdělávacích střediscích 
v Manipuru i o počátcích své misionář-
ské služby v Indii, naleznete společně 
s tímto dopisem na našich internetových 
stránkách.

Moji drazí přátelé ve vlasti,

 přijměte můj srdečný pozdrav a přání 
všeho dobrého na prázdniny a také pro nový 
školní rok. Jsem rád, že Vám mohu oznámit, 
že jsem s Vaší pomocí mohl podporovat více 
než 700 mladých studentů, chlapců a děv-
čat ve školách každého druhu, a tak všichni 
udělali pěkný krok ve svém životě.
 Pomalu se buduje lepší společnost 
a také Království Boží se zakotvuje v naší 
společnosti. To přeji také Vám a všem lidem 
dobré vůle, jak to zpívaly pluky andělů v Bet-
lémě. Celý svět se snaží pozvednout se na 

vyšší úroveň, ale chudých vždycky přibývá. 
V Indii žije ještě skoro třetina obyvatelstva 
pod přijatelnou úrovní. Ale moc se udělalo, 
i když více se ještě musí udělat. S úzkostí 
sleduji, jak se i Vy potýkáte s ateistickým ko-
munismem, který je napohled tak přitažlivý, 
ale neuskutečnitelný, protože bez Boha se 
nic nevydaří. Bůh tam chybí a ten Ho odmí-
tá, nebo ignoruje. 
 Zde máme jiné problémy. Všechny sku-
piny, i ty nejmenší, by se rády osvobodily, 
aby našly ráj na zemi co nejdříve. Mládež 
zapomíná, že zlato nemůže nasytit duši 
a najít štěstí. Ale pohled na svět není zoufa-
lý. Boží láska má své cesty a nespěchá. Má 
své cesty, ale vždycky sleduje svůj cíl. Sta-
čí sledovat Starý zákon a musíme usilovat 
o nový, dokonalý Zákon a vykonávat na svě-
tě Boží vůli. On nás vytáhne z naší bezna-
dějnosti. Musíme se modlit a sledovat i úz-
kou stezku, kterou nám Kristus Pán ukázal.
Co se mne týče, jsem šťastný, když vidím, 
že se už udělal pěkný krok. Z ničeho jsme 
se začali starat o dorost a teď už máme 10 
provincií v Indii a práce se očividně rozrůstá. 

 
Děkujeme Vám za 
Vaši pomoc a lásku, 
kterou jsme vždycky 
cítili. Modlím se za 
Vaše rodiny, zvláš-
tě za děti, aby se 
připravily na šťast-
ný křesťanský život. 
Panna Maria bude 
s Vámi a co děláte, 
bude Vám napočí- 
táno od Pána Boha. 
Ale modlete se také 
za nás. Zůstávám 
Váš v Srdci Páně.

J. Med SDB

Děti Manipuru (CSI)

Návrat do Súdánu

 Před 30 lety se súdánskému otroku 
Simonu Dengovi podařilo uprchnout do 
Spojených států amerických (USA). Ne-
dávno doprovázel CSI při cestě do Súdá-
nu, kde se přesvědčil, že otroctví zůstá-
vá zachováno v nezměněné podobě i ve 
21. století. 

 Ken Gar Kon, starý muž s hlubokými 
vráskami na hubeném obličeji, se rozhlíží 
a hledá svého syna. „Mangol byl před pat-
nácti lety unesen do otroctví arabskými 
ozbrojenci na koních,“ řekl a ukázal sukovi-
tou holí západním směrem, kde bylo ještě 
možné spatřit pronikající paprsky večerního 
slunce. „Nemůžete něco učinit, aby se mi 
vrátil zpátky?“
 Simon Deng se zamyšleně dívá do mu-
žovy zarmoucené tváře a cítí jeho zoufalý 
nicméně stále doufající stisk ruky. Znovu se 
setkal s živým důkazem, že otroctví v Súdá-
nu zůstalo nezměněno. Před 30 lety Simon 

Súdán

Deng, statný muž s kmenovým značením na 
čele, tomuto nelidskému systému unikl.

Stát se muslimem nebo zemřít

 Dne 8. května 2006 byl Simon Deng 
s CSI u toho, když se 154 otroků dostalo 
nedaleko města Warawaru zpátky na svo-
bodu. Arabsky si pohovořil s Nokem Korem 
Nuonem a Duerem Yakem Agueim. Jeden 
z nich mu řekl: „Arabové přišli do naší ves-
nice Nyamlellu a odvlekli nás s sebou. Děti, 
které se bránily, byly zavražděny, což se 
stalo také těm, které již nemohly dále utí-
kat.“ Simon chtěl vědět, zdali se oba mladí 
muži, které jejich majitelé přejmenovali na 
Sádika a Hassana, stali muslimy. „Byli jsme 
donuceni, jinak bychom nepřežili.“ Simon se 
ještě zeptal, jestli se s nimi potom zachá-

Simon Deng (CSI)

Dauer Yak Aguei byl osvobozen v květnu 2006. 
V otroctví se musel denně obávat o svůj život. 
Někteří z jeho přátel byli svými otrokáři dokonce 
zabiti. Byl nucen ke konverzi k islámu. (CSI)
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zelo lépe, když konvertovali k islámu. Nok 
i Dauer shodně odpověděli, že nikoliv. Byli 
totiž pořád otroky. 

Člověk „darem“

 Všechno se zdá stejné jako v roce 1971, 
kdy bylo Simonu Dengovi devět let. Lidé byli 
zotročováni, zneužíváni a vykořisťováni. Ro-
diče hledají své děti. Naděje, že odvlečené 
do otroctví znovu spatří, vzplanou, ale opět 
uhasínají. Před mnoha lety přežil Simon 
i jeho rodina přepadení arabskými nájezdní-
ky, kteří zaútočili na jejich vesnici v kmenové 
oblasti Shilluk na břehu Bílého Nilu. Mnoho 
vesničanů přišlo v hořících chýších o život. 
Simonovu otci se podařilo s manželkou 
a dětmi dostat do uprchlického tábora v Ma-
lakalu, městu ležícím u hranic mezi severním 
a jižním Súdánem. Ukázalo se však, že tá-
bor je spíše pastí na lidi. Uprostřed noci Ara-
bové unesli Simona Denga a tři jiné chlapce 

z tábora. Odvlekli je do severního Súdánu 
a věnovali mladíky z Shilluku jedné muslims- 
ké rodině „jako dárek“. Když se Simon od-
vážil dotázat na muže, který ho „daroval“, 
dostal tvrdé rány. „Ukázali mi obrázek něja-
kého člověka bez rukou a nohou. Vyhrožo- 
vali mi, že takto skončím, jestli nebudu po-
slouchat. Smířil jsem se s tím, že se ze mě stal 
otrok.“

Simon zůstal křesťanem

 „Ve vesnici nebyla tekoucí voda. Mým 
úkolem bylo dopravovat vodu z Nilu na 
oslech. Každý z této rodiny mi mohl dávat 
rozkazy a já musel vždy uposlechnout.“ 
V noci spal devítiletý chlapec s domácími 
zvířaty, ve dne trpěl hladem, ponižováním 
a bitím. „Plakal jsem a prosil, ale milosrden-
ství jsem se nedočkal. Řekli mi, ať společně 
s nimi vzývám Alláha, potom že přestanou 
s bitím. Ale já jsem odmítl a zůstal křesťanem.“ 

V roce 1974 se majitelé Simona Denga pře- 
stěhovali do města Kústi (město se nachází 
jižně od hlavního města Chartúmu). Tam se 
Simon setkal s dalšími Shilluky, kteří mu 
dopomohli k útěku. Nakonec přivedli mladé- 
ho Súdánce až do New Yorku. Simon Deng 
se stal americkým občanem. Netrvalo dlou-
ho a získal místo u newyorské pobřežní hlíd-
ky. Stále je záchranářem.

Od protestu jednoho člověka k velké 
události

 V dubnu 2005 Simon Deng poprvé navští-
vil Švýcarsko, sídlo Mezinárodního ústředí 
CSI. Na konferenci s názvem „Oběti džihádu“, 
která se konala v Ženevském paláci národů 
a na jejíž organizaci se podílela i CSI, pronesl 
ostré výtky vůči tzv. civilizovanému světu 
a Spojeným národům. Jelikož pochází ze 
země, v níž stále dochází ke genocidě, 
nemůže již slibům a ujišťování světového 
společenství, že takové zločiny již více nedo-
pustí, věřit. „Prázdná slova bez významu, která 
by raději neměla být vůbec vyslovena.“ Letos 
v dubnu zorganizoval Deng akci s názvem 
„Pochod svobody“. Účast- 
nici absolvovali 400 km 
z New Yorku do Washing-
tonu. Protestní pochod pro- 
tI genocidě a otroctví trval 
21 dní. Nejdříve o neobvyk- 
lém pochodu informovaly 
jen místní noviny. Když se 
účastníci blížili k hlavnímu 
městu, zvyšoval se i zájem 
médií. Na okraj Washingto-
nu potom už vyrazily velké 
televizní stanice. Protest 
jednoho muže se tak rozvi-
nul ve velkou událost, která 
se ve zpravodajství objevi- 
la na předních místech. Bý- 
valý otrok došel až ke scho- 
dům Kapitolu ve Washing- 
tonu a ocitl se uprostřed 
gratulujících senátorů, kon- 
gresmanů, nosičů transpa- 

rentů a protestních plakátů. V Bílém domě byl 
přijat prezidentem Georgem W. Bushem. 

Svoboda nepadá z nebe

 Simon Deng ale zůstává vůči slibům po-
litických prominentů skeptický. Měří pomoc 
súdánským lidem konkrétními skutky. Teprve 
až bude poslední Súdánec osvobozen, skončí 
s protesty. Do té doby bude i nadále předná-
šet, promlouvat v církevních společenstvích 
a pořádat veřejné akce. „Svoboda nepadá 
z nebe,“ říká. „Musí být znovu a znovu vy-
bojovávána.“
 Když se v Súdánu setkal s mladými lidmi, 
kteří podobně jako on prošli otroctvím, 
v němž zakusili ponižování, bití a snahu ot-
rokářů o jejich konverzi k islámu, prohlásil, 
že si nyní zaslouží novou šanci. „Jsem si jist, 
že ji s Boží pomocí využijí.“ 
 Propuštění jsou ovšem zcela bez pro-
středků a hrozí jim nouze či dokonce smrt 
hladem. Pokusí se nalézt své rodiče, souro-
zence či vzdálené příbuzné. CSI se jim bude 
snažit i nadále pomáhat v začátcích jejich 
nového života.V květnu 2006 se vrátili na svobodu. (CSI)

Simon Deng v zamyšlení při zpátečním letu ze Súdánu. (CSI)
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Nouze v Súdánu mnou hluboce otřásla

 Následující článek o návštěvě CSI 
v Súdánu napsal Stephan Graf, který je 
v Mezinárodním ústředí CSI odpovědný 
za finance a administrativu. 

 Jako vedoucímu finančních záležitostí  
CSI mi záleželo na tom, abych si o využití 
darovaných peněz udělal obrázek přímo na 
místě. Co zprvu spíše vypadalo na obchodní 
cestu, se brzy ukázalo jako fyzicky namá-
havá mise. Nouze v Súdánu mnou hluboce 
otřásla.
 Blízko súdánských hranic jsem společně 
s Gunnarem Wiebalckem a Markusem We- 
berem, spolupracovníky CSI, nastoupil do 
nákladního prostoru přepravního letadla 
Antonov-32B, které už bylo připraveno ke 
startu. V podřepu jsme letěli s nákladem 700 

Stephan Graf při vykládání letadla. (CSI)

humanitárních souprav a jedním kanystrem 
benzínu směrem ke Goc Macharu (severní 
Aweil). K hladkému přistání jsme poprvé 
využili suchou a lehce kamenitou pláň. Po 
srdečném přivítání od našich domorodých 
spolupracovníků Franca a Abrahama byl ná- 
klad brzy vyložen a my jsme mohli pod 
skvostným, do daleka vyčnívajícím mahago-
novým stromem postavit náš první stanový 
tábor. 

 Na vlhké klima jsem si jako Švýcar musel 
chtě nechtě zvyknout. Lepší to bylo s komá-
ry. V noci nás většinou nechali na pokoji. Byl 
to pro nás jistý dárek z nebe! Celkem jsme při 
naší návštěvě mohli uskutečnit dvě letecké 
přepravy nákladu. Přírodní přistávací plocha 
v Mayen Abunu byla pro tento účel již dosta-
tečně vyschlá.  

Období dešťů ztěžuje dopravu

 Kvůli období dešťů jsou možnosti pozem-
ní dopravy velmi omezené. Přesto se nám 
s pomocí starého terénního vozidla, které by 
u nás již dávno skončilo ve šrotu, podařilo 
dopravit humanitární soupravy do uprchlic-
kého tábora Majang Kar. Bídu, kterou jsme 
tam viděli, jsem si dříve nedokázal představit. 
V nuzných slaměných chýších přebývaly 
celé rodiny s mnoha dětmi. Je téměř zá-
zrak, že v takových podmínkách lidé mohou 
vůbec žít. Vybavení se skládá nanejvýš 
z jedné postele a několika dalších věcí, kte-
ré si vyhnaní lidé odnesli ze severu. Vaří 
se zde na ohništích postavených mezi třemi 
kameny, pokud je ovšem v čem vařit a je 
něco k jídlu. Mnoho lidí bydlí i během obdo- 
bí dešťů na holé zemi bez střechy nad 
hlavou. Bez naší pomoci by tito lidé nemohli 
přežít.  

Adhiar, matka se čtyřmi dětmi. (CSI)

Hlad a nemoc

 Gunnar Wiebalck hovořil s několika nově 
příchozími. Jejich zážitky se navzájem velmi 
podobaly. Před asi dvaceti lety uprchli tito 
lidé před válečným zmatkem, hladem a bí-
dou do Dárfúru. Dlouhá léta žili společně 
s příslušníky arabských kmenů v míru. Poté 
je však začali terorizovat nájezdníci a mili-
ce Džandžavíd, kteří vypalovali jejich obydlí, 
drancovali vesnice a páchali další zvěr-
stva. Nakonec se oběti teroru opět ocitly na 
útěku. Tentokrát mířily na jih. Nyní se ne- 
šťastní lidé nacházejí zde, vykořeněni, 
s nejistými vyhlídkami, špatně vybaveni a bez 
jakékoliv lékařské péče. Mnozí z nich trpí 
kožními nemocemi a plísňovými infekcemi, 
které by za normálních okolností mohly být 
vyléčeny poměrně snadno. Nejvíce se mě 
dotkl osud Rebeky Ajanové, slepé matky se 
třemi malými dětmi, která sama trpí celé dny 
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hladem a ještě musí zvládat své postižení. 
  Naše pomoc byla od těch nejpotřeb-
nějších přijata s velkou vděčností. Igelitové 
plachty jsou nyní v období dešťů zvlášť uži-
tečné, protože dokážou nabídnout určitou 
ochranu před deštěm. Jedná se o levné 
a účinné opatření, které může v důsledku 
přispět i k odvrácení nemoci.

Doktor Luka Deng

 Příští den byl naším cílem Malualkon 
a zdejší klinika našeho spolupracovníka Luky 
Denga ve Wanyjoku, kterému jsme museli 
naléhavě doručit potřebné léky. Radost ze 
setkání s tímto neúnavným dobrodincem 
a zachráncem mnoha životů byla velká. 
Podpora CSI byla v tomto ohledu zvláště 
důležitá, neboť léky již docházely.
 O blahodárném působení špitálu ve Wa-

nyjoku se mluví široko daleko. Nemocní ab-
solvují i 50 kilometrů dlouhou cestu, aby vy-
hledali lékařskou pomoc Luky Denga a jeho 
asistentů. Bul Bol Yai, sedmdesátiletý muž 
z Aleku (v oblasti Gogrialu) trpící zánětem 
průdušek, ušel dokonce přes 80 kilometrů, 
než se mu podařilo dorazit do Wanyjoku. 
V období dešťů jsou stezky jen stěží schůd-
né. Navzdory svému vyčerpání byl šťastný, 
že mohl být ošetřen. 

Škola otce Marca

 Naše cesta měla i další úkol. Stany jsme 
znovu postavili v Mayen Abunu, kde působí 
Marco Mangu Udilia, náš přítel a katolický kněz 
z obejdské diecéze. Zde jsme se také setkali 
s naším spolupracovníkem Dominicem Den-
gem Kuocem. Mohli jsme se přesvědčit o po- 
kroku stavebních prací na škole, jejíž stavbu 

CSI podporuje a která bude sloužit pro 
děti, jež také zakusily otroctví. Práce 
ustane v období dešťů. Ačkoliv je třeba ještě 
řadu věcí udělat, je patrná kvalita již vyko- 
nané práce. Také na tomto místě jsme pře-
dali humanitární soupravy a potraviny. Die-
céze buduje za podpory CSI i zásobovací 
stanici. Znovu jsem se ujistil, jak je důležitá 
dobrá spolupráce s domorodými přáteli. Ti 
se starají o to, aby byla pomoc spravedlivě 
rozdělena. Jejich neúnavné a důvěryhodné 
nasazení mě stále znovu dojímá.
 Poslední zastávkou naší cesty bylo bý- 
valé pevnostní město Aweil. Zde jsme se 
setkali s naším dlouholetým spolupracovní- 
kem Angelem Maracem. Mluvčí místního 
zastupitelstva nám vyprávěl o obtížném vy- 
jednávání o hranicích se severosúdánskou 
vládou. Jak křehký je mír v jižním Súdánu! 
Modleme se, aby tento příkořím zkoušený lid 
zůstal v míru, což samo o sobě poskytuje 
dostačující příležitost jak pro jednotlivce, tak 
pro celé národní společenství v politickém 
i ekonomickém smyslu.  

Bul Bol Yai (uprostřed) ukazuje na mapě Dr. Dengovi a Stephanu Grafovi, spolupracovníkovi CSI,
dlouhou cestu, kterou absolvoval. (CSI)

Nasazení za velkého rizika

 Na zpáteční cestě do Švýcarska mi 
zůstalo dost času, abych si uvědomil, jak 
je důležité trvalé nasazení CSI v Súdánu. 
Pro mě je velkým darem, že v CSI máme 
dva kompetentní experty na Súdán - Johna 
Eibnera a Gunnara Wiebalcka, kteří stále 
znovu podstupují velkou námahu a rizika 
každé takové cesty. Jsem vděčný také všem 
našim dárcům za jejich podporu a modlitby. 

Lidé v uprchlickém táboře
Majang Kar

 Spolupracovníci CSI doručili hu-
manitární soupravy lidem v uprch-
lickém táboře Majang Kar. Setkali 
se s těmi, kteří zakusili utrpení ve 
své vlastní zemi, jež se stále nemů- 
že zcela vzpamatovat z občanské 
války. Navzdory katastrofální situ-
aci se někteří z nich dívají s nadě- 
jí do budoucna. 

    Příbuzní Petera Garanga Barjoka Nyanga
byli zotročeni.

On sám si zachránil jen holý život.

Katecheta Francisco Atak chce v Majang
Karu postavit kostel. Měl by být 40 metrů dlouhý

a deset metrů široký.



1312

Tisková zpráva

 V tiskové zprávě z 1. srpna 2006 CSI 
přivítala novou legislativu proti otroctví, 
kterou v americkém zákonodárném sbo-
ru předložil republikán Chris Smith. In-
formovala o tom americká národní orga-
nizace CSI. 

 Washington: Křesťanská mezinárodní 
solidarita vítá návrh zákona, který minulý 
týden předložil kongresman Chris Smith 
a který je namířen proti otroctví v Súdánu. 
Pokud bude návrh přijat, povede Zákon 
o vymýcení otroctví v Súdánu (The Eradica-
tion of Slavery in Sudan Act) z roku 2006 
k vytvoření nezávislé komise, jež bude 
sledovat stav procesu zrušení otroctví 
v Súdánu a zároveň vytvářet doporučení 
pro vládu USA. 
 „CSI děkuje kongresmanu Chrisi Smi-
thovi, že zahájil tuto důležitou legislativní 
iniciativu proti otroctví a žádá obě komory 
Kongresu USA, aby urychleně předložily 
zákon k podpisu prezidentu Georgi Busho-

    Od narození slepá Rebeka Ajanová láskyplně 
chová své nejmladší dítě Aluel.

    Sedmdesátiletá žena Nyibol Guot Lualová:
„Dříve byl život dobrý. Měli jsme 20 krav.

Ale potom přišli Arabové.“

vi,“ prohlásil Dr. John Eibner, výkonný ředi-
tel CSI-USA. „Tento zákon posílí naděje na 
svobodu pro všechny černé africké otroky 
v Súdánu a na mír pro všechny lidi v této 
válkou zubožené zemi.“
 Prezident Bush označil zotročování čer-
ných afrických žen a dětí za jeden z hlavních 
důvodů zahájení súdánské mírové iniciativy 
v září 2001. John Danforth, prezidentův 
zvláštní mírový vyslanec v Súdánu a bývalý 
senátor, taktéž označil vymýcení otroctví za 
důležitou podmínku spravedlivého a trvalého 
míru v Súdánu. Komplexní mírová smlouva, 
která byla podepsána v lednu 2005 súdán-
ským prezidentem Umarem Bašírem a plu-
kovníkem Johnem Garangem, předsedou 
Súdánské lidové osvobozenecké armády, 
však otroctví - mezinárodně uznaný zločin 
proti lidskosti - opomenula. 
 Desetitisíce černých afrických žen a dětí 
stále zůstávají v zajetí v Súdánu, a to již 
více než rok a půl po podepsání mírové 
smlouvy. Většina súdánských otroků byla 
v jižním Súdánu zajata v kontextu svaté vál-
ky (džihád) proti černým africkým komuni-

tám, která byla předtím otevřeně vyhlášena 
chartúmskou vládou. 
 Pokračující otroctví desítek tisíců černých 
Afričanů z jižního Súdánu a Dárfúru je bola- 
vým místem, které vážně ohrožuje snahy 
o usmíření mezi chartúmskou Národní 
islámskou frontou, jež má ve vládě domi-
nantní postavení, a černými africkými komu-
nitami v jižním a západním Súdánu. 
 Již dříve v letošním roce prohlásil Sal-
va Kiir, prezident autonomního území jižní-
ho Súdánu (i první viceprezident Súdánu), 
že vyhledání a návrat otroků pocházejících 
z jižní části země je součástí vládního pro-

gramu jihosúdánské vlády. V listopadu mi- 
nulého roku se jihosúdánský ministr v cen-
trální vládě národní jednoty zasazoval o re-
formu Výboru pro vymýcení únosů žen a dětí 
(CEAWC), aby se ze spíše na odiv určeného 
orgánu stal efektivní nástroj pro osvobozo-
vání otroků. I přes tyto aktivity dvou jihosú-
dánských politiků pozastavil prezident Bašír 
financování pro návraty otroků CEAWC.
 CSI usiluje o osvobození súdánských 
otroků již od roku 1995. Před dvěma roky 
žádala jako první vytvoření nezávislé americ- 
ké komise, která by sledovala proces rušení 
otroctví v Súdánu.

Vietnam

Konec brutality proti křesťanům
v nedohlednu

 Komunistická vláda Vietnamu přislí- 
bila ukončení pronásledování křesťanů 
z národnostní skupiny Hmong. Přesto 
tito křesťané zůstávají obětí krvavého 
pronásledováni stejně jako dříve.
 
 Dne 14. a 18 dubna letošního roku na- 
padli policisté, pohraničníci z revíru 405, 
milicionáři a členové místní „Vlastenecké 
fronty“ 16 křesťanských hmongských rodin 
s celkem 150 lidmi v Trung Chai. Tato 
vesnice leží v severozápadním Vietnamu 
v provincii Dien Bien. Útočníci sebrali pe- 
níze, oblečení, osivo, nářadí a zničili rodinám 
domy. Při razii byli tři lidé těžce zraněni, 
mezi nimi i otec rodiny Chang A Hu, kte-
rého útočníci považovali za mrtvého a ne-
chali ležet. Později byli další čtyři křesťané, 
Theo Seo Plie, Giang Seo Nenh, Sung Seo 
Di a Lao Seo Pao, jež zůstali pevní ve víře 
a odmítli se vrátit k pohanství svých předků, 
rovněž tvrdě napadeni. Postižené rodiny patří 
k přistěhovalcům, kteří zde našli útočiště 
před hladem ve své mateřské provincii Lai 
Chau.
 K podobnému útoku došlo již 21. března 
2006 ve vesnici Ta Tong v provincii Lai Chau. 
Bezpečnostní jednotky zde spálily 9 domů 

asi 40 křesťanům a sebrali jim veškeré 
jmění. Od prosince loňského roku policie 
pátrá po 22 hmongských křesťanech z pro- 
vincie Ha Giang. Jsou stíháni za evangeli- 
zační činnost v oblasti, která je pod nedo- 

Chang A Hu (IGFM)
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statečnou kontrolou komunistických úřadů. 
Hmongové, kteří prchají z míst, kde hrozí 
hladomor, nemají často možnost získat 
pro své rodiny potřebné doklady. Stávají se 
z nich tedy bezdomovci.

Lživé sliby vlády

 Kruté zacházení s hmongskými křesťany 
je zcela v rozporu s vládním slibem nábo- 
ženské svobody, oficiálně vyhlášeným viet- 
namskou vládou 4. února letošního roku. 
Jako falešné se jeví také prohlášení premiéra 
Phan Van Kaie z 5. května 2005 i jeho slo-
va při loňské červnové návštěvě v USA, kde 
prohlásil, že v jeho zemi budou mít věřící 
i nevěřící právo na klidný a nerušený život.

Desetiletí útlaku

 Národnostní skupina Hmongů má za 
sebou dlouhou historii pronásledování. Po 
ukončení vietnamské války (druhá indočín- 

ská válka, 1964-1975), která vrcholila ob-
čanskou válkou mezi Severním a Jižním 
Vietnamem, ovládli komunisté celou zemi. 
 Komunisté Hmongům vyčítají, že během 
války pomáhali Spojeným státům americ-
kým proti komunistickým partyzánům. Ne-
přátelské chování vietnamských úřadů vůči 
Hmongům má však i jiné důvody. Nejen re-
žim, ale i další části vietnamské většinové 
společnosti považují Hmongy za vzdělanost-
ně i kulturně podřadné a zaostalé etnikum, 
které žije jen v odloučených a hornatých 
krajinách severozápadní části země. 
 Dalším důvodem je fakt, že v posledních 
desetiletích nachází ve Vietnamu šířící se 
křesťanství mnoho stoupenců právě mezi 
Hmongy. Vládnoucí komunisté doufají, že 
pomocí represí růst křesťanské víry zastaví 
a udrží si svůj mocenský monopol. Podob-
ně i v sousedním komunistickém Laosu 
zakoušejí Hmongové příkoří. V Thajsku žijí 
tisíce hmongských uprchlíků z Vietnamu 
a Laosu v existenční nouzi.

Děti utečenců z Vietnamu a Laosu v thajském uprchlickém táboře. (Keyston)

Protestní karta    
    
Sender (odesílatel)

His Excellency
Prime Minister Phan Van Kai
Office of the Prime Minister
Hoang Hoa Tham
Ha Noi
Socialist Republic of Vietnam

12,- Kč

Turecko

Křesťané považováni za nepřátele

 Turecko usiluje o vstup do Evropské 
unie (EU). Nicméně fakta tomu nenasvěd- 
čují. Protikřesťanské klima brání skuteč-
né náboženské svobodě a tedy i naplně-
ní kritérií pro vstup do EU.

 Když byl 5. února 2006 v přímořském 
městě Trabzonu zavražděn katolický kněz 
Andrea Santoro, panovala v tureckých mé- 
diích shoda. Vraždícímu byly přiznány 
„polehčující okolnosti“, protože kněz ve svém 
kostele přechovával křesťanskou literaturu 
v tureckém jazyce. Vše bylo dáno také do 
souvislosti s karikaturami proroka Muham-
mada, které se objevily v evropském tisku. 
Dne 28. června 2006 varoval turecký pre-
miér Recep Erdogan v Radě Evropy ve 
Štrasburku před nepřátelstvím vůči islámu: 
„Islamofobie je zločinem proti lidskosti.“ Na Recep Tayyip Erdogan (Keystone)Křesťany ve Vietnamu můžete podpořit zasláním protestního lístku.
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železné dveře ve dvoře nenápadného domu 
v jedné istanbulské čtvrti. Štít na dveřích 
by bylo marné hledat a představa kostelní 
věže s nedělním hlasitým vyzváněním se 
zde jeví stejně absurdní jako křesťanské mše 
v impozantním byzantském chrámu Aja 
Sofia, který byl v roce 1453 přeměněn na 
mešitu. Věřící se scházejí v utajené a skrom-
né modlitebně. Pouze členové společen- 
ství faráře Özkürka znají místo, kde církevní 
písně musejí znít tiše, aby křesťané nevzbu-
dili pozornost. 

Nepřátelské klima

 Při páteční modlitbě v mešitě je pro-
tikřesťanské ovzduší v zemi nejen ak-
ceptováno, ale z nejvyšších státních míst 
dokonce ještě podněcováno. Ministr Mehmet 
Aydin, jenž odpovídá za náboženské záleži-
tosti, varoval minulý rok před misionáři pů-
sobícími jako doktoři, zastánci lidských práv 
nebo učitelé. Podle něj nejsou jejich aktivity 
„žádným neškodným hlásáním víry či pou-

hým užíváním náboženské svobody, nýbrž 
masovým ovlivňováním s historickým poza-
dím a politickými cíly.“ Úřední kázání, která 
jsou předčítávána při pátečních modlitbách 
ve všech 70 000 mešitách v Turecku, nechá-
vají znovu ožívat přízrak křížových výprav: 

„Drazí bratři! Síly, které nechtěly dopustit ší-
ření islámu, jakožto jediné víry v Boha, se mu 
v historii pokusily postavit. Vytvořily svaté 
armády, které měly islám a muslimy vyma-
zat z historie...“

Nigérie

Zmrzačený dospívající chlapec a ochro-
mená činnost křesťanských společenství 
v důsledku islámského násilí

 Útočníci rozsekli patnáctiletému chlap- 
ci hlavu mačetou ve svazovém státě Ka-
duna, „nervovém centru“ islámského 
extremismu. 

 KADUNA, Nigérie, 10. července 2006 
(Compass Direct) – Již dva roky žije patná- 
ctiletý Francis Yohanna Anche s následky 
poranění mozku, které utrpěl při útoku mu- 
slimských studentů na křesťanské spolužáky 
na střední škole v Zaria. Útočníci mu rozsek-

li hlavu mačetou a od té doby má ochrnutou 
pravou ruku a nohu. 
 V rozhovoru pro agenturu Compass Anche 
zmínil, že muslimští studenti Government 
Science Secondary School-Kufena (státní 
střední škola zaměřená na přírodní vědy) 
napsali 24. června 2004 křesťanům dopis 
s varováním, aby se přestali scházet k bo-
hoslužbám ve školní kapli, nebo pocítí jejich 
hněv.
 
 „Vedoucí školního společenství odnesli 
dopis našemu řediteli Mallamovi Nuhuovi, 
ten však nepodnikl žádné kroky, aby byl 
plánovaný útok zmařen,“ dodal Anche. Při-
bližně v jednu hodinu ráno křesťané pocítili, 
že muslimští studenti mají v úmyslu zaútočit, 
a tak se shromáždili v kapli k modlitbám.
 Podle Anchiho výpovědi muslimští stu-
denti záhy začali na křesťany uvnitř kaple há-
zet kameny. „Nastala divoká vřava. Někteří 
z nás vyskákali z kaple okny, zatímco jiní 
prchali ke dveřím,“ uvedl Anche. „Když mi 
došlo, že je pro mě nebezpečné v kapli 
zůstat, utíkal jsem, jak nejrychleji jsem mohl, 
ale brzy jsem se unavil a [muslimové] mě 
chytili. Vzpomínám si jen na to, že mě něčím 
sekli do hlavy.“
 Anche strávil dva týdny v bezvědomí ve 
fakultní nemocnici při Ahmadu Bello Univer-
sity, kde prodělal operaci mozku. Násled-
kem zranění však stále trpí silnými bolestmi 
hlavy a je ochrnutý na pravou ruku a nohu. 
22. června mu zemřel otec, seržant Yohan-
na Anche z policejního oddílu v Dankande – 
jeho zdravotní stav se prudce zhoršil v sou-
vislosti s traumatem z Francisových bolestí 
a ochrnutí.

Francis Anche ukazuje svou jizvu. (C.D.)

Your Excellency,
 
We are very concerned to hear about reports of police crack-downs on members of the Christian 
Hmong ethnic group. During an attack, Chang A Hu, the father of the family, was severely beaten 
and left for dead. Moreover, police is routinely confiscating all the Christians´ belongings. Christi-
an leaders accused of evangelizing in Ha Giang Province are severely persecuted.

Such incidents contradict promises made last year by you and your country’s Government. We 
urgently call on you to guarantee the protection of Christian minorities and to bring perpetrators 
of such attacks to justice.

Yours sincerely and respectfully, 

_______________________    ____________________
  Place, date (Místo, Datum)          Signature (Podpis)

Jsme velmi znepokojeni zprávami o policejních zásazích proti křesťanům z hmongské etnické skupiny. 
Při jednom útoku byl Chang A Hu, otec rodiny, surově zbit a ponechán osudu. Navíc policie zabavuje 
křesťanům veškerý majetek. Křesťanští představitelé, obviňovaní z evangelizační  činnosti v provincii Ha 
Gang, jsou tvrdě pronásledováni. Tyto incidenty jsou v rozporu se sliby, které jste učinil Vy i Vaše vláda. 
Důrazně Vás žádáme, abyste zajistil ochranu křesťanských menšin a přivedení pachatelů před soud. 

otázky delegátů Parlamentního shromáž-
dění, které se týkaly ochrany lidských práv 
a práv náboženských menšin v Turecku, 
předseda turecké vlády nepřistoupil.

„Křesťan znamená špatný člověk“

 Kemal Özkürk (jméno změněno redak-
cí zdroje), protestantský farář v Istanbulu, 
hovoří za křesťanskou menšinu v Turecku: 
„U nás je pojem ´misionář´ spojován s křes-
ťany. Většina mých krajanů si pod tím ale 
představuje nepřítele Turecka, který chce 
zničit zemi. Nazývají nás ´gavur´, bezvěrci. 
Vztahuje se to jak na člověka bez vyznání či 
víry, tak na křesťana, nebo prostě špatného 
člověka.“

Utajená modlitebna

 Když se sejde společenství faráře Özkür-
ka, je možné si bezděčně vzpomenout 
na situaci prvních křesťanů, kteří se tajně 
scházeli v katakombách. Strážce zavírá 
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Francis na nemocničním lůžku krátce po zranění. (C.D.)

 Anche má čtyři souro- 
zence. Obává se, že také 
pro jeho matku Grace 
(pracuje jako učitelka na 
základní škole v osadě 
Nandimi) bude jeho ochr-
nutí představovat značné 
břemeno.

 Při útoku bylo zraně- 
no ještě sedm dalších 
křesťanských studentů. 
Na škole se přitom ne- 
jednalo o první podobný 
incident, místní křesťané 
se stávají terčem útoků 
pravidelně.

Kolébka radikalismu

 Rev. Joseph Hayap, tajemník Nigerijské 
křesťanské asociace (Christian Association 
of Nigeria, CAN) ve svazovém státě Kaduna, 
útok na křesťanské studenty ve škole potvr-
dil a dodal, že muslimští studenti následně 
kapli vypálili.
 Hayap, kterému se dosud podařilo shro- 
máždit přibližně 200 000 naira (34 800 ko- 
run) na Anchiho ošetřování, prohlásil, že 
podobné útoky jsou jen jedním z mnoha 
problémů, se kterými se křesťané v severo- 
nigerijském svazovém státě Kaduna setká- 
vají. Místní křesťanští vedoucí hovoří o sva-
zovém státě Kaduna jako o nervovém cen-
tru islámského extremismu, ve kterém se 
rodí mnoho severonigerijských nábožen-
ských konfliktů, jež se následně šíří do dal-
ších částí země.
 V některých oblastech svazového státu 
jsou křesťané předváděni před islámské 
soudy (šaría). Zavedení islámského právní-
ho řádu v roce 2000 podle nich v řadě regi-
onů přispělo k vystupňování náboženských 
konfliktů.
 Hayap působí jako baptistický pastor 
a člen Nigerijské baptistické konference. 
V rozmezí let 1987 až 2006 zdokumentoval 
více než 20 náboženských konfliktů ve sva-

zovém státě Kaduna. Při těchto střetech 
přišlo podle jeho informací o život více než 
25 000 křesťanů a bylo zničeno přibližně 
500 církevních budov ve městech Makarfi, 
Kaduna, Kafanchan, Zangon Kataf, Kasuwa 
Magani a Zaria.
 „Byl jsem svědkem těchto incidentů, a do- 
konce jsem se jako tajemník CAN v Kadu-
na účastnil hromadných pohřbů obětí. Velmi 
dobře vím, že údaje o počtech zavraždě-
ných křesťanů nejsou vymyšlené, přestože 
se někteří lidé snaží takový dojem vytvářet. 
Tyto křesťany skutečně zavraždili muslimští 
fanatici.“
 Hayap dodal, že dějištěm nekončících ná- 
boženských konfliktů jsou také státní vyso-
ké školy – Ahmadu Bello University v Zaria, 
Kaduna Polytechnic, Federal College of 
Education (Zaria) a Kaduna State Polytech-
nic (rovněž Zaria).
 Zmínil také nedávný incident, při kterém 
muslimové ve městě Zaria zapálili pastora 
v jeho vlastním bytě.
 „Po všech těchto útocích jsme si uvědo- 
mili, že křesťané mají co do činění s muslimy, 
 kteří šíří své náboženství prostřednictvím 
ozbrojeného konfliktu, války. Muslimům se 
jejich počínání líbí, rádi zabíjejí a vypalují cír-
kevní budovy.“

Víc než zákon

 Hayap dále hovořil o ústavní krizi, ke kte-
ré došlo po zavedení právního řádu šaría ve 
dvanácti státech na severu. Hlavní příčina 
náboženského konfliktu podle něj spočívá 
v tom, že muslimové touží po nadřazenosti 
Koránu nad nigerijskou ústavou.
 Je přesvědčen, že tento postoj vede mus-
limy k přesvědčení, že stojí nad zákonem. 
„Problémem Nigérie je neexistence právní-
ho státu. [Muslimové] vnímají islám jako ná-
boženství, jehož následovníci nemohou být 
podřízeni existujícím zákonům.“
 Ve svazovém státě Kaduna v součas-
né době funguje dvojí právní systém, šaría 
a obyčejové právo. Vláda tvrdí, že soudy ří-
dící se obyčejovým právem by měly sloužit 
křesťanům a animistům.
 Podle Hayapa jsou však tyto soudy 
podřízeny tradičním náboženským prakti- 
kám animistů a zájmům křesťanů neslouží. 
Umožněním existence dvojího systému se 
vláda podle Hayapa pouze snaží vytvářet 
dojem, že se zabývá řešením nespravedl-
ností páchaných na křesťanech.
 „Skutečnost je taková, že právní řád 
a soudy šaría ve svazovém státě Kaduna 
byly zavedeny kvůli muslimům, ale křesťané 
žádné vlastní zákony nemají, protože sou-
dy, rozhodující podle obyčejového práva, 
neslouží křesťanům,“ prohlásil Hayap.
 Odmítavý postoj křesťanů vůči právu 
šaría nemá podle Hayapa nic společného s 
opozicí proti amputacím končetin nebo zá-
kazu prostituce a opilství. „Křesťané v Nig-
érii odmítají šaríu, protože brání zvěstování 
evangelia. Pokud někde platí šaría a pokud 
se na takovém místě muslim rozhodne po 
vyslechnutí evangelia přijmout Ježíše, musli-
mové ho kvůli obrácení ke křesťanství zabijí.“ 

Zpronevěřené prostředky určené na so-
ciální pomoc

 Dalším důvodem, proč se křesťanští ve- 
doucí stavějí proti právnímu řádu šaría, je 
skutečnost, že zdroje určené na sociální  

pomoc mohou být použity k propagaci islá-
mu.
 Na tomto bodě se s Hayapem shodují 
i další představitelé – anglikánský biskup di-
ecéze ve Wusasa (Zaria) Ali Buba Lamido, 
generální tajemník CAN pro oblast severní 
Nigérie Saidu Dogo a Dr. Bitrus Gani, před-
seda rady guvernérů Hope for the Blind 
Centre (Naděje pro slepé) v Zaria. Tito křes-
ťanští vedoucí tvrdí, že prostředky určené na 
rozvoj služeb (nemocnice, školy, komunika-
ce a veřejné služby) jsou v současné době 
využívány k výstavbě budov islámských in-
stitucí, placení muslimských soudců, a také 
svádění chudých křesťanských žen a sirot-
ků, aby se obrátili k islámu.

 Nevinní a ze značné části negramotní 
křesťané ve vesnicích jsou podle Hayapa 
denně předváděni před islámské soudy. 
Pastor hovoří o nespočtu příkladů, kdy byli 
křesťané, souzení u islámských soudů, uvěz-
něni, nebo stále čekají na rozsudek, zatím-
co nigerijská vláda působí dojmem bezmoci 
a nemůže do situace zasáhnout.
 Také Saidu Dogo potvrdil, že oběťmi is-

Dr. Bitrus Gani (C.D.)
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lámského zákona se stávají nevinní a nepří- 
liš vzdělaní venkovští křesťané. „Všeobecně 
můžeme říct, že cílem zavedení šaríe bylo 
oklamání lidí, kteří nejsou dostatečně vzdě-
laní, aby pochopili všechny důsledky,“ pro-
hlásil Dogo. „Muslimští vůdci, zavádějící 
šaríu, ji využívají k nespravedlivému posti-
hování méně privilegovaných obyvatel se-
verní Nigérie, zejména křesťanů.“
 Vlády s muslimskou většinou již zakáza-
ly vyučování křesťanského náboženství ve 
školách (pro křesťany). Dogo dodal, že tele-
vizní a rozhlasové společnosti v těchto stá-
tech nesmějí vysílat křesťanské programy.
 Úřady zodpovědné za územní rozvoj 
měst odmítají udělovat křesťanům svolení 
k přestavbě objektů, což v minulosti vedlo 
k demolici řady církevních budov.

 „Církevní budovy se nyní staly terčem 
úřadů věnujících se územnímu rozvoji. Tyto 
nástroje islámských vlád nyní svévolně ne- 
chávají zdemolovat kostely a modlitebny na 
 základě prohlášení, že se jedná o nelegální 
stavby.“
 Pokud si křesťané postaví dům a začnou 
ho využívat k bohoslužbám (protože k výstav-
bě církevní budovy nedostanou povolení), 
dům je označen za černou stavbu a zdemolo-
ván, dodal Dogo. „Muslimové si však stavějí 
mešity všude a žádná povolení k tomu nepo-
třebují. Tohle tedy znamená být křesťanem 
v islámském státě, jako je Kaduna.“

Tento článek byl převzat z internetového 
serveru Compass Direct, www.prayer.cz. 
(Copyright 2006 Compass Direct)

Problematika islamizace Evropy

 Následující článek je krátkým příspěv- 
kem k debatě o šíření radikálního islámu 
v Evropě. Pojednává o aktivitách islamis- 
tů ve Švýcarsku, pokoušejících se různý- 
mi způsoby mobilizovat své přívržence 
a podnítit je k průniku do státních a spo-
lečenských institucí. To vše pod zášti-
tou netolerantní ideologie, která Evropu 
považuje za dár al-harb – dům války. 
 
 Islamistický „jízdní řád“ směřuje
k Evropě

 Islamistický „jízdní řád“ na invazi do Ev-
ropy je starého data. Svědčí o tom dokument 
v arabštině, který objevila švýcarská policie 
v luxusní vile v Campione 7. listopadu 2001. 
I když byl dokument přeložen, zůstala jeho 
brizance mimo pozornost. Čtrnáctistránkový 
dokument, vydaný už v roce 1982, obsahuje 
návod k islámské kulturní invazi na evropský 
kontinent s cílem převzetí politické moci. Do-
poručená taktika se zcela podrobně odráží 
v aktivitách islamistických organizací v po-
sledních dvou desetiletích. Je třeba poděko-
vat novináři Sylvianu Bessonovi z Le Temps, 
díky jehož práci se tento dokument dostal na 

veřejnost. V říjnu 2005 Besson vydal knihu 
Dobytí Západu, tajný projekt islamistů.
 Vlastníkem prohledávané vily byl Youssef 
Nada, ředitel banky Al-Taqwa v Luganu 
a čelný představitel Muslimského bratrstva, 
nejstarší a nejvlivnější islamistické organi- 
zace, založené v roce 1928 v Egyptě. 
Dokument se stručným názvem Projekt zve- 
řejňuje dvanáctibodovou strategii k nastolení 
„islámské světovlády“. Kdo by v dokumentu 
hledal stále se opakující požadavky islamistů, 
jako „smrt Americe, smrt Izraeli, okamžité 
nastolení chalífátu“, bude zklamán. Nalezne 
v něm popis pružné a dlouhodobé strategie 
kulturní invaze do Evropy.
 Doporučení se týkají témat od muslims- 
ké imigrace až k infiltraci stávajících muslims- 
kých organizací, od dohledu a propagandy, 
protestních a klamavých akcí až k terorismu. 
Konverze nemuslimů je pojímána jako vý-
stavba islámské sítě škol, nemocnic a cha- 
ritativních organizací. Muslimští aktivisté se 
mají včleňovat do demokratických institucí 
na všech úrovních: ve státní správě, školství, 
občanských organizacích a odborech. Už 
nyní mají být vypracovány budoucí muslim-
ské ústavy jednotlivých zemí. Nepřetržité 

kampaně zaměřené na uchování nenávisti 
muslimů vůči Židům na bodu varu a agresiv-
ní shromažďování darů mají udržet v chodu 
světovou „islámskou svatou válku“.

Švýcarská tajná policie nepochodila

 Dva roky po objevení dokumentu odhali- 
la tajná policie muslimského špiona Clauda 
Covassiho, který vyzvídal pro Haniho Rama- 
dana z Ženevy, potomka zakladatele Mu- 

slimského bratrstva. Ve Švýcarsku zabydle- 
ný Ramadan, vedoucí Islámského centra, si 
zajistil špiona pro Muhammadovo nábožen-
ství. „Nebyly to žádné velké řeči, které mne 
přesvědčily,“ řekl Covassi, „ale síla modlitby. 
Islám změnil moji existenci.“ Vedoucí důstoj-
ník Covassi musel opustit tajnou policii a je 
vyšetřován za svou protistátní činnost. Ale 
zmizel do Egypta. Mnozí věřící muslimové 
označují dosud na islám neobrácené Švý-
carsko jako dár al-harb – dům války.

Zprávy k zamyšlení a modlitbě 

Z toho jsme poznali Lásku: že Kristus za 
nás položil svůj život. Také my jsme povin- 
ni položit život za své bratry. 1 Jan 3,16

Alžírsko
 Dne 28. února 2006 podepsal prezident 
země Abdalazíz Bouteflika nařízení pro 
nemuslimská náboženství. Osobám, které 
„muslima nutí k obrácení na jinou víru“, hro-
zí až tři roky vězení, nebo peněžní pokuta. 
Kromě toho je zakázáno také pořádat do-
mácí modlitební setkání, vše se musí konat 
jen ve veřejných budovách.

Egypt
 V polovině dubna letošního roku byly na-
padeny tři koptské kostely. Parlamentní ko-
mise má atentáty vyšetřit a do poloviny červ-
na podat zprávu. Ale neděje se nic. Koptský 
metropolita Wissa je skeptický, zda vyšetřo-
vání bude mít vůbec nějaké výsledky.

Nepál
 Po desetileté občanské válce zrušil parla- 
ment nařízení o nadřazenosti hinduismu 
jako státního náboženství. Otevírají se tak 
cesty ke zrovnoprávnění všech náboženství, 
a tím i k šíření evangelia v této zemi. Počet 
křesťanů se v Nepálu odhaduje na 3 % 
a rychle roste.
 
Írán
 Dne 2. května 2006 zatkla tajná policie 
jednapadesátiletého faráře Aliho Kaboliho 

v jeho obydlí v severosúdánském městě 
Gorganu. Před 33 lety konvertoval z islámu 
ke křesťanství a stále kázal muslimům. Byl 
blízkým spolupracovníkem faráře Haika H. 
Mehra, kterého islamisté zavraždili v roce 
1994, a generálním sekretářem letničních 
společenství Íránu. Dne 12. června byl před-
běžně propuštěn a čeká na soud.

Otroctví
  Vloni OSN rozhodla o zavedení „Me-
zinárodního dne připomínky obchodu 
s otroky a jeho zrušení“, jenž připadl na 
23. srpen. Dne 23. srpna 1791 vypuklo 
v Santo Domingu (hlavním městě 
dnešní Dominikánské republiky) po-
vstání otroků, které nakonec vedlo ke 
zrušení dopravy otroků přes oceán. 
V některých zemích, jako např. Súdá-
nu či Mauretánii, jsou však lidé drženi 
v otroctví doposud.

Uzbekistán
 Z důvodů „nezákonného misionářského 
působení“ byly v druhém největším městě 
Uzbekistánu Samarkandu uzavřeny dva pro- 
testantské kostely a jedna modlitebna 
adventistů. Asi 88 % obyvatel země jsou 
muslimové.

Turkmenistán
 V této zemi, diktátorsky řízené preziden-
tem Sapamuradem Nijazovem, jsou oficiálně 
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Závěrem

Milí přátelé CSI,
 chtěl bych Vám srdečně poděkovat za 
podporu Křesťanské mezinárodní solidarity, 
za Vaše štědré dary a modlitby. Do lednového 
zpravodaje budeme vkládat potvrzení o da- 
rech, které slouží k uplatnění slevy na daních 
a také pro vzájemnou kontrolu. V každém 
poděkování uvádíme i počty nerozluštěných 
jmen dárců. Může mezi nimi být i Vaše, a po-
tom bude chybět položka na potvrzení. Ad-
resy nemáme také od nových dárců, kterých 
je chvála Bohu dost. Takže prosíme, pošlete 
adresu, stačí emailem. To, že máme na Vás 

potřebný kontakt, poznáte podle toho, že 
Vám na Vaši adresu posíláme časopis. Když 
ne, nemáme na Vás adresu a nedostali bys-
te ani potvrzení. Dárci, kteří si berou časopis 
v kostele, a tudíž jim jej nemusíme posílat, 
první číslo dostanou (je to levnější, než posí-
lat potvrzení poštou). Když k Vám potvrzení 
nedorazí, obratem to po Vaší urgenci napra-
víme, takže potřebné záležitosti pro FÚ by 
neměl být problém stihnout. S díky a přáním 
všeho dobrého do dalších dnů

Ing. František Kopečný

Poděkování dárcům

Srdečně děkujeme všem, kteří přispěli na 
účet CSI ze svých účtů v červnu a červenci 
2006:
 Ladislav Uruba, Dobroslava Ondrová, Olga 
Brožová, Jindřich Tauchman, Antonín Legner, 
Petr Foltýnek, Karel Snížek, Ludmila Lukášová, 
Bultasovi, Libuše Michalčíková, JUDr. Jiří Fleis-
cher, Vojtěch Štěpánek, Renata Ocelková, 
Svatojanská Kolej, Anna Polanská, Jan Pan- 
tůček, Eugenie Miškovská, Marie Radikovská, 
Zdenka Boráková, p. Hučínová, Margit Dvořáč-
ková, Pavel Vachek, Václav Pikeš, Jan Blahu-
ta, Erika Plutinská, Helena Pužmanová, Ond-
řej Novák, Jana Světlá, Marie Utíkalová, Martin 
Jiras, Ing. Luděk Rychetník, Jaroslav Záleský, 
Irena Muhlová, Ivo Křižka, Jana Eyerová, Mo-
nika Zechovská, Vladimír Kamas, MUDr. Anna 
Velková, Jan Malý, Jan Sedláček, Marie Zatlou-
kalová, Jan Benda, Hana Borková, Mgr. Iveta 
Černá, Vladimír Stoklas, Tomáš Bayer, Jana 
Březinová, Urszula Konečná, Mgr. Zdeněk Dub-
ský, PhDr. Jana Mančalová, Mgr. Bohumil Po-
láček, Mariana Felnerová, Marie Krechlerová, 
Ing. Borek Tichý, Jolana Oravcová, Josef Ko-
línský, Magdalena Knorková, JUDr. Vít Jiříček, 
MVDr. Ladislav Košelka, Ing. Karel Beneš, 
Rudolf Rudolf, Anna Julinová, Ing. Jan Kures, 

Ing. Daniel Žingor, Marie Krušinová, Ludmila 
Běhanová, Peter Kopkas, Štěpánka Klecková, 
Ing. Ludmila Škardová, Pavel Mikuš, Renata 
Ocelková, JUDr. Jiří Fleischer, Milan Herian, 
Zbyněk Tonar, Ivan Ditrich, Marie Radikovská, 
Eugenie Miškovská, Zdenka Boráková, Sylva 
Potůčková, Svatojanská Kolej, Rezidence sv. 
Prokopa, Žaneta Župková, Mariana Jelínková, 
Bultasovi, Jan Blahuta, Mgr. Miroslav Adlt, An-
děla Švecová, Ing. Vladimír Fajmon, Miroslav 
Machovský, Jarmila Malá, Josef  Soukop, Martin 
Matuškovič,Radim Piprek, PhMr. Zdeněk Křiv-
ský, Jaroslav Záleský, Mgr. Josef Pala, Ivo Křiž- 
ka, Irena Muhlová, Pavel Smola, MUDr. Anna 
Velková, Jana Eyerová, Monika Zechovská, 
Ondřej Novák, Jana Světlá, Marie Utíkalová, 
Řk farnost Třebařov, P. Josef Šich, Jan Malý, 
Jiří Král, Vladimír Kamas, Josef Matura, Josef 
Stolař, RNDr.Stanislav Beneda, Marie Zatlou- 
kalová, Jan Benda, Hana Borková, Mgr. Iveta 
Černá, Tomáš Kadlec, Jana Břečková, Tomáš 
Bayer, Anna Smetanová, Jan Mokrý, p. Plášek, 
Mgr. Zdeněk Dubský, Mariana Felnerová, Bo- 
humil Hlavička, PhDr. Jana Mančalová, Ing. 
Borek Tichý, Mgr. Bohumil Poláček, Jolana 
Oravcová, Jan Brož, JUDr. Ivan Vávra, Ing. Jiří 
Etrych, Jan Sedláček, MUDr. Pavel Navrátil, 

registrovány pouze pravoslavná a muslim-
ská náboženská společenství. Ostatní spo-
lečenství musejí počítat s pronásledováním 
ze strany státu. Dne 3. května přepadla po-

licie domácí setkání „soygi církve“ ve městě 
Ašgabad, zatkla 13 věřících a zabavila bible 
a počítač.

Božena Kňažková, Marie Dolistová, Dagmar 
Heinzová, Jan Szczurko, Milena Němcová, 
Marie Palmová, Josef Večeřa, Dana Smyčko-
vá, Ing. Daniel Žingor, Marie Dvořáková.

Děkujeme také všem, kteří přispěli dary 
poštovními poukázkami nebo jinak:
 Marta Železná, Ludmila Suková, Marcela 
Křížová, Marie Procházková, Zdenka Hrušová, 
Anna Puchýřová, Rostislav Matýšek, Jana Ja- 
natová, Ludmila Vopelková, Růžena Stránská, 
Alžběta Krčmářová, Marie Mahdalová, Draho- 
miř Budinská, Růžena Bartošová, Adolf Vondrá- 
šek, Lenka Pavlovská, Ludmila Tedeschi, Marie 
Žídková, Jana Hamingerová, Martin Hanou- 
sek, Jarmila Bergerová, Josef Zehnal, František 
Matoušek, Marie Mácová, Anežka Kovaříko- 
vá, Anežka Hrdá, Chrudinovi, MUDr. Ludmila 
Kopecká, Miloslava Herynková, Jaroslav Štef- 
ka, Marie Grecmanová, Vít Bartoníček, Dr. 
Bernarda Dvořáková, P. Mgr. Josef Vlček, Zde-
něk Hanzl, Marie Biernátová, Václav Pokorný, 
Valerie Ritnošíková, Jan Tomek, Josef Wimmer, 
Eliška Zapletalová, Věra Písaříková, Mgr. Jin-
dřich Kozák, Paďourovi, Vojtěch Jarkovský, 
Václav Schneider, Václav Kytl, Marie Náprav-
níková, Helena Minářová, Milada Pazourková, 
Jaroslav Januška, Drahomíra Varmužová, 
Anna Klímková, Jana Mikulíková, Stanislava 
Šlosarová, Jiří Koster, Libuše Bendová, Anež-
ka Zikmundová, Alois Janáč, Ing.Cyril Brázda, 
Jaroslava Podestátová, Jiřina Šmejkalová, 
Jana Hamingerová, Anežka Vaverková, Josef 
Soukup, Josef Čubík, Jiřina Pospíšilová, Ol-
dřiška Vojáčková, Augustina Navrátilová, Jiřina 
Pospíšilová, Marie Trundová, Anna Řezníčko- 
vá, Tojšlovi, Miroslav Heler, Marie Polcrová, 
Dušan Kubec, Jiří Latiok, Ludmila Holubová, 
Olga Odložilová, Vít Hobza, Jiřina Horáková, 
Emilie Horská, Irena Fenclová, Julie Výmolo-
vá, Věra Brabencová, Marie Čtvrtečková, Josef 
Huťka, Marie Vršinová, Marie Hunčová, Marie 
Knotková, Pavol Repčík, Eva Procházková, Ji-
řina Zemanová, Miloslava Dostálová, Oldřich 
Přecechtěl, Jiří Bouška, Houskovi, Marie Ka-
davá, Jindřiška Landsmanová, Anna Marčiši-
nová, Anna Kopecká, Jaroslav Duda, Miroslav 
Kratochvíl, Jiří Hořínek, Alena Hrbolková, Čer-
nohlávkovi, Hana Kadeřábková, Jana Marko-
vá, Zdena Troblová, Bělohradských, Zdenka 
Hrušová, Sedmíkovi, Marie Saláková, Anděla 

Jargusová, Dagmar Jandorová, Miroslav Krej-
čí, Stanislav Vaněk, Anna Přikrylová, Ladislav 
Zapletal, Marie Kadlecová, Rudolf Scheuch, 
Věra Frydrychová, Adolf Stroner, Josef Matou-
šek, Jan Jún, Josef Bílek, Luděk Synek, Libuše 
Veselá, P. František Bršlica, Anna Tomková, 
P. Pavel Zíbal, Anna Šubrtová, Ladislav Zaple-
tal, Stanislava Jechová, Marta Veverová, Josef 
Lacko, Martina Martinková, Pharm. Dr. Marie 
Ondráčková, Bohumila Šuláková, Karla Ple- 
cháčková, P. Jan Kozár, Rozálie Škařupová, 
Drahomiř Budinská, Irena Pulicarová, Ludmila 
Moťochová, Václav Grym, Jiřina Vaňková, Lud- 
mila Zeisbergrová, Miloslav Šváček, Marta Hes- 
sová, Dana Svobodová, Josef Kolčárek, Milo- 
slav Oháňka, Ing. Maria Klapcová, Vlasta 
Zmeškalová, Jiří Pala, Marie Žáková, Marie 
Švehlová, Jaroslava Mičánková, Helena Hara-
simová, Bořivoj Ptáček, Tomáš Demel, Anna 
Čutková, Anna Vaňková, Marie Hamerníková, 
P. Pavel Zíbal, Emilie Koudelková, Lubomír 
Sommer, RNDr. Lubor Žák, Ing. Otakar Kouba, 
Milan Gajdoš, Martin Hanousek, Růžena Ho-
ráčková, Alois Janíček, Ing. Václav Kolář, Jitka 
Procházková, Josef Stoklásek, Vlasta Nováko-
vá, Růžena Holíková, Jaroslava Mikulášková, 
Stanislav Mohapl, Zdenka Kozelková, Marie 
Jelínková, F.+K. Poláškovi, Bohumila Ministro- 
vá, Metoděj Štajnar, Božena Staňková, Marie 
Zemčíková, Milena Šimánková, Zdena Čecho- 
vá, Dr. Alois Beránek, Jan Huňař, Karel Dudek, 
Anežka Kovaříková, Jiřina Mrkvová, Ludmila 
Lukášová, Jan Sedláček, Helena Zlámalová, 
Hana Janovská, Alois Janáč, Marie Drobná, Mi-
lan Částek, Františka Vičarová, Milada Pazour- 
ková, Františka Bednářová, Řk farnost Nemoti-
ce, Ludmila Čuprová, Zdenka Bílková, Přemy-
sl Vaněk, Marta Strouhalová, P. Alois Jargus, 
Helena Minďáková, Marie Macháčková, Jo-
sefa X, Rostislav Matýšek, Jiřina Horáková, ? 
Ratibořská, Anna Vladyková, Josef Matoušek, 
Františka Ickertová, Vlasta Vránová, Františka 
Chutná, František Matoušek, Hermína Baliva-
rová, Karel Snětina, Josef Kratěna, Ludmila 
Kudláčková, Ilona Balavajderová, Anežka Pa-
velková, Marie Felnerová. 

Děkujeme také všem, kteří si nepřejí být 
jmenováni nebo jejichž jména čtecí zařízení 
nerozeznalo (42 dárců).
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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: 

František Kopečný
U Tenisu 27
750 02  Přerov

 Tel: 581 203 438
 e-mail: csi@csi-cr.cz
 Internet: www.csi-cr.cz

Bankovní spojení:   

ÈSOB    Èeskoslovenská obchodní banka 
            è.ú. 0278125043 / 0300

Prosba
Dárci a pøíznivci, kteøí posílají svùj penìžní dar 
poprvé, a� laskavì oznámí v dopise nebo na 
korespondenèním lístku svou adresu a své 
rodné èíslo, které je tøeba psát do rubriky 
V-symbol. Opakovanì nám toto oznamovat není 
tøeba. 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 Petr Matyáš.

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.
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